SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW I ZADAŃ ZLECONYCH W 2004 ROKU
Lp.

Nazwa projektu

Koordynator

1.

Szkolenia podnoszące
jakość projektów
realizowanych w
ramach Programu
„Młodzież” w
powiatach:
człuchowskim,
chojnickim,
szczecineckim,
sępoleńskim
i złotowskim.

Agnieszka
Theus

Szkolenia podnoszące
jakość projektów
realizowanych w
ramach Programu
„Młodzież”
w powiatach:
człuchowskim,
chojnickim,
szczecineckim,
sępoleńskim
i złotowskim.
Produkt lokalny
szansą na dochody
poza rolnictwem dla
mieszkańców
z terenu Naszyjnika
Północy Pomorza
Środkowego

Agnieszka
Theus

2.

3.

Agnieszka
Theus

Termin
realizacji
1.01.2004 –
31.07.2004

1.10.2004 –
30.06.2005

10.02.2004 –
9.10.2004

Donator oraz
dotacja
Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
1.999 EURO

Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
2.910,47 EURO

Komisja Europejska
23.137,67 EURO

EFEKTY
zorganizowanie 2 szkolenia wprowadzające o Programie „Młodzież” dla
liderów młodzieżowych oraz dla osób pracujących z młodzieżą
w Sępólnie Krajeńskim i Brusach oraz 1 szkolenia zasadniczego
w 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”,
 grupy młodzieży i organizacje z terenu objętego realizacją projektu
napisało 24 projekty, z których 10 otrzymało dofinansowanie.
W trakcie realizacji








jego uczestnicy mieli okazję do wyjścia z domu (co jest bardzo ważne
dla osób długotrwale bezrobotnych),
uczestnicy zdobyli teoretyczne jak i praktyczne umiejętności w zakresie
wytwarzania produktów artystycznych i użytkowych,
uczestnicząc w treningu – debryfingu psychologicznym oraz zdobywając
nowe umiejętności wzrosło u beneficjentów poczucie własnej wartości,
a tym samym wzrosła ich wartość na rynku pracy,
uczestnicy wzięli swój los we własne ręce - około 10 osób już w trakcie
realizacji programu podjęło pracę przez co nie mogło uczestniczyć w
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4.

5.
6.

7.

System oceny jakości
pracy i usług
świadczonych przez
Biura Porad
Obywatelskich
Biuro Porad
Obywatelskich w
Debrznie
Kanadyjsko – Polski
Program Pożyczkowy
dla małych i średnich
przedsiębiorstw

Punkt Konsultacyjny

Agnieszka
Theus

Agnieszka
Theus
Nina Pachura

Pomorska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A.
w Słupsku

1.07.2003 –
30.06.2004

1.09.2004 –
31.08.2005
Bezterminowo

2004 rok

Fundacja im. Stefana
Batorego
11.100 zł
Fundacja im. Stefana
Batorego
7.000 zł
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości,
limit kredytowy:
385.000 zł

Pomorska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Słupsku
6.084,76 zł




projekcie do jego zakończenia, kilkoro z nich zostało wolontariuszami w
Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Fundacji
Naszyjnik Północy i Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie, jedna
osoba w czerwcu wykonywała książki pamiątkowe dla Urzędu Miasta i
Gminy w Debrznie z okazji 650 Lecia nadania praw miejskich uzyskując
za to wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło, jedna beneficjentek na
przełomie października i listopada zorganizowała w Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Debrznie wystawę swoich prac pod nazwą „Moje
pasje”, inna z kolei podjęła naukę w zaocznym liceum dla dorosłych, 2
osoby są stażystami jedna w Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno", a druga w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno,
pod koniec realizacji programu część jego uczestników sama
zainicjowała i zorganizowała spotkanie, aby ustalić dalsze kroki, które
mają podjąć w celu pozyskania zamówień na wyroby,
region zyskał wytwórców rękodzieła, pamiątek i upominków,
wzbogaceniu uległa oferta turystyczna regionu,
powstał Katalog Produktów Lokalnych, na stronie internetowej
Stowarzyszenia powstała oferta produktów lokalnych Naszyjnika
Północy oraz sklep (galeria) z bezpośrednią sprzedażą i ekspozycją
wyrobów.
podniesienie jakości pracy i świadczonych usług poprzez zakupu
programu komputerowego LEX ALFA.
stworzenie oraz wdrożenie programu naprawczego BPO w Debrznie

W trakcie realizacji
Od początku realizacji programu uruchomiono 18 pożyczek na kwotę
625.000 zł, z czego w 2004r. 6 pożyczek na kwotę 235.000 zł.
Udzielone pożyczki przeznaczone zostały (lub zostaną) na: zakup materiałów do
produkcji, zakup samochodu ciężarowo –osobowego, zakup środków
obrotowych, zakup maszyn do szycia, remont pomieszczenia, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zakup materiałów budowlanych do
budowy lokalu, zakup towarów handlowych, zakup sprzętu radiologicznego.
Prowadzenie bezpłatnych usług doradczych dla małych lub średnich
przedsiębiorców z zakresu:
 zarządzania przedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu,
finansów i podatków, produkcji i innych),
 informacji o dostępnej na rynku ofercie banków skierowanej do sektora
MSP,
 instytucji finansowych, tj.: firm leasingowych, funduszy pożyczkowych,
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funduszy poręczeń kredytowych, funduszy kapitałowych i innych,
możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych,
oferowanych m.in. przez ośrodki Krajowego Systemu Usług,
zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia z programów
realizowanych ze środków Rządu polskiego, programu Phare, funduszy
strukturalnych dostępnych w PARP, Regionalnych Instytucjach
Finansujących oraz innych źródeł dostępnych na rynku.

Łącznie udzielono 32 porad małym lub średnim przedsiębiorcom.
8.

9.

Gminne Centrum
Nina Pachura
Informacji w Debrznie

„Funkcjonowanie
Sekretariatu GP
Naszyjnik Północy”

Alicja Mędrek

24.09.200430.11.2004

01.06.2003r. –
30.06.2004r.

Ministerstwo
Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej
39.500 zł

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
17.840 zł



powstanie i działalność Gminnego Centrum Informacji dostępnego dla
absolwentów, osób bezrobotnych, 6 dniu w tygodniu, 10 h na dobę,
komputerowa baza informacji o rynku pracy tzw. „KIOSK PRACY”
dostępny 24 h/dobę,



minimum 600 osób zdobędzie umiejętność posługiwania się nowymi
technologiami (korzystanie z komputera i internetu, jako podstawowe
źródła informacji. Obsługa urządzeń biurowych typu ksero, fax,
bindownica),



od 4 – 5 osób zdobędzie doświadczenie pracując jako wolontariusz
w Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno",



minimum 2 osoby stworzą sobie miejsce pracy lub znajdzie zatrudnienie,



minimum 1 osoba
Europejskiego.



udostępnione zostało pomieszczenie pod biuro Sekretariatu GP wraz
z mediami przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno" – w kwocie 3.500 zł,











weźmie

udział

w

projekcie

Wolontariatu

wyposażono Sekretariat GP Naszyjnik Północy we własne meble biurowe
– zakup biurek, krzeseł, szafek oraz materiały, sprzęt biurowy – zakup
telefonu, faxu i sprzętu komputerowego,
zatrudniono 2 osób na pełen etat do obsługi Sekretariatu GP
(Koordynatora wszystkich działań i pracownika biurowego) oraz 1 osobę
do obsługi finansowej na ¼ etatu,
podpisano umowy o dofinansowaniu zatrudnienia – 1 osoby z
Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, 1 osoby z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
współfinansowana została koordynacja finansowa – w kwocie 1.600 zł przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno",
dofinansowano Sekretariat ze składek członkowskich GP, na obsługę
biurowo – administracyjną,
Sekretariat GP przeznaczył 2 godziny dziennie na bieżącą komunikację
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i przekaz informacji między ciałami regulaminowymi GP Naszyjnik
Północy oraz zapewnił systematyczną obsługę GP (m.in. posiedzenia
organów GP Naszyjnik Północy – Zarząd i Rada Fundacji, Walne
Zgromadzenie, Zespoły Tematyczne),
Koordynator wszelkich działań (merytoryczny) 6 godzin dziennie
świadczył obsługę organizacji lokalnych, doradztwo, w tym zarządzanie
organizacją, zarządzanie projektami oraz fundraising, pomoc w
opracowywaniu wniosków,
realizowano 4 wspólne projekty: Greenway – Naszyjnik Północy, Marka
Lokalna – Naszyjnik Północy oraz Program „Młodzież” i Czysty Biznes
(m.in. przeprowadzono II i III edycję Konkursu Promocyjnego Marka
Lokalna Naszyjnik Północy, w dwóch kategoriach: najlepszy produkt
rękodzielniczy i artystyczny oraz ważna społecznie inicjatywa; najlepszy
regionalny produkt spożywczy),
złożono szereg wspólnych projektów dla wszystkich Partnerów GP oraz
projektów z udziałem kilkunastu Partnerów i z udziałem min. 3
partnerów, w okresie realizacji projektu, (zob. Ankiety dotyczące
działalności GP Naszyjnik Północy),
udzielono poparcia, konsultacji, rekomendacji i pomocy Partnerom GP,
którzy indywidualnie zwrócili się o pomoc – rozmowy telefoniczne,
spotkania informacyjne,
skoordynowano wszelkie działania prowadzone w ramach GP,
utworzono stronę internetową zawierającą informacje nt. GP Naszyjnik
Północy – www.naszyjnikpolnocy.pl,
powstały ulotki zawierające najważniejsze informacje o GP
i realizowanych wspólnie programach – Greenway – Naszyjnik Północy,
Marka Lokalna – Naszyjnik Północy, Punkt Informacyjny Narodowej
Agencji Programu Młodzież oraz Biuletyn GP,
wydano dwie publikacje – Mapę turystyczna – Szlak rowerowy
Greenway – Naszyjnik Północy oraz Katalog Produktów Lokalnych
Naszyjnika Północy, a także posiada prezentacje multimedialne dot. GP
i realizowanych wspólnie programów,
prowadzona została systematyczna współpraca z mediami, lokalnymi
radiami, gazetami, telewizjami kablowymi (promocja projektu), a także
współpraca zagraniczna, m.in. wystawy we Francja, Niemczech, Szwecji,
aktywnie uczestniczono w imprezach promujących GP – 10 targów,
wystaw, jak również konferencje, seminaria, m.in. udział w I Krajowym
Zjeździe Grup Partnerskich w Krakowie; została utworzona stała
ekspozycja produktu lokalnego w siedzibie Stowarzyszenia, jak również
otworzona w budynku Ośrodka / Inkubatora Przedsiębiorczości w
Debrznie Galeria Produktów Lokalnych Naszyjnika Północy.
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10.

Żyj zdrowo i kolorowo
– organizacja
wypoczynku letniego
dla dzieci z
programem
socjoterapeutycznym

Jacek Janusz

Lipiec –
sierpień/ 2004
rok

Samorząd
Województwa
Pomorskiego
6.000 zł









11.

Rozszerzenie systemu Andrzej Pluto25.05.2004Pomorski Urząd
pomocy rodzinie w
Wojewódzki
Prądzyński
31.12.2004
zakresie
4.000 zł
przeciwdziałania
patologiom na bazie
Gminnego Centrum
Pomoc
12. Połączył nas Greenway
Marek
Maj –Październik Urząd Marszałkowski
naszyjnik Północy
Województwa
Romaniec
2004
Pomorskiego w
Gdańsku
1.220 zł
13.
Połączył nas
Marek
Lipiec-Listopad Wojewódzki Fundusz
Greenway naszyjnik
Ochrony Środowiska i
Romaniec
2004
Północy- odcinek
Gospodarki Wodnej w
pomorski
Gdańsku
45.000 zł

14.

Młodzi Reporterzy

Marek
Romaniec

Wrzesień 2004marzec 2005

Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
Warszawa
19.900 zł





organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich dla 35 dzieci
uczęszczających na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznej, wzmocnienie umiejętności współżycia w grupie
rówieśniczej,
zwiększenie samodzielności, odpowiedzialności i dbałości o własne
otoczenie,
ukazanie piękna gór w których był zorganizowany wypoczynek,
wyczulenie uczestników na dbałość o przyrodę,
integracja z nowym środowiskiem,
nabycie umiejętności poruszania się w górach, zdobycie wiedzy na
temat zasad bezpieczeństwa.
sfinansowano realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych 1 osoby
i socjoterapeutycznych 3 osób / miesiąc,
zakupiono materiały do realizacji tych zajęć,
dofinansowano koszty przejazdu 35 dzieci na wypoczynek letni do Rabki
w Górach Stołowych

Działania realizowane w ramach tego projektu i były bardzo szerokie m.in.
Otwarcie szlaku rowerowego Greenwey Naszyjnik Północy, obchody 650-lecia
miasta Debrzna ,rajdy, spotkania ,wycieczki.
Urząd Marszałkowski sfinansował publikacje broszury o szlaku rowerowym
W ramach projektu prowadzona była szeroka kampania edukacji ekologicznej
poprzez szereg działań na obszarze powiatów człuchowskiego i chojnickiego.
W zadania włączone były gminy, szkoły, firmy i organizacje pozarządowe.
W ramach programu wykonano m.in.:
 24 tablice edukacyjne
 ok.70 koszy na śmieci ,
 wydano publikacje „Połączył nas Greenway Naszyjnik Północy”,
 przeprowadzono konkurs ekologiczny,
 zorganizowano forum ekologiczne,
 obsadzono szlak rowerowy drzewkami liściastymi i iglastymi,
 zorganizowano imprezy plenerowe w ramach „Debrzeńskiej jesieni”
Projekt realizowany dla młodzieży i przez młodzież. Najważniejszy aspekt działań
ukierunkowano na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów
wiejskich poprzez następujące dzi ałania m.in.:
 wydawanie gazetki lokalnej,
 przygotowanie i montaż materiałów opisujących życie gminy,
 prowadzenie bezpłatnej kawiarenki internetowej,
 organizacja imprez plenerowych,
 prowadzenie kursów wyrównawczych z j. niemieckiego i angielskiego,
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15.

Dziedzictwo
przyrodniczo –
kulturowe
gm.Debrzno

Marek
Romaniec

Lipiec- Grudzień
2004

16. Klub Czystego Biznesu

Marek
Romaniec

Luty-Grudzień
2004

17. Step by step in dance –
to go in step to the
European Union!

Łukasz
Machciński

15.09.2004 –

18.

Młodzi w Akcji!

Łukasz
Machciński

15-19.12.2004

19.

Let’s sport with the
culture
Games and sport as
instruments of
interculture,
socialization and
cooperation

Łukasz
Machciński

15.09.2005

15-29.07.2004

prowadzenie cyklicznych spotkań z młodzieżą w ich miejscu
zamieszkania.

Urząd Miasta i Gminy
Debrzno
6.600 zł

Projekt miał na celu inwentaryzację i dbanie o środowisko naturalne i edukacje
ekologiczną na obszarze gm. Debrzno. Przeprowadzono :
 spis populacji bociana białego w gminie Debrzno,
 zwiady ekologiczne na szlakach pieszych i rowerowych,
 renowacja tablic edukacyjno-informacyjnych ,
 renowacja ławek i miejsc postojowych,
 wykonanie tablic edukacyjnych,
 nasadzenia zielenią obszarów rekreacyjnych
Fundacja Partnerstwo Prowadzenie klubu czystego biznesu w Debrznie jako jedynego na Pomorzu.
dla ŚrodowiskaDziałania kierowane były do przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego.
Kraków
Klub kładzie szczególny nacisk na politykę pro -środowiskową w firmach jaki
21.000 zł
program minimalizacji odpadów ,oszczędności wody i energii a także działań na
rzecz społeczności lokalnej.
Program MŁODZIEŻ
5.340 EURO

Program MŁODZIEŻ
10.101 EURO

Włoska Narodowa
Agencja Programu
MŁODZIEŻ
Nie dotyczy

Projekt realizowany jest w ramach Wolontariatu Europejskiego (Akcja
2 Programu „Młodzież”). Jego rezultaty to:
 prowadzenie przez wolontariuszkę Christynę Wagner nieodpłatnych
kursów tańca towarzyskiego dla mieszkańców miasta i gminy Debrzno;
 prowadzenie nieodpłatnych konwersacji językowych z języka
angielskiego oraz niemieckiego dla młodzieży;
 rozwój współpracy Stowarzyszenia z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki;
 podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego
wśród zespołu Stowarzyszenia.
Efektami międzynarodowego seminarium kontaktowego pn. „Młodzi w Akcji!”
są:
 nawiązanie
przez
uczestników
międzynarodowych
kontaktów
z organizacjami z Włoch, Francji, Litwy, Łotwy, Węgier, Cypru, Słowacji,
Rumunii, Bułgarii, Polski oraz Malty;
 podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach Programu
„Młodzież”;
 promocja Stowarzyszenia na europejską skalę;
 kontynuacja projektu jako szkolenie na temat międzynarodowej
współpracy młodzieżowej oraz uczenia się miedzykulturowego.
Grupa 10 młodych ludzi oraz 2 liderów wzięła udział w międzynarodowej
wymianie młodzieży na wyspie Elba we Włoszech. Efektami tego spotkania są:
 poznanie kultury Włoch oraz Francji;
 nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez młodzież;
 możliwość sprawdzenia oraz doskonalenia znajomości jeżyka
angielskiego;
 nawiązanie współpracy przez koordynatorów z organizatorem
6

Arciragazzi Firenze oraz rozwój współpracy na polu polityki
młodzieżowej.
20.

Agro-net

Agnieszka
Theus,

20.08.2003 bezterminowo

Nie dotyczy

Przemysław
Dziubiński

21.

Zagospodarowanie
parku w Zespole
Pałacowo –
Parkowym w Starym
Gronowie – etap II

Zdzisława
Hołubowska

04.05.2004 30.05.2004

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
2.500 zł

22.

„Nic o nas bez nas –
wspólne problemy
rozwiązujemy razem”
Obywatele i samorząd
lokalny

Danuta
Pietrzak

01.04.2003 –
15.03.2004

Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Prowadzenie bezpłatnych usług doradczych (środy: 800 – 1300, czwartki: 800 –
1100) dla mieszkańców terenów wiejskich wiązane z:
 upowszechnianiem i wymianą informacji o integracji europejskiej,
 wspieraniem aktywności na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy
UE,
 aktywizacją społeczności lokalnych,
 budowaniem partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i pozarządowym na rzecz przygotowania do funkcjonowania w UE,
 promocją subregionu słupskiego jako integralnej części regionu
Pomorza.
Łącznie udzielono 51 porad.
Oznakowanie drzew i krzewów do usunięcia na powierzchni ok. 7 ha. Częściowe
prace pielęgnacyjne.













opracowano Kartę Zasad Współpracy mająca na celu określenie jasnych
i przejrzystych zasad współpracy samorządu Miasta i Gminy Debrzno
z organizacjami pozarządowymi,
opracowano 14 planów rozwoju sołectw gminy Debrzno (Skowarnki,
Boboszewo, Cierznie, Prusinowo, Rozwory, Grzymisław, Myśligoszcz,
Strzeczona, Buka, Drozdowo, Słupia, Nowe Gronowo, Stare Gronowo,
Uniechów),
powstała strategia Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno",
przeprowadzono dwa szkolenia („Nic o nas bez nas – rola
przedstawicieli samorządu i lokalnych liderów w realizacji programów
gminnych”, „Zarządzanie projektem – od teorii do praktyki”),
zdiagnozowano potrzeby i potencjał społeczności lokalnych na
podstawie przeprowadzonych ankiet,
wydano 6 numerów bezpłatnego dwumiesięcznika pn. „Z życia gminy”,
mającego na celu przepływ i wymianę informacji między władzami
samorządowymi a lokalna społecznością,
pogłębiono wiedzę na temat celów i zasad działania organizacji
pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno" poprzez lekcje przeprowadzone wśród
młodzieży gimnazjalnej, co jednocześnie przyczyniło się do przekazania
tejże wiedzy ich rodzicom, a tym samym spowodowało wzrost
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świadomości obywatelskiej społeczeństwa.
Projekt umożliwił również sprowokowanie sytuacji umożliwiających dialog
samorządu lokalnego organizacjami pozarządowymi i wypracowanie wspólnych
stanowisk.
23. Warsztaty artystyczne
dla uczniów
i nauczycieli gminy
Debrzno

Zdzisława
Hołubowska

15.07.2004 –
21.07.2004

Ministerstwo Kultury
Departament Sztuki
i Promocji Twórczości
4.500 zł

24.

Pomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń
Kredytowych

Zdzisława
Hołubowska

10.07.2004 bezterminowo

Pomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń
Kredytowych
Sp. z o.o.

25.

„Historia nie dzieli a
łączy – turniej wiedzy,
sprawności
i obrzędowości
z okazji 650-lecia
miasta Debrzna”

Józef Bil

01.09.2003 –
01.06.2004

Fundacja im. Stefana
Batorego
19.006 zł

26.

Promocja
zatrudnienia
i aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy

Nina Pachura

lipiec –
grudzień 2004

Urząd Miasta i Gminy
Debrzno
5.000 zł




organizacja i przygotowanie warsztatów w trzech grupach – taneczno –
ruchowej, z fletami i gitarowej dla nauczycieli,
warsztaty integracyjne dzieci miejskich i wiejskich (transport młodzieży
z Poznania, organizacja ogniska, wyjazd uczniów do Poznania na
koncert symfoniczny realizowany przez Filharmonię Poznańską.

Udzielanie poręczeń kredytowych małym i średnim przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.
Poręczenie obejmuje wyłącznie kredyt lub pożyczkę na cele bezpośrednio
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaciągnięte na okres nie
przekraczający 4 lat.
Wartośc poręczenie nie może przekroczyć 70% wartości pożyczki lub kredytu.
 stworzenie grupy roboczej Stowarzyszeń w Debrznie i Freienfels jako
podwaliny trwałej współpracy obu stron,
 utworzenie drużyny komtura z Debrzna mogącej uczestniczyć
w podobnych charakterem wydarzeniach na terenie kraju,
 założenie koła miłośników średniowiecznego Debrzna,
 opracowanie scenariusza festynu i przeprowadzenie go,
 wydanie folderu informacyjnego kryteria plakatów imprezy.
 świadczenie doradztwa osobom bezrobotnym, zagrożonym utratą pracy,
małym i średnim przedsiębiorcom, 5 dni w tygodniu po 2 godz. dziennie,
 udostępnienie komputera z dostępem do internetu dla osób
bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy (5 dni w tygodniu w
godz. 8-1800),
 organizowanie i obsługa spotkań z pracodawcami, naborów na
szkolenia, szkoleń, potwierdzeń gotowości podjęci pracy prowadzonych
przez PUP w Człuchowie dla bezrobotnych mieszkańców Gminy
Debrzno,
 uczestnictwo w 2-5 szkoleniach, seminariach, targach, wystawach,
kiermaszach i warsztatach przygotowujących do złożenia projektów,
 przygotowanie projektów do EFS i innych,
 prowadzenie galerii wyrobów artystycznych i użytkowych bezrobotnych
mieszkańców Gminy Debrzno
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27.

Ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochron
dziedzictwa
przyrodniczego

Marek
Romaniec

lipiec –
grudzień 20

Urząd Miasta i Gminy
Debrzno
6.600zł









wykonanie 3 tablic informacyjno – edukacyjnych na ścieżkach pieszych
i rowerowych,
konserwacja i renowacja ok. 30 istniejących tablic,
wykonanie i montaż 10 szt. koszy na śmieci,
podczas Debrzneńskiej Jesieni 2004 zorganizowanie pleneru edukacyjno
– ekologiczno – turystycznego i Gminnego Forum Ekologicznego,
przygotowanie i wydanie materiałów edukacyjno – informacyjnych na
temat walorów przyrodniczych Gminy Debrzno (z uwzględnieniem
występowania populacji bociana białego),
organizacja rajdów pieszych i rowerowych dla dzieci i młodzieży celem
pogłębienia ich wiedzy i świadomości ekologicznej.

Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak:
wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m 2),
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),
informacje o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, bezrobotnych i absolwentów),
informacje o funduszach poręczeń kredytowych,
udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”), Agro-Net,
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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