SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W 2005 ROKU
Lp.

Nazwa projektu

Koordynator

1.

Średniowiecznym
śladem do Wspólnej
Europy

Józef Bil

2.

Through ages to
reunited Europe

Łukasz Machciński

Termin
realizacji
1.08.2005 –
31.07.2006

Donator
i dotacja
Robert Bosch
Stiftung,
Fundacja Batorego
10.200,00 Euro

1 lipca – 18
listopada 2005

Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
21.028,97 euro
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Efekty
Projekt w trakcie realizacji .
Zakładane efekty :
 zacieśnienie współpracy
pomiędzy Bractwem
Rycerskim „Drużyna z Fredelande” a organizacją z
gminy
Weinbach
„Foerderverein
Burgruine
Freienfels” (do chwili obecnej odbyło się spotkanie
w Słubicach, Blatnie oraz w Debrznie),
 nabycie przez uczestników projektu umiejętności
rzemieślniczych
z zakresu wyrobu pamiątek i
wykonywania
elementów
historycznego
wyposażenia (rozpoczęte są zajęcia warsztatowe w
siedzibie bractwa),
 popularyzacja wiedzy historycznej o okresie XIV i XV
wieku na terenie Freienfels i
Debrzna (w
przygotowaniu projekt ulotki informacyjnej),
 prezentacja
na
arenie
międzynarodowej
(w Czechach) dobrego przykładu wieloletniej
współpracy obu partnerów
- (udział
grupy
realizującej projekt w turnieju rycerskim w Blatnie z
prezentacją rękodzieła i występem tańca dawnego),
 opracowanie scenariusza turnieju w Debrznie i
przeprowadzenie go,
 wykonanie strojów oraz innych akcesoriów z epoki
średniowiecza, niezbędnych do realizacji turnieju i
kontynuacji funkcjonowania bractwa.
 organizacja spotkania studentów z Estonii, Polski
oraz Turcji mającego na celu poznanie historii
zjednoczenia Europy, historii krajów, kultur,
zwyczajów, sytuacji politycznej, ekonomicznej,
społecznej itp.
 powstanie grupy studentów pn. PoliCOOLtura
T.E.A.M.
działającej
na
rzecz
środowiska
studenckiego w Kielcach,

3.

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

Łukasz Machciński

15.07.2004 –
15.09.2005– 1.
etap
1.09.2005 –
31.07.2006 – 2.
etap

4.

Let’s paint the
European Constitution
with the colours of
interculture.
East and West
together for an active
citizenship

Łukasz Machciński

14 – 25 lipca
2005 –
wymiana
młodzieży

5.

Pozarządowa Kuźnia
Kadr

Łukasz Machciński

1 października 1 grudnia 2005
– realizacja
programu

 nabycie, wykształcenie i zwiększenie efektywności
zarządzania projektem zarządzania organizacją i
zespołem wśród Grupy Politologów realizującej
projekt,
nawiązanie kontaktów z młodzieżą z Estonii oraz Turcji oraz
plany na kontynuację działań w formie wymian
młodzieżowych w ww. krajach.
Narodowa Agencja
 organizacja
bezpłatnych
warsztatów
tańca
Programu „Młodzież”
towarzyskiego oraz nowoczesnego dla dzieci,
5340,00 euro
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Debrzna i
i
okolic,
4125,00 euro
 organizacja
bezpłatnych
kursów
języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
 organizacja zajęć sportowych tai bo oraz aerobiku,
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży,
rozwój
personalny
uczestników
warsztatów,
 współpraca z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Debrznie w zakresie promocji działań.
Włoska Narodowa
 warsztaty przygotowawcze dla grupy z zakresu
Agencja Programu
edukacji
międzykulturowej,
autoprezentacji,
“Młodzież”
przywództwa, integracji itp.
14044,92 zł
 udział 10 – osobowej grupy młodzieży z Debrzna
w międzynarodowej wymianie młodzieżowej na
wyspie Elba, spotkanie z młodzieżą z Hiszpanii,
Czech, Niemiec oraz Włoch,
 realizacja i udział w zajęciach związanych z
Konstytucją Europejską poprzez warsztaty nt.
fotografii,
malowania,
dekoracji,
capoiery,
marionetek itp.,
 uformowanie grupy młodzieżowej pragnącej
zrealizować goszczącą wymianę młodzieży w
Polsce w okresie wakacji letnich 2006
Fundacją Wspierania
 przeszkolenie
reprezentanta
Stowarzyszenia
Inicjatyw
Michała Książka w zakresie zarządzania projektem,
Ekologicznych –
zarządzania organizacją, wystąpień publicznych,
realizator programu
kontaktów z mediami, projektów ekologicznych itp.
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szkoleniowego
1 października 31 grudnia
2005 –
realizacja
programu
stażowego
1 stycznia – 31
grudnia 2005

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich –
źródło finansowanie
500,00 zł

6.

Centrum Aktywności
Młodzieży

Łukasz Machciński

Inicjatywa własna

7.

Kanadyjsko – Polski
Program Pożyczkowy
dla małych i średnich
przedsiębiorstw

Nina Pachura
Joanna Adamiak Nosińska

Bezterminowo

Polska Fundacja
Przedsiębiorczości,
limit kredytowy:
385.000 zł

8.

Biuro Porad
Obywatelskich
w Debrznie

Agnieszka Theus

1.09.2004 –
31.08.2005

Fundacja im. Stefana
Batorego
7.000,00 zł

9.

Biuro Porad

Agnieszka Theus

1.11.2005 –

Fundacja im. Stefana
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 realizacja
programu
stażowego
w
grupie
PoliCOOLtura
T.E.A.M.,
w
tym
m.
in.
zorganizowanie
międzynarodowej
wymiany
młodzieży pt. „Through ages to reunited Europe”,
 zorganizowanie konferencji prasowej poświęconej
realizacji projektu „Through ages to reunited
Europe”.
 przeszkolenie ok. 40 osobowej grupy młodzieży i
studentów m. in. z Debrzna, Przechlewa, Kielc w
zakresie organizacji międzynarodowych wymian
młodzieżowych, zarządzania projektem, edukacji
międzykulturowej,
treningu
intrai
interpersonalnego itp.
Od początku realizacji programu udzielono 29
pożyczek na kwotę 850.000 zł, z czego w 2005
roku 11 pożyczek na kwotę 225.000 zł.
Udzielone pożyczki przeznaczone zostały (lub zostaną) na:
zakup samochodu dostawczego, zakup towaru –
zwiększenie asortymentu sprzedawanych artykułów, zakup
maszyn do produkcji wyrobów z aluminium i PCV, zakup
kserokopiarki i faxu, otwarcie nowego punktu sklepowego i
zakup towarów handlowych, zakup samochodu do wywozu
nieczystości oraz remont pomieszczeń do garażowania
pojazdu, remont pomieszczeń: zaplecza kuchennego,
zmywalni oraz sanitariatów dla personelu, zakup nowego
kiosku.
 opracowane zostało przez BPO w Debrznie dwa
tematy: umowy o pracę i inne uprawnienia i
obowiązki pracownika,
 regularnie
wprowadzane
były
sprawy
do
internetowej bazy danych,
 otrzymanie
przez
BPO
oceny
spraw
wprowadzanych do bazy danych oraz ogólnych
zaleceń dla całej sieci jak i ZBPO.
 zakupiona została aktualizacja programu LEX
GAMMA.
W trakcie realizacji. Do chwili obecnej:

Obywatelskich
w Debrznie

31.08.2006

Batorego
4.500,00 zł

10.

Poradnictwo
obywatelskie
w wioskach i w
małym miasteczku

Agnieszka Theus

1.06.2005 –
31.03.2006

Instytut Spraw
Publicznych
Polsko –
Amerykańska
Fundacja Wolności
25.464,00 zł

11.

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

Agnieszka Theus

1.10.2004 –
30.06.2005

Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
2.910,47 EURO

12.

Szkolenia podnoszące
jakość projektów

Agnieszka Theus

1.10.2005 –
30.06.2006

Narodowa Agencja
Programu „Młodzież”
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 regularne wpisywanie spraw klientów do bazy i
sporządzanie raportów miesięcznych, półrocznych i
rocznych
W trakcie realizacji. Do chwili obecnej:
 utworzone zostały i prowadzone są 4 Punkty
Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Gronowie,
Strzeczonie, Uniechowie i Cierzniach,
 3 razy w tygodniu świadczone jest doradztwo w
Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie,
 w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie
wymienione zostało okno, zakupiono szafę, biurko,
stół, laptop oraz aktualizacji programu Lex
Gamma,
 doradcy Biura Porad Obywatelskich uczestniczyli w
2 szkoleniach,
 opracowane i wydrukowane zostały Ulotki i plakat
promujący działania realizowane w ramach
projektu.
 zorganizowanie 3 szkolenia wprowadzające o
Programie „Młodzież” dla liderów młodzieżowych
oraz dla osób pracujących z młodzieżą w
Jastrowiu, Czersku i Szczecinku 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”,
W trakcie realizacji.

13.

14.

realizowanych w
ramach Programu
„Młodzież”
w powiatach:
człuchowskim,
chojnickim,
szczecineckim,
sępoleńskim
i złotowskim
Gminne Centrum
Informacji

Wspólna Akcja Na
Rzecz Zatrudnienia

2.991,04 EURO

Justyna Konefał

1.01.2005 –
31.12.2005

Nie dotyczy

Justyna Konefał

1.04.200530.09.2005

Justyna Konefał

1.01.2005 –
31.12.2005

Pomorska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości –
Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
11924,70 zł
Nie dotyczy

Terenowa Agencja
Pośrednictwa Pracy
15.
16.

Galeria Produktów
Lokalnych
Ośrodek Agro-Net

Przemysław
Dziubiński,
Jakub Szymański,
Anna Brudnicka

01.01.200531.12.2005

Nie dotyczy
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 3069 osób skorzystało z usług Gminnego Centrum
Informacji,
 osoby te uzyskały informację na temat: szkoleń,
podejmowania
i
prowadzenia
własnej
działalności gospodarczej, pisania CV, podania,
listu motywacyjnego,
 3 osoby uzyskały zatrudnienie,
 ok. 360 osób skorzystało z informacji na temat: jak
założyć własną firmę; instytucji i organizacji
związanych z MSP; umów o pracę; pisania CV, listu
motywacyjnego,
 nawiązanie współpracy z pracodawcami i
Powiatowym Urzędem Pracy.
 promocja produktów lokalnych,
 nawiązanie współpracy z nowymi wytwórcami,
 sprzedaż około 320 wyrobów.
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 46 porad.
17.

„Polska-pierwszy rok
w Unii Europejskiej” –
piknik nad jeziorem
Staw Miejski w
Debrznie

Justyna Konefał

15.04.2005 –
15.05.2005

Urząd Komitetu
Integracji
Europejskiej
32650,00 zł

18.

Przygotowanie i
przeprowadzenie
audytu finansowego

Ewa Szaszkiewicz

1.01.2005 –
31.12.2005

Fundacja im. Stefana
Batorego
15.000,00 zł

19.

From a shadow to
Action

Łukasz Machciński

1.07.2005 –
30.09.2005

Narodowa Agencja
Programu “Młodzież”
636,84 euro
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wzbudzenie zainteresowania poszczególnych grup
społecznych i zawodowych problematyką
konsekwencji, szans i możliwości związanych z
pierwszym rokiem członkostwa,
 wzrost świadomości wśród społeczności lokalnej
na temat korzyści i zmian płynących z
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości
prowadzenia ksiąg rachunkowych w Stowarzyszeniu.
Audytem (sprawdzeniem) objęto:
księgi rachunkowe za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r
i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
31.12.2004 obejmujące bilans i rachunek zysków i strat
 przyjęto system ewidencji księgowej i zasady
rachunkowości,
 księgi rachunkowe oraz sporządzone na ich
podstawie sprawozdanie finansowe za 2004 r.,
 księgi rachunkowe za 3 kwartały 2005 r.,
 sprawdzono deklaracje podatkowe za w/w
okresy.
 realizacja 10 – dniowego stażu dla
przedstawiciela hiszpańskiej organizacji Obriu Pas
z Barbera del Valles (Barcelona)
 wymiana doświadczeń z realizacji projektów
młodzieżowych w Polsce i Hiszpanii
 nabycie przez stażystę wiedzy i umiejętności z
zakresu realizacji projektów w ramach Programu
„Młodzież”
 przetłumaczenie zawartości strony internetowej
Stowarzyszenia na język hiszpański i kataloński
 p0wstały nowe pomysły na kontynuację
współpracy, m. in. wymiana młodzieżowa w
Hiszpanii


20.

Klub Czysty Biznes

Marek Romaniec

01.01.2005
31.12.2005

Fundacja
Partnerstwo dla
Środowiska Kraków
37.395,52 zł






21.

Razem możemy
więcej!!!

Zdzisława
Hołubowska

1.05.2005 –
30.10.2006

Urząd Miasta i Gminy
Debrzno
5.000,00 zł














22.

Gmina Debrzno –
kolebka trzech kultur

Marek Romaniec

1.05.2005 –
30.10.2006

Urząd Miasta i Gminy
Debrzno
10.000,00 zł
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pozyskano 36 firm z terenu 4 województw,
54 konsultacje,
przeprowadzono 6 przeglądów wstępnych i
okresowych,
zrealizowano 12 wdrożeń prawnych i
środowiskowych,
3 polityki środowiskowe,
42 infolinie do CIE,
8 wniosków konkursowych o nagrodę CB,
1 nagroda Główna w kategorii ”Zielone Biuro”,
2 wyróżnienia.
w dniach 10-11 czerwca odbyło się spotkanie
międzykulturowe z udziałem młodzieży i
dorosłych (46 osób),
podczas spotkania zaprezentowano kulturę
krajów uczestników i ich zainteresowania,
bliższe poznanie się uczestników zaowocowało
zlikwidowaniem stereotypów myślenia o
poszczególnych narodach oraz zdecydowanie
ożywiło współpracę,
złożono 3 wnioski do Programu „Młodzież”,
wniosek do Fundacji Batorego oraz do Programu
TownTwinning – aktualnie realizowane są 3
projekty.
współpraca miast partnerskich nabiera
konkretnych form.
podniesienie świadomości ekologicznej
uczestników zadania,
wymiana informacji o cennych przyrodniczo
obszarach na terenie naszej Gminy,
przygotowanie ofert pobytowych dla turystów
indywidualnych,
wykonanie 5 tablic edukacyjno – informacyjnych,
wydano w 3 wersjach językowych publikację
ukazujące walory przyrodnicze i turystyczne
Gminy,


23.

Młodzi w Akcji!

Łukasz Machciński

1.12.2004 –
28.02.2005

Program MŁODZIEŻ
10.101 EURO

zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży,

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.

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, laminowanie),
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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