
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

STOWARZYSZENIA "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO" 

1998-1999R. 

 
Lp. Fundacja/ Instytucja Cele Efekty 

1998 rok 

1. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

-zabezpieczenie obiektu przed zimą, częściowy remont obiektu, -remont dachu, uzupełnienie i naprawa okien i drzwi, 

-adaptacja pomieszczeń, 

-zakup komputera. 

2. Urząd Miasta i Gminy 

Debrzno 

-sporządzenie dokumentacji, 

-pokrycie opłat sądowych i notarialnych, 

-uruchomienie obiektu 

-sporządzenie dokumentacji, 

-uiszczenie opłat sądowych i notarialnych, 

-wyremontowanie I części obiektu. 

1999 rok 

1. Fundacja Rozwoju  

Systemu Edukacji 

"Debrzneńskie spotkania młodych" - szkolenie; Program 

"Młodzież dla Europy", 

-zapoznanie uczestników szkolenia z ofertą Młodzieżowych  

Programów Komisji Europejskiej, 

-zmobilizować do określania dostrzegalnych wokół problemów, 

negatywnych zjawisk, 

-wskazać sposoby planowania i realizowania konkretnych działań. 

- przeszkolenie 10 przedstawicieli młodzieży, 

- powstanie nieformalnej grupy Feniks, 

-rozszerzenie zakresu i zdynamizowanie działań poszczególnych partnerów. 

 

2. PFRON - Starostwo 

Powiatowe  

w Człuchowie 

-organizacja stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 

referent administracyjny 

-profesjonalne wyposażenie sekretariatu, 

-zatrudnienie osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej. 

3. Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

-utworzenie i funkcjonowanie sieci świetlic opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 

podwyższonego ryzyka, dotkniętych strukturalnym bezrobociem, 

problemem alkoholowym i przemocą domową 

-wyposażenie w sprzęt wartości 3.000,00 zł każdej z 5 świetlic szkolnych 

gminy Debrzno i prowadzenie zajęć przez psychologa, 

4. Fundacja "Partnerstwo dla 

Środowiska" 

-I etap - zagospodarowania Pasa Chronionego Krajobrazu oraz 

otoczenia jezior Żuczek i Miejski Staw, wytyczenie szlaków 

spacerowych, pieszych i rowerowych. 

-wykonanie dokumentacji tras rowerowych i spacerowych obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki oraz dokumentacji 

botanicznej, 

-wytyczenie ścieżki od drogi na Myśligoszcz nad jeziorem Żuczek po 

parking przy drodze na Stare Gronowo, 

-wykonanie urządzeń rekreacyjnych i tablic, 

-wydanie informatora "Debrzno zaprasza" (dużego i małego). 

5. Fundacja "Partnerstwo dla "Debrzneńska Jesień" - forum na temat potrzeb i możliwości -zainteresowanie sytuacją społeczności Debrzna Fundacji im. St. Batorego, 



Środowiska" rozwiązywania problemów lokalnych Pomorza Środkowego Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 

-decyzja o umieszczeniu programu tematycznego Fundacji "Partnerstwo dla 

Środowiska" na Pomorzu Środkowym 

6. Krajowy Urząd Pracy -dofinansowanie remontu i adaptacji budynku przeznaczonego na 

Ośrodek / Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie 

-wyremontowanie, wyposażenie i adaptacja części budynku pod Ośrodek / 

Inkubator Przedsiębiorczości 

7. Fundacja "Partnerstwo dla 

Środowiska"  

-zagospodarowanie w miejscowości Myśligoszcz terenu dawnego 

grodziska otoczonego fosą i stawem na miejsce rekreacji i 

wypoczynku. 

-urządzenia rekreacyjne i droga dojazdowa do wyspy w Myśligoszczy 

8. Pomorski Urząd 

Wojewódzki 

-utworzenie i prowadzenie pierwszej w gminie Świetlicy 

Socjoterapeutycznej. 

-dofinansowanie  powstania bazy materiałowo-lokalowej do pracy z 

młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią, 

-prowadzenie zajęć dla 48 dzieci. 

9. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w 

Koszalinie 

-zapewnienie materiałów na kurs malarza -wykonanie elewacji budynku (materiał). 

10. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w Gdańsku 

-materiał do nauki bukieciarstwa -wykonanie eksponatów dla celów promocyjnych i do wystroju Ośrodka. 

11. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w Gdańsku 

-materiał do nauki -kurs glazurnika -wyremontowanie pomieszczeń kawiarni. 

12. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w Gdańsku 

-materiał do nauki- kurs nowoczesne technologie wykończeniowe 

w budownictwie. 

-wyremontowanie pomieszczeń kawiarni. 

13.  Urząd Miasta i Gminy 

Debrzno 

-rozwijanie przedsiębiorczości m.in. stworzenie Ośrodka / 

Inkubatora Przedsiębiorczości, 

-organizowanie kursów w celu likwidacji skutków bezrobocia, 

-promocja gminy. 

-remont budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie, 

-organizacja szkoleń dla bezrobotnych i rolników, 

-obsługa osób bezrobotnych,  

-wykonanie dokumentacji tras pieszych i rowerowych Doliny rzeki 

Debrzynki. 

 


