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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
STOWARZYSZENIA "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO" 

 2001ROK. 

Lp. Donator Cele Efekty 

1. Fundacja Wspomagania 

Wsi, 

AWRSP Gdańsk, PUP 

-zorganizowanie kursu szycia, 

-promocja lokalnych wyrobów, 

-podjęcie własnej działalności gospodarczej lub znalezienia zatrudnienia 

przez kilka kursantek 

-przeszkolenie 13 osób bezrobotnych (kurs szycia toreb), 

-powstanie Katalogu wyrobów artystycznych i użytkowych i jego promocja 

m.in. w internecie, 

-promocja wyrobów artystycznych i użytkowych podczas II Krakowskiej 

Wystawy Ekologicznej w Krakowie oraz podczas II Międzynarodowych 

Targów Agroturystycznych w Złotowie. 

2. Fundacja 

 im. Stefana Batorego 

-integracja środowisk wiejskich, 

-zadbanie o bogactwo kulturowe poprzednich pokoleń, 

-wsparcie inicjatyw podjętych przez społeczności wiejskie, 

-rozwój artystycznie uzdolnionych mieszkańców wsi 

-opracowany został szereg programów artystycznych, 

-nastąpiła integracja mieszkańców poszczególnych wsi, 

-10 czerwca odbył się Przegląd dorobku Artystycznego Wsi debrzneńskiej. 

3.  Fundacja 

 im Stefana Batorego 

-koordynacja ,integracja oraz profesjonalizacja działań partnerów 

Naszyjnika Północy, 

-nabycie umiejętności przygotowania i zarządzania projektami Unii 

Europejskiej przez partnerów Naszyjnika Północy. 

-skoordynowanie działań wielu partnerów – uczestników programu 

Naszyjnik Północy, 

-aktywizacja społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, podjęcie 

działań na rzecz poprawy warunków życia. 

-wsparcie samorządu terytorialnego w działaniach mających na celu 

zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczności. 

-zdobycie wiedzy przez przedstawicieli sektora publicznego z zakresu jacie 

daje współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

-zdobycie umiejętności prawidłowego aplikowania do funduszy „Unijnych” 

w celu pozyskiwania środków na rozwój lokalny, co przyczyni się do 

rozwoju terenu objętego programem Naszyjnika Północy przez uczestników 

projektu. 

-pozyskanie środków pozabudżetowych na zrównoważony rozwój Pomorza 

Środkowego. 

-zacieśnienie i rozszerzenie współpracy w ramach Naszyjnika Północy  w 

celu rozwijania kontaktów i współpracy z innymi partnerami społecznymi, 

instytucjami, mediami.  

-profesjonalizacja i wzmocnienie własnej działalności statutowej – przez 

poszczególne organizacje. 

 

4. Fundacja "Partnerstwo dla 

Środowiska", 

Fundacja Sendzimira 

-analiza jak koncepcje i metody zarządzania adaptacyjnego mogą być 

zastosowane w złożonych sytuacjach zarządzania środowiskiem dla 

zwiększenia postępu rozwoju zrównoważonego 

-opracowanie planu działań dla Debrzna i okolic 

5. Fundacja "Partnerstwo dla 

Środowiska" 

-integracja działań sektora publicznego i pozarządowego w ramach 

"Naszyjnika Północy"{, 

-zharmonizowanie pojedynczych działań z zakresu ekologii, ochrony 

środowiska oraz rozwoju lokalnego, 

-zaktywizowanie samorządów i społeczności lokalnych do podejmowania 

wspólnych inicjatyw mających na celu rozwój Pomorza Środkowego, 

-poszukiwanie nowych partnerów chcących uczestniczyć w programie 

-powołanie grupy partnerskiej zgodnie z programem Fundacji "Partnerstwo 

dla Środowiska",  

-podpisanie umowy - porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem "Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" a Fundacją "Partnerstwo dla 

Środowiska", 

-prowadzenie biura Naszyjnika Północy dla wszystkich jego parterów, 

-stałe świadczenie doradztwa dla organizacji pozarządowych i samorządów, 
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Naszyjnik Północy. -udział w tygodniowym szkoleniu realizowanym przez Fundację 

"Partnerstwo dla Środowiska" naszego koordynatora Programu Czysty 

Biznes. 

6. Kuratorium Oświaty -dofinansowanie letniego wypoczynku dzieciom, 

-ukazanie dzieciom zdrowego i twórczego spędzania czasu wolnego 

-wyjazd 66 dzieci na kolonie 

7. Fundacja "Partnerstwo dla 

Środowiska", 

Program Inicjatyw 

Wiejskich 

-identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych społeczności z terenu 

powiatów, człuchowskiego, szczecineckiego, sępoleńskiego, chojnickiego 

i złotowskiego, 

-udzielenie wsparcie liderów lokalnych, 

-udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów praktycznych działań. 

-zdefiniowane zostały problemy i potrzeby poszczególnych miejscowości 

(sołectw, gmin), 

-zdefiniowane zostały inicjatywy w formie, listów intencyjnych, 

-pozyskani nowych partnerów Naszyjnika Północy 

8. Urząd Miasta i Gminy 

Debrzno 

-zagospodarowanie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki 

Debrzynki, 

-poszanowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, ochrony 

środowiska, 

-działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy/dzieci, 

młodzież, bezrobotni, 

-promowanie walorów krajobrazowo - przyrodniczych gminy Debrzno 

-w trakcie realizacji 

9. Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

-zagospodarowanie Doliny Rzeki Debrzynki, 

 

-w trakcie realizacji 

10. Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

-wytyczenie alei i szlaków spacerowych i rowerowych, 

-usunięcie krzaków i samosiejek, 

-zamontowanie prostych urządzeń rekreacyjno – sportowych, 

-odrestaurowanie starego drzewostanu. 

 

-w trakcie realizacji 

11. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

-przeprowadzenie kursu z zakresu termomodernizacji stolarki okiennej, 

-termomodernizacja stolarki okiennej w budynkach Ośrodka / Inkubatora 

Przedsiębiorczości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 

-przeszkolenie 7 osób w zakresie termorenowacji stolarki okiennej, 

-termorenowacja okien w budynkach Ośrodka / Inkubatora 

Przedsiębiorczości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 

12. Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

Urząd Miasta i Gminy 

Debrzno 

- powstanie kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w budynku 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

- powstanie kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w budynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

13. Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

-sporządzenie listy adresowej szkół, do których ma zostać skierowana oferta 

programowa, 

-zapewnienie przepływu informacji między szkołami uczestniczącymi w 

programie, 

-świadczenie doradztwa i konsultacji merytorycznych i technicznych, 

-włączenie autorów szkolnych inicjatyw lokalnych w działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  w ramach Programu Naszyjnik Północy 

-pomoc w pozyskiwaniu środków ze źródeł trzecich, 

-w trakcie realizacji 

14. Fundacja Pomoc Społeczna 

SOS 

-zapewninienie posiłku dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej -zapewninienie posiłku dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej 

15. PFRON, Starostwo 

Powiatowe 

-refundacja części wynagrodzenia referenta administracyjnego -zatrudnienie niepełnosprawnej osoby bezrobotnej 
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16. Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

-stworzenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i będących w 

kryzysie rodzinnym i sytuacyjnym 

-stworzenie 6 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i będą w kryzysie 

rodzinnym i sytuacyjnym 

17. Narodowa Agencja 

Programu „Młodzież” 

- zaprezentować możliwości wsparcia działań realizowanych przez 

młodzież i na rzecz młodzieży przez  Program "MŁODZIEŻ", 

- zachęcić organizacje i instytucje młodzieżowe do aktywniejszej 

działalności przy wykorzystaniu możliwości Programu 

"MŁODZIEŻ", 

- zaznajomienie uczestników z najważnieszymi zasadami 

konstruowania wniosków o dotację w ramach Programu 

"MŁODZIEŻ", 

-  stworzenie możliwości konsultowania projektów realizowanych w 

ramach Programu "MŁODZIEŻ"  

- zaprezentowaliśmy Program „Młodzież”, 

- zachęciliśmy organizacje i instytucje młodzieżowe do aktywniejszej 

działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie daje Program 

„Młodzież”, 

- podczas warsztatów jego uczestnicy zaznajomili się z najważniejszymi 

zasadami pisania projektów oraz konstruowania wniosków o dotacje w 

ramach Programu „Młodzież” 

 

 

 

18. Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

-zorganizować odpowiednią  opiekę i pomoc dzieciom z terenu gminy 

Debrzno, 

-wyrównanie szans rozwojowych powstałych na skutek przemian 

ustrojowych 

-działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla 48 dzieci 

19. Fundacja im. Stefana 

Batorego 

-uaktywnienie i ugruntowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, 

absolwentów oraz osób bezrobotnych, 

-ożywienie społeczno – kulturalne lokalnych społeczności, 

-podniesienie kwalifikacji wolontariuszy 

-w trakcie realizacji 

20. Przedstawicielstwo komisji 

Europejskiej w Polsce 

-utworzenie Gminnego Centrum Pomocy – obiektu w którym są 

skoncentrowane wszystkie możliwe formy udzielania pomocy socjalo- 

społecznej, 

-przeciwdziałanie dalszej patologizacji i stworzenie rozwiązania 

systemowego w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zrównoważonego 

wsparcia, 

-wzmacnianie społecznej solidarności i przygotowanie do nadchodzących 

zmian związanych z wstąpieniem do Unii Europejskiej 

-w trakcie realizacji 

21. Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

-promocja wyrobów artystycznych i użytkowych wykonanych przez 

osoby bezrobotne z Debrzna podczas II Wystawy Ekologicznej podczas 

Dni Ziemi w Krakowie 

-promocja wyrobów artystycznych i użytkowych wykonanych przez osoby 

bezrobotne z Debrzna podczas II Wystawy Ekologicznej podczas Dni Ziemi 

w Krakowie 

22. P.P.Z. Przybkowo -zakup oprogramowania komputerowego -zakup oprogramowania komputerowego 

23. Fundacja im. Stefana 

Batorego 

-przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swej sytuacji 

społecznej, materialnej czy zawodowej nie mają dostępu do informacji na 

temat przysługujących im praw, 

-edukację obywateli, którzy najczęściej nie są świadomi przysługującym 

im praw ani procedur jakie mogą być zastosowane przy ich dochodzeniu, 

ani wiążących się z tym konsekwencji, 

-budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

-w trakcie realizacji 

24. Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

-motywowanie małych i średnich przedsiębiorstw działających w 

środowisku wiejskim do podejmowania działań proekologicznych, 

-w trakcie realizacji 
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podniesienia konkurencyjności oraz tworzenia nowych miejsc pracy, 

-prowadzenie w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarach 

wiejskich  polityki środowiskowej zmierzającej poprzez realizację celów 

proekologicznych do obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia 

konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy, 

-włączenie firm w proces aktywizacji społeczności , w której działają 

poprzez dobry przykład oraz angażowanie się w konkretne projekty 

służące zrównoważonemu rozwojowi 

25. Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

Stworzenie programu pomocy w stymulowaniu lokalnych inicjatyw 

prowadzących do wytwarzania i sprzedaży lokalnych produktów. 

Zadaniem programu (szkolenia i wynikające z niego dalsze działania) jest 

aktywizacja w terenach wiejskich poprzez wspólne działania (np. pod 

stworzonym szyldem/ marką lokalną) oraz stymulacja wytwórczości w 

małych miasteczkach (np. rzemiosło). 

-w trakcie realizacji 

26 Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska 

Projekt ma na celu promocję wyrobów z witek brzozowych jako 

markowego produktu charakterystycznego dla wsi Skowarnki, poprzez 

przygotowanie profesjonalnego biznes planu i powstanie zgodnie z jego 

wytycznymi samodzielnej działalności dla pozostających bez pracy 

mieszkańców wsi Skowarnki.  

-w trakcie realizacji 

 

 


