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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W 2002 ROKU
Termin
Donator oraz dotacja
EFEKTY
realizacji
Program Partnerskiej Łukasz Machciński Listopad 2001 – Fundacja im. Stefana
Bezpośrednie:
Wymiany
październik 2002 Batorego, Warszawa –
- ilość osób, które znalazły zatrudnienie: 2;
Wolontariuszy
7.000,00 zł
- ilość nowych projektów wypracowanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia: 2 – w
Naszyjnika Północy
trakcie realizacji, 1 – do realizacji, 3 – wnioski czekające na rozpatrzenie;
- zwiększenie liczby stałych wolontariuszy w Stowarzyszeniu o 5 osób, akcyjnych o 10;
- nowe projekty dla „Naszyjnika Północy”: 1 – Klub Czysty Biznes – kontynuacja
- nabycie przez wolontariuszy umiejętności takich jak: obsługa komputera i urządzeń
biurowych, zasady organizacji imprez zbiorowych, wiedza o prawie o ochronie
środowiska, promocja produktu i regionu, wiedza o anatomii umiejętności prowadzenia
zajęć z zakresu aerobiku;
- wymiana interkulturowa;
- zwiększenie ilości członków Stowarzyszenia o 10 osób;
Pośrednie:
- reaktywowanie do działalności Młodzieżowej Grupy „Feniks” będącej obecnie jednym z
liderów życia społecznego w gminie Debrzno
„Witki brzozowe –
Maria Brzozowska 01.01.2002Fundacja Partnerstwo
Stworzono alternatywne źródło dochodu dla 4 mieszkańców wsi Skowarnki, gdyż w trakcie
markowym
01.06.2002
dla Środowiska, Kraków
realizacji do grona wytwórców dołączyła córka Pani Wójcik, absolwentka szkoły
produktem wsi
9.250,00 zł
średniej, która zajmie się promocją i sprzedażą wyrobów.
Skowarnki”
Wytwórcy aktywnie włączyli w organizowanie stanowiska pracy dla samych siebie.
Przeszkolenie córki – Aleksandry Wójcik, reprezentantki grupy wytwórców w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kursu „Aktywny Bezrobotny –
Przedsiębiorczym Bezrobotnym, realizowanym przez Stowarzyszenie „Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wraz z Polską Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości i Powiatowym Urzędem Pracy.
Opracowanie biznes – planu przedsięwzięcia.
Wykonanie oferty handlowo – promocyjnej, wykonanie wizytówki dla producentów,
opracowanie katalogu produktów, zamieszczonych w internecie oraz ulotki
reklamowej, zawierającej zdjęcia wyrobów z ich opisem, która wraz z teczką
Naszyjnika Północy będą tworzyły całościową ofertę promocyjną.
Zaprezentowanie wyrobów na wystawach lokalnych, krajowych i międzynarodowych:
- podsumowanie Programu Inicjatyw Wiejskich w Krakowie (14 – 16.05.2002),
- III Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie (11 – 12.05.2002)
- Targi Polonijne w Sztokholmie (maj, czerwiec 2002),
- Wizyta studyjna w Niemczech, gdzie swoje wyroby prezentowała osobiście Pani
Wójcik (25 – 28.05.2002),
- dwukrotne spotkanie przedstawicieli biznesu w Lipce Krajeńskiej (czerwiec 2002),
- Dni Człuchowa (14 – 16.06.2002),
- Dni Czarnego (21 – 23.06.2002),
- IX Dni Młodości w Debrznie (6 – 10.06.2002),
- Kiermasz Wyrobów Artystycznych w Słupsku (28.05.2002),
Nazwa projektu

Koordynator
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Studyjny wyjazd do Danii (26.05 – 01.06.2002),
Wizyta TVP 1 (Dział Reportaży) u Pani Wójcik (17.05.2002),
Stała wystawa w Ośrodki/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (od marca 2002),
I Międzynarodowa Młodzieżowa Wizyta Studyjna z przedstawicielami z Niemiec i
Szwecji (7 – 9.06.2002)
7. Pozyskanie stałych odbiorców wyrobów firmy handlujące wyposażeniem do ogrodów.
8. Uczestnicy projektu odzyskują poczucie własnej wartości, odkrywają co raz to nowe
możliwości w zakresie wytwarzania różnorodnych produktów. Chętnie i aktywnie uczą
się, często korzystają z doradztwa i aktywnie promują swoje wyroby.
9. Wyroby z witek brzozowych są kandydatem do zaistnienia jako produkt Marki
lokalnej Naszyjnika Północy.
1. Utworzono w Stanisławce kolejną, trzecią w gminie świetlicę opiekuńczowychowawczą dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych
marginalizacją życia powodowaną skutkami strukturalnego bezrobocia.
2. Opłacono prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce.
3. Doposażono istniejące świetlice w niezbędne materiały do prowadzenia zajęć.
4. Wykonano drobne prace remontowe w świetlicy socjoterapeutycznej i zakupiono
materiały do remontu dachu i odnowienia wnętrz.
1. stworzenie Punktu Informacyjnego Zdrowego Stylu Życia, mieszczącego się w
Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” czynnego dwa razy w
tygodniu, którego zadaniem jest ogólnodostępna, bezpłatna informacja i promocja
zdrowego stylu życia.
2. wydanie biuletynu informacyjnego]
3. prowadzenie zróżnicowanych zajęć przez grupę 5-ciu instruktorów 3 razy w tygodniu
po 3h dla ok. 60 uczestników
4. nabycie uprawnień instruktorskich przez 5 osób
5. zorganizowanie pokazu ćwiczeń w Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim oraz
zaprezentowanie działalności Narodowej Agencji Programu „Młodzież”
6. wyposażenie sali do ćwiczeń
7. zakup sprzętu nagłaśniającego
1. osiągnięto gotowość przetwórczą linii technologicznej poprzez:
- zakup i skompletowanie brakujących urządzeń i części zespołu młynka,
- opracowanie instrukcji obsługi dla poszczególnych maszyn wchodzących w skład linii
technologicznej,
- dokonanie próbnego rozruchu kompletnej linii technologicznej,
- uzyskanie pełnej gotowości linii młynka do prowadzenia przemiał usługowego –
gotowość maszyn i pracownika obsługującego młynek.
2.utworzone 1 stałe miejsce pracy
zapotrzebowanie na produkty młynka jest jak dotąd zbyt małe, aby utworzyć zakładane
drugie stałe miejsce pracy
3. określenie jakościowych i ilościowych parametrów produktów z przemiału
w trakcie próbnych przemiałów określono, że linia jest w stanie produkować mąkę żytnią
razową 2000 i żytnią 720 oraz mąkę pszenną graham 850, pszenną 750 i pszenną 500
4. stworzenie realnej możliwości przetwarzania zbóż wytworzonych technologią
-

3.

„Sieć świetlic
opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeuty –
cznych w gminie
Debrzno”

Andrzej
Pluto-Prądzyński

15.06.2002 –
31.12.2002.

Pomorski Urząd
Wojewódzki –
4000,00 zł

4.

TAI BO – Postaw
serce na nogi.
Chcieć to móc!!!
(projekt w trakcie
realizacji)

Anna Hołubowska

01.07.2002 –
30.06.2003r.

Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
5.973 EURO

5.

„Uruchomienie linii
technologicznej
przemiału zbóż
ekologicznych- etap
II wraz z promocją
produktów
ekologicznych”

Józef Bil

04.03.2002 –
31.12.2002r.

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
9.160 zł
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6.

„Zagospodarowanie
zabytkowego parku
w zespole pałacowo
– parkowym w
Starym Gronowie”

Józef Bil
Jerzy Laskowicz

02.05.2002 –
30.09.2002r.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
15.000 zł

7.

„Cudze chwalicie,
swego nie znacie.
Sami nie wiecie, co
posiadacie”

Róża Kołcz
Beata Mela

01.08 08.09.2002r.

Fundacja Wspomagania
Wsi
3.000 zł

podnoszącą walory uzyskanych produktów
propagowanie informacji o możliwościach przerobowych linii młynka poprzez prasę,
lokalne spotkania, ogłoszenia kierowane do rolników, radnych Gminy i sołtysów,
5. zorganizowanie spotkania seminaryjnego dla rolników zamierzających
wytwarzać żywność (zboża) metodami ekologicznymi
- zapoznanie z zasadami atestowania gospodarstw ekologicznych
- typowe oznakowanie produktów ekologicznie wytworzonych,
- degustacja żywności z mąki ekologicznie wytworzonej jak makarony z mąki razowej i
chleb z mąki wyprodukowanej na młynku ekologicznym,
- przybliżenie historii młynarstwa na terenie powiatu człuchowskiego.
Wykonano inwentaryzację drzewostanu, w tym:
- mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu pałacowego w Starym
Gronowie,
- dokumentację renowacji parku,
- oznaczenia w drzewostanie na terenie Parku Stare Gronowo oraz nadzór autorski,
Opracowanie pt. Projekt renowacji parku w Starym Gronowie (Gmina Debrzno) wykonany
przez Pracownię Projektową Zaczarowany Ogród Krusikiewicz zawiera nastepujące
informacje:
część opisowa:
- podstawowe opracowania,
- przedmiot opracowania,
- charakterystyka, historia i kompozycja ogólna obiektu,
- inwentaryzacja drzewostanu,
- gospodarka drzewostanem,
- analiza stanu zachowania elementów występujących w układzie przestrzennym parku
oraz wytyczne projektowe,
- wnioski i wytyczne realizacyjne,
- podsumowanie,
część graficzna:
- inwentaryzacja drzewostanu,
- analiza historyczno – kompozycyjna,
- projekt nawierzchni pieszej,
- projekt wykonawczy.
Zagospodarowanie parku przebiegało będzie zgodnie z w/w projektem. Poszczególne etapy
prowadzone będą pod nadzorem autorskim oraz uzgadniane z Konserwatorem Przyrody i
Konserwatorem Zabytków. Pełna realizacja zagospodarowania całego obszaru nastąpi w
okresie trzech lat, ze względu na duży obszar i spory zakres wymaganych prac. Wówczas
uzyskamy pełen efekt ekologiczny, tzn. przywrócenie dawnej świetności parku oraz
wyeksponowanie jego walorów przyrodniczych.
Przede wszystkim nasze dzieci poznały lepiej tereny, które je otaczają, nauczyły się patrzeć
i słuchać w lesie, nabrały do niego szacunku, a często i podziwu.
W trakcie wędrówek dzieci zebrały 7 worków śmieci.
Kolejna korzyść to integracja sporej przecież grupy dziecięcej, zróżnicowanej wiekowo.
Dzieciaki uczyły się samodzielności. Nie było mamy, trzeba było sobie radzić samemu. Z
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8.

9.

„Pobudzanie
przedsiębiorczości
oraz podnoszenie
standardów ochrony
środowiska w
małych i średnich
przedsiębiorstwach
funkcjonujących w
środowisku
wiejskim na terenie
południowych
powiatów
województwa
pomorskiego”
„Końcowy etap
zagospodarowania
turystycznego doliny
rzeki Debrznymki od
jeziora Staw Miejski
do jeziora Dolnego i
miejscowości
Prusinowo”

Andrzej Pluto Prądzyński

30.11.2002

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
2.000 zł

Danuta Kaszuba
Jerzy Laskowicz

23.10.2001 28.02.2002

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
19.997 zł

satysfakcją, my dorośli, obserwowaliśmy starsze dzieci opiekując się młodszymi. Nasi
malcy zawsze uzyskiwali pomoc od swoich starszych kolegów. To było budujące. I to
właśnie była też wielka korzyść z tej akacji.
Wokół projektu nastąpiła też integracja sporej grupy dorosłych. Spotkaliśmy się z
życzliwością i pomocą wielu mieszkańców naszej wsi. Najwspanialsze buło to , że
pomagali nam ludzie , których dzieci nie uczestniczyły w akcji ,bo na pomoc rodziców
biwakowiczów liczyliśmy.
I wreszcie wymiana korzyści. Uczestnicy biwaku przez kilka dni, już w świetlicy
wiejskiej , mozolnie tworzyli album, który dzięki zrobionym przez nich zdjęciom, utrwalił
te wspaniałe dni. Album nie jest zamkniętą całością , czeka na swoją dalszą część w
przyszłych latach .
Album został zaprezentowany na Dożynkach Gminnych, które odbyły się dnia 14.09.02 w
Starym Gronowie. Wzbudził duże zainteresowanie.
W trakcie uroczystości razem z dziećmi podziękowaliśmy serdecznie wszystkim naszym
sojusznikom.
Nasi dorośli przyjaciele otrzymali okolicznościowe dyplomy, a dzieci otrzymały nagrody.
Spędzenie na biwaku chociaż części wakacji bardzo się wszystkim spodobało i
chcemy tę formę kontynuować w przyszłym roku, bo przecież mamy ku temu możliwości.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Fundacji Wspomagania Wsi, że dzięki Niej
mogliśmy przeżyć tak wspaniałe chwile w tym roku, a dzięki zakupionemu sprzętowi
możemy akcję powtarzać w kolejne wakacje.
1. Zrealizowano jednodniowe szkolenie „Gospodarka Odpadami” w zakresie działalności
produkcyjnej firm.
2. Dokonano ekologicznych przeglądów wstępnych w 7 firmach.
3. Przygotowano materiały szkoleniowe i przeprowadzono szkolenie dla małych i
średnich przedsiębiorstw nt. „Zmiany prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy dla MiŚP”
4. Przekazano informacje o liniach kredytowych dla MiŚP (mikropożyczki z Fundacji
Wspomagania Wsi oraz Kanadyjskiego Funduszu Pożyczkowego)
5. Przekazanie informacji o możliwości wspierania przedsiębiorstw przez WFOŚiGW

1.
2.
-

Wyeksponowanie szczególnie atrakcyjnego miejsca jakim jest „Dolina Rzeki
Debrzynki” i znajdującego się tam rezerwatu roślin ciepłolubnych.
Wykonane zostały następujące prace:
wyznaczono i utwardzono trasę pieszą od jeziora Staw Miejski do jeziora Dolnego i
Prusinowa o długości 5 km przez nawiezienie kamieni, żwiru i piasku,
wykonano 6 przepustów rurowych celem odwodnienia terenu,
wykonano trapy i mostki drewniane nad ciekami wodnymi i terenami podmokłymi,
wykonano 4 tablice dydaktyczne i 2 tablice informacyjne, które zostały ustawione w
dolinie rzeki Debrzynki,
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wykonano ręcznego wycięcia zbędnych krzewów i samosiejek,
usunięte lokalne zatory z koryta rzeki, konserwacja gruntowa nastąpi w miesiącach
letnich,
- zainstalowane zostały proste urządzenia jak 10 ławek, 10 koszy na śmieci, 4 stoły, 1
wiata,
- prowadzenie bieżącej konserwacji i pielęgnowanie szlaku.
- sporządzenie listy adresowej 150 szkół z terenu objętego działaniem Naszyjnika Północy,
- prezentacje założeń Programu w Kamieniu Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim,
Starbieninie, Pile,
- Debrzno- konferencja regionalna inaugurująca Program Szkoły dla Ekorozwoju, w której
uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli szkół,
- rozdystrybuowanie materiałów metodycznych,
- udzielanie systematycznie konsultacji merytorycznych i technicznych dla szkół
deklarujących swój udział w Programie (telefoniczne, a także podczas indywidualnych
spotkań),
- wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców poprzez działania dzieci i
młodzieży biorących udział w realizacji projektów,
- 4 lipca 2002r. – pierwsza regionalna Komisja Konkursowa w Debrznie - dofinansowanie
otrzymało 12 wniosków na 17 zgłoszonych.
1. Na podstawie sporządzonych ankiet, przeglądów wstępnych, seminariów i kotaktów
bezpośrednich z firmami określono rodzaj oraz skalę problemów aktualnie nurtujących
poszczególne firmy,
2. Samorządy i firmy uzyskały wyczerpujące informacje o możliwościach korzystania z
różnego rodzaju form pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą
wspierać działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności firmy oraz do
zmniejszenia obciążeń. Główny nacisk położono na promowanie przedsięwzięć
proekologicznych oferowanych w Programie Czysty Biznes,
3. Zaoferowano firmom szeroki dostęp i możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć
nauki oraz wdrażanych doświadczeń z zakresu ochrony środowiska. Firmom
członkowskim Klubu Czysty Biznes oraz samorządom udzielano wsparcia
merytorycznego w wyborze optymalnych rozwiązań przy podejmowaniu decyzji z
zakresu inwestycji proekologicznych,
4. Umożliwiono przedsiębiorcom dostęp do regulacji prawnych w zakresie ochrony
środowiska w okresie dostosowawczym po przepisów UE.
5. szczególną uwagę zwracano na aspekty środowiskowe działalności firmy z
uwzględnieniem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko, co w
efekcie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i podnosi walory estetyczne regionu.
Zachęcono firmy do wdrażania rozwiązań proekologicznych, w szczególności tych
oferowanych przez Program Czysty Biznes. Do dyspozycji firm objętych projektem
udostępniono atrakcyjne linie kredytowe w postaci mikropożyczek z Fundacji
Wspomagania Wsi, Kanadyjskiego Funduszu Pożyczkowego KPFP oraz szeregu
korzystnych ofert kredytowych dla MSP w bankach komercyjnych.
6. Wykonano 4 wstępne przeglądy ekologiczne, z których 3 zostały podpisane,
7. Przeszkolono 4 osoby z Czystego Biznesy
-

10.

„Szkoła – lokalny
partner w
działaniach na rzecz
zrównoważonego
rozwoju” w ramach
programu „Szkoły
dla Ekorozwoju”

11.

„Pobudzanie
Andrzej Pluto przedsiębiorczości
Prądzyński
oraz wdrażanie
programu Czysty
Biznes w małych i
średnich
przedsiębiorstwach
funkcjonujących w
środowisku
wiejskim na terenie
naszyjnika Północy”

Danuta
Polechońska

22.12.2001 –
30.12.2002r.

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
6.000 zł

18.12.200131.05.2002

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
11.900 zł

5

12.

„Naszyjnik Północy
– marka lokalna”

13.

„Stare Gronowo –
Danuta Kaszuba
wczoraj, dziś i jutro” Anna Mikulska
– zagospodarowanie Jerzy Laskowicz
zespołu pałacowo –
parkowego na
miejsce rekreacji i
wypoczynku”

23.10.200128.02.2002r.

14.

Poradnictwo
obywatelskie od A
do Z – stworzenie
Biura Porad
Obywatelskich w
Debrznie

Agnieszka Theus

1.01-31.12.2002

15.

„Młodzież” dla
Naszyjnika Północy

Agnieszka Theus

01.02-

Narodowa Agencja

31.07.2002r.

Program „Młodzież”
5.463 zł

Danuta
Polechońska

23.10.200128.02.2002r.

Szkolenie obejmujące grupy tematyczne:
Wypracowanie założeń dla planu marketingowego promocji produktów lokalnych pod
ponadregionalną marką Naszyjnik Północy,
 Omówienie koncepcji realizacji i wdrożeń grup produktów:
Turystycznych → „Wędrówki śladami przodków”,
Wyrobów → „Produkty naturalne”.
2. opracowanie i druk teczek promocyjnych,
3. przygotowany program promocyjny Naszyjnika Północy oparty o stworzone podczas
seminarium 22 maja kryteria oceny produktów,
4. opracowanie szczegółowe trasy tematycznej „Wędrówki śladami przodków” na bazie
istniejących szlaków rowerowych,
5. wyodrębnienie dwóch grup działań
- promocji istniejących wyrobów (godło
promocyjne) oraz pomocy i doradztwa dla powstających inicjatyw.
Fundacja Partnerstwo
/W pierwszym etapie opracowano plan zagospodarowania parku. Pozyskano środki
dla Srodowiska
finansowe w kwocie 15.000 zł z WFOŚ na przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu/
19.800 zł
1. Podniesienie walorów przyrodniczo – turystycznych, odtworzenie alejek, nasadzenie
nowych pasujących do całości drzew zgodnie z zaleceniem Konserwatora Przyrody,
sporządzono mapę projektu odtworzenia parku, stworzono atrakcyjne i bezpieczne
miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców szczególnie dzieci
sołectwa oraz turystów, stworzono miejsce do prowadzenia szkolnych zajęć
dydaktycznych.
2. Prace przy zagospodarowaniu zespołu pałacowo – parkowego zintegrowały
mieszkańców wsi do wspólnych działań na rzecz poprawy estetyki i miejsca
wypoczynku oraz dbałość o wspólne mienie i zabytki.
3. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci spowodowała usunięcie zagrożenia
ekologicznego składowanych odpadów, czystość powietrza, podniesiono walory
estetyczno – przyrodnicze, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Otrzymana dotacja od
- funkcjonowanie Biura Porad Obywatelskich 5 dni w tygodniu, w którym
Fundacji im. Stefana
mieszkańcy Debrzna i okolic mogą nieodpłatnie zasięgnąć porady,
Batorego – 15.000,00 zł
- przyjęcie 108 klientów (112 spraw) z gminy Debrzno i okolicznych powiatów,
- klienci biura świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu obywatelskim,
- funkcjonowanie Biura Porad Obywatelskich stało się impulsem do powstania
takich biur w innych miejscowościach (m.in. w Słupsku).
Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
18.010 zł

1.


-

-

-

zorganizowanie 4 seminariów w informacyjnych o Programie „Młodzież” dla
liderów młodzieżowych oraz dla osób pracujących z młodzieżą w Kamieniu
Krajeńskim, Chojnicach, Szczecinku i Złotowie,
udzielanie dwa razy w tygodniu (jeden dzień przed południem, jeden po południu)
konsultacji dla osób przygotowujących projekty do Programu „Młodzież” oraz dla
osób realizujących projekty w ramach tego programu,
promowanie Programu „Młodzież” na terenie Naszyjnika Północy (powiaty:
człuchowski, chojnicki, szczecinecki, sępoleński i złotowski),
organizacje i instytucje młodzieżowe zostały zachęcone do aktywniejszej
6

działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie daje im Program „Młodzież”,

16.

Program „Młodzież” Agnieszka Theus
instrumentem
aktywizacji
młodzieży
defaworyzowanej

17. Wypożyczalnia
sprzętu
rehabilitacyjnego

Grażyna Kitowska

20.08 –
12.12.2002

Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
1.560,97 EURO

zorganizowanie 5 seminariów w informacyjnych o Programie „Młodzież” dla
liderów młodzieżowych oraz dla osób pracujących z młodzieżą w Człuchowie i
Debrznie,
- udzielanie dwa razy w tygodniu (jeden dzień przed południem, jeden po południu)
konsultacji dla osób przygotowujących projekty do Programu „Młodzież” oraz dla
osób realizujących projekty w ramach tego programu,
- promowanie Programu „Młodzież” na terenie Naszyjnika Północy (powiaty:
człuchowski, chojnicki, szczecinecki, sępoleński i złotowski),
- organizacje i instytucje młodzieżowe zostały zachęcone do aktywniejszej
działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie daje im Program „Młodzież”,
- wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem:
 laski 20 szt.
 kule pachowe 1 para
 kule łokciowe 55 sztuk
 chwytaki 10 sztuk
 nosidełko 1 sztuka
 chodziki dziecięce 11 sztuk
 rowerki dziecięce 2 sztuki
 krzesełko dziecięce 1 sztuka
 pedały rehabilitacyjne 11 sztuk
 wózki inwalidzkie dla dorosłych 19 sztuk
 chodziki z koszykiem na kółkach 26 sztuk
 wózki inwalidzkie dziecięce 12 sztuk
 materace do ćwiczeń 5 sztuk
 stolik do posiłków 2 sztuki
 chodziki dla dorosłych 7 sztuk
 stół pionizacyjny 1 sztuka
 łóżka 2 sztuki
 pedały rehabilitacyjne elektryczne 1 sztuka
 drewniane podpórki do chodzenia 5 sztuk
 pionizator dziecięcy 1 sztuka
- ze stanu posiadanego sprzętu wypożyczonych jest 88 sztuk,
- odpłatność za wypożyczenie sprzętu wynosi od 5 do 50 zł, w niektórych przypadkach
sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie (brak środków)
- dochody z wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczone sa na jego
konserwację, naprawy i zakup nowego sprzętu.
-
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18. „Sieć świetlic
opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeuty –
cznych w gminie
Debrzno”

Andrzej
Pluto-Prądzyński

15.06.2002 –
31.12.2002.

Styczeń –sierpień Komisja Europejska
2002 rok
Program ACCESS,
28.000,00 EURO
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„Utworzenie i
prowadzenie
Gminnego Centrum
Pomocy”

Jacek Janusz

20.

„Gminne Centrum
Pomocy”

Jacek Janusz

21.

Tworzenie miejsc
Maria Brzozowska od 10.08.2002
pracy dla osób
Nina Słomian
niepełnosprawnych
Kanadyjsko – Polski Maria Brzozowska Bezterminowo

22.

Pomorski Urząd
Wojewódzki –
4000,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego –4.500 zł.

1.

Utworzono w Stanisławce kolejną, trzecią w gminie świetlicę opiekuńczowychowawczą dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych
marginalizacją życia powodowaną skutkami strukturalnego bezrobocia.
2. Opłacono prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce.
3. Doposażono istniejące świetlice w niezbędne materiały do prowadzenia zajęć.
4. Wykonano drobne prace remontowe w świetlicy socjoterapeutycznej i zakupiono
materiały do remontu dachu i odnowienia wnętrz.
1. Utworzenie i umocnienie koalicji wspierającej i uczestniczącej w realizacji
projektu – scalenie działań różnych instytucji: Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy, Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Utworzenie „Centrum” jako jednego miejsca świadczącego szeroko rozumiane
usługi socjalne na rzecz mieszkańców naszej gminy co spowodowało znaczne
poprawienie jakości tych usług ich wzajemnego uzupełniania i oszczędność
kosztów utrzymania.
3. Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Stowarzyszenia i Ośrodka
Pomocy Społecznej .
4. Zapewnienie środków na realizację różnego typu zadań: Świetlica
socjoterapeutyczna, świetlice środowiskowe, Punkt Informacyjno Konsultacyjny,
miejsca noclegowe, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie
pomieszczeń dla grup samopomocowych.
5. Opłacenie opiekunów podczas wyjazdu kolonijnego 70 dzieci do Nałęczowa.
6. Przeprowadzenie szkolenia dla prawie 100 osobowej grupy bezrobotnych, którzy
dzięki temu otrzymali wiedzę i umiejętności potrzebne przy aktywnym
poszukiwaniu pracy (dofinansowanie i wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w
Człuchowie.
7. Zdobycie doświadczenia i wiedzy na temat aplikowania, realizacji i rozliczania
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej co w kontekście naszego
przystąpienia do UE wydaję się najbardziej owocująca korzyścią na przyszłość.
8. Promocja Unii Europejskiej i zmiana nastawienia poprzez ukazywanie korzyści
wynikających ze współpracy i wykorzystania środków finansowych na realizację
różnych projektów.
9. Stworzenie możliwości oceny i ewaluacji realizowanych zadań poprzez
uczestnictwo realizatorów w zajęciach superwizyjnych.
1. Kontynuacja działalności Gminnego Centrum, która była realizowana ze środków
UE.
2. Opłacenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych.
3. Zapewnienie zaplecza materiałowego do realizacji zajęć plastycznych.
4. Zakup pomocy naukowych do realizacji zajęć i materiałów biurowych.
5. Zakupienie drobnego wyposażenia i materiałów remontowych.
Zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej.

PFRON, refundacja
wynagrodzenia co drugi
miesiąc
Kanadyjsko – Polska
Uzyskanie funduszu pożyczkowego dla wspierania przedsiębiorstw.
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23.

24.

25.

26.

Program
Pożyczkowy dla
małych i średnich
przedsiębiorstw
Umowa nr 5/2002 z
Urzędem Miasta i
Gminy Debrzno

Nina Słomian

Fundacja
Uruchomienie 2 pożyczek.
Przedsiębiorczości, limit
kredytowy: 300.000,00
zł
Urząd Miasta i Gminy
- kontynuacja utrzymania i zagospodarowania Obszaru Chronionego Doliny Rzeki
Debrzno, 30.000,00 zł
Debrzynki,
- poszanowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- działanie na rzecz poprawy życia mieszkańców,
- promocja Miasta i Gminy Debrzno
AWRSP OT Gdańsk,
Zatrudnienie 5 pracowników
dofinansowanie w
wysokości 50%
minimalnego
wynagrodzenia

Zdzisława
Hołubowska
Józef Bil

01.01.2002 –
31.12.2002

Dofinansowanie
pracowników
obsługujących
program „Wsparcie
Odnowy Wsi
Pomorskiej”
Organizacja
warsztatów „Rola
produktów
lokalnych w rozwoju
regionów Europy
Środkowej”
„Program działań z
zakresu ekologii i
ochrony środowiska
Stowarzyszenia „Na
Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy
Debrzno” na rok
2002”

Zdzisława
Hołubowska
Józef Bil

01.09.2002 –
31.08.2003

Olga Gałek

28-29.10.2002

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Józef Bil

Rok 2002

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
2.000 zł

Wypracowano m. in.:
- definicję produktu lokalnego i jego cechy,
- ankietę do identyfikacji produktu lokalnego i usługi,
- zaprezentowano zaawansowanie prac nad produktem lokalnym w różnych
regionach Polski
-

27.

„Uruchomienie
młyna
ekologicznego w
Debrznie”

Józef Bil

Rok 2002r.

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
(młyn ekologiczny wraz
z wyposażeniem o
wartości 55.065 zł)

-

-

zagospodarowano 26 km szlaku turystycznego w Dolinie Rzeki Debrzynki,
zagospodarowano otoczenie jeziora Żuczek i Staw Miejski,
wyeksponowano walory Rezerwatu Roślinności Kserotermicznej Miłachowo oraz
Lasu Debrzneńskiego,
Dokonano inwentaryzacji Parku w Starym Gronowie i rozpoczęto proces
przywracania jego dawnej świetności,
Zainstalowano młyn żarnowy do przemiału ekologicznych zbóż,
Wypromowano ekologiczne uprawy wśród rolników,
Włączono w działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych wiele instytucji
i osób,
Przejęto stałą opiekę nad zagospodarowaniem terenami przez młodzież i wiele
innych.
określono miejsce lokalizacji urządzeń młynka,
sporządzono wniosek do Fundacji z określeniem zasad współpracy pomiędzy
stronami umowy oraz oczekiwanymi kosztami rzeczowymi planowanego
przedsięwzięcia,
urządzenia linii młynka zostały przetransportowane do Debrzna,
przygotowano porozumienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Panem
Eugeniuszem Suchowieckim w sprawie funkcjonowania urządzeń młynka,
przygotowano umowę dzierżawy linii młynka,
uzyskano opracowanie opisujące zasadę współpracy urządzeń wchodzących w
skład linii młynka oraz będące opinią o kompletności zestawu ze wskazaniem
koniecznych uzupełnień sprzętowych.
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28.

29.

„Uruchomienie linii Józef Bil
technologicznej
przemiału zbóż
ekologicznych – etap
II wraz z promocją
produktów
ekologicznych”

„Centrum
Aktywności
Młodzieży”

04.03.200231.12.2002r.

Łukasz Machciński 1.07.200231.01.2003

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska 9.160 zł

Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży 15 000

osiągnięto gotowość przetwórczą linii technologicznej poprzez:
zakup i skompletowanie brakujących urządzeń i części zespołu młynka,
opracowanie instrukcji obsługi dla poszczególnych maszyn wchodzących w skład
linii technologicznej,
- dokonanie próbnego rozruchu kompletnej linii technologicznej,
- uzyskanie pełnej gotowości linii młynka do prowadzenia przemiału usługowego –
gotowość maszyn i pracownika obsługującego młynek,
utworzono 1 stałe miejsce pracy
określono jakościowe i ilościowe parametry produktów z przemiału,
stworzono realne możliwości przetwarzania zbóż wytworzonych technologią
podnoszącą walory uzyskanych produktów,
zorganizowano spotkania seminaryjne dla rolników zamierzających wytwarzać
żywność (zboża) metodami ekologicznymi
wzbudzenie w młodzieży wiejskiej wiary w siebie i własne możliwości,
zmobilizowanie do działań m. in. w ramach projektu z Pilotażowego Programu
Odnowa Wsi Pomorskiej dla Słupi, Strzeczony, Starego Gronowa oraz Uniechowa
nabycie przez uczestników rajdów (pieszych i rowerowych) umiejętności
współpracy w grupie, orientacji w terenie oraz organizacji podobnych imprez
poprzez uruchomienie kawiarenki internetowej wyrównanie braków edukacyjnych
młodzieży poprzez szybkie i bezpłatne dotarcie do informacji, rozwinięcie
indywidualnych zainteresowań
wyrównanie poziomu opanowania języka niemieckiego dla uczniów mniej
zdolnych oraz ubogich, których nie stać na korepetycje
ułatwienie porozumienia się z zaprzyjaźnioną organizacją ze Szwecji, stworzenie
możliwości wymiany młodzieży
poprzez włączenie młodzieży do pracy przy opracowywaniu, tworzeniu i
wydawaniu gazetki pn. „Trzytygodnik debrzneński” nauczenie młodzieży
zaawansowanej obsługi komputera, wykształcenie kwalifikacji dziennikarskich i
redaktorskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych
Planowane efekty projektu zostały w pełni wykorzystane.
-

Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak:
wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m2),
wynajem pokoi gościnnych dla wykładowców,
wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą,
wynajem sali na imprezy okolicznościowe,
usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie),
informację o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, bezrobotnych i absolwentów),
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fundusz poręczeń kredytowych,
udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”),
aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm,
udostępnienie komputerów i internetu,
poradnictwo w ramach Biura Porad Obywatelskich,
usługi Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu „Młodzież”.
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