SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W 2006 ROKU
Lp.

Nazwa projektu

Koordynator

1.

„Budowanie
stałego
systemu wsparcia dla
osób i rodzin będących
w kryzysie”.

Andrzej PlutoPrądzyński

Termin
realizacji
17.05.2006
do 30.11.2006

Donator
i dotacja
Samorząd
Województwa
Pomorskiego
6000,00 zł

1

Efekty
W wyniku realizacji projektów stworzony został system
wsparcia i pomocy dla osób i rodzin dotkniętych
uzależnieniem bądź, współuzależnieniem, który realizowany
jest w oparciu o placówki działające w terenie. Rezultatem
prowadzonej działalności było przeciwdziałanie dalszej
patologizacji i stworzenie odpowiedniego dla naszej
społeczności rozwiązania systemowego w zakresie niesienia
pomocy w reintegracji społecznej osób uzależnionych,
współuzależnionych i zagrożonych zjawiskiem patologizacji
życia.
Dodatkowe rezultaty to:
przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się
zjawiskiem przemocy w rodzinie dowiedzieli się jak
skutecznie pomagać ofiarom przemocy i jak
budować system pomocy interdyscyplinarnej oraz
bliżej zapoznali się z aspektami prawnymi w
kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie,
organizacja
pomocy
psychologicznej
i
terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej z rodzin
alkoholowych,
organizacja pomocy terapeutycznej dla dzieci z
rodzin alkoholowych,
stworzenie trwałej sieci świetlic, na bazie których
prowadzone są zajęcie opiekuńczo-wychowawcze
dla dzieci ze środowiska wiejskiego,
stworzenie trwałej koalicji osób i instytucji
wspierającej budowanie systemu pomocy osobom i
rodzinom znajdującym się w kryzysie.
Zostało stworzone odpowiednie zaplecze, które jest
uzupełnieniem całościowego systemu niesienia pomocy
rodzinie, realizowanego w oparciu o utworzone Gminne
Centrum Pomocy

2.

„Budowanie
stałego
systemu wsparcia dla
osób i rodzin będących
w kryzysie”.

Andrzej PlutoPrądzyński

01.06.2006
do 31.12.2006

Wojewoda
Pomorski
5000,00 zł

3.

Gminne
Centrum
Informacji w Debrznie

Katarzyna Kubicka

Grudzień 2004
– 31 grudnia
2006, od
stycznia 2007

Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej
na utworzenie
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W wyniku realizacji projektów stworzony został system
wsparcia i pomocy dla osób i rodzin dotkniętych
uzależnieniem bądź, współuzależnieniem, który realizowany
jest w oparciu o placówki działające w terenie. Rezultatem
prowadzonej działalności było przeciwdziałanie dalszej
patologizacji i stworzenie odpowiedniego dla naszej
społeczności rozwiązania systemowego w zakresie niesienia
pomocy w reintegracji społecznej osób uzależnionych,
współuzależnionych i zagrożonych zjawiskiem patologizacji
życia.
Dodatkowe rezultaty to:
przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się
zjawiskiem przemocy w rodzinie dowiedzieli się jak
skutecznie pomagać ofiarom przemocy i jak
budować system pomocy interdyscyplinarnej oraz
bliżej zapoznali się z aspektami prawnymi w
kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie,
organizacja
pomocy
psychologicznej
i
terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej z rodzin
alkoholowych,
organizacja pomocy terapeutycznej dla dzieci z
rodzin alkoholowych,
stworzenie trwałej sieci świetlic, na bazie których
prowadzone są zajęcie opiekuńczo-wychowawcze
dla dzieci ze środowiska wiejskiego,
stworzenie trwałej koalicji osób i instytucji
wspierającej budowanie systemu pomocy osobom i
rodzinom znajdującym się w kryzysie.
Zostało stworzone odpowiednie zaplecze, które jest
uzupełnieniem całościowego systemu niesienia pomocy
rodzinie, realizowanego w oparciu o utworzone Gminne
Centrum Pomocy
Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Debrznie,
miejsca które udostępnia absolwentom, młodzieży i
osobom bezrobotnym stały dostęp do Internetu,
komputerów, urządzeń biurowych, informacji o rynku

r. dalsza
kontynuacja

Gminnego Centrum
Informacji, dalsza
kontynuacja działań
GCI finansowana
przez
Stowarzyszenie „Na
Rzecz…”
Narodowa Agencja
Programu
MŁODZIEŻ,
Krajowe Biuro
Eurodesku

4.

Lokalny
Punkt
Informacyjny
Eurodesk w Debrznie

Katarzyna Kubicka

Listopad 2005
- obecnie

5.

Kanadyjski
Program
Pożyczkowy
dla
małych
i
średnich
przedsiębiorstw

Joanna Adamiak –
Nosińska

Bezterminowo

Polska Fundacja
Przedsiębiorczości,
limit kredytowy:
385.000 zł

„Od
rolnictwa
do
działalności
pozarolniczej
–
kompleksowe
wsparcie informacyjno
–
doradczo
–
szkoleniowe”

Joanna Adamiak –
Nosińska

03.2006 –
02.2007 rok

Europejski Fundusz
Społeczny,
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego, Unia
Europejska oraz
budżet państwa:
223.928,99 zł.

1.02.2006 –
30.04.2007

Europejski Fundusz
Społeczny,

6.

7.

Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości w

Nina Pachura

asystent
koordynatora
Katarzyna Kubicka

Agnieszka Theus
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pracy, ofert pracy, szkoleń, podejmowania własnej
działalności gospodarczej.
Od stycznia 2007 roku dalsza kontynuacja w/w działań.

Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą: nauczycieli, pedagogów,
pracowników instytucji i organizacji młodzieżowych.
Udzielanie informacji o pracy, studiach, wolontariacie
w krajach europejskich, dostępnych programach i
możliwościach zdobywania funduszy w Polsce i w
Europie.
Od początku realizacji programu udzielono 38 pożyczek na
kwotę 1.0040.000 zł. W 2006 roku udzielonych
zostało 9 pożyczek na kwotę 154.000 zł.
Udzielone pożyczki przeznaczone zostały (lub zostaną) na:
zakup samochodów dostawczych, samochodu
ciężarowego, hafciarki, zakup koparko - ładowarki
kołowej samojezdnej, zakup towaru – zwiększenie
asortymentu sprzedawanej towarów, regałów
sklepowych, utwardzenie placu przed wejściem do
sklepu.
W
trakcie
realizacji
projektu
zrealizowaliśmy
4 kursy:, „Turystyka wiejska z modułem małej
przedsiębiorczości”,
„Termomodernizacja
i malowanie elewacji budynków”, „Pilarz – drwal”,
„Stylizacja
paznokci
z
modułem
małej
przedsiębiorczości”.
W trakcie 4 kursów przeszkoliliśmy 46 osób, które uzyskały
zaświadczenia lub certyfikaty uprawniające do
wykonywania zawodu. Uczestnicy kursów skorzystali z
bezpłatnej informacji zawodowej, pośrednictwa pracy
oraz doradztwa zawodowego.
- 10 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
zostało przeszkolonych,

Debrznie

8.

Poradnictwo
obywatelskie na
wyciągnięcie ręki…

Agnieszka Theus

1.09.2006 –
31.12.2006

9.

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

Agnieszka Theus

1.10.2005 –
30.06.2006

Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego, Unia
Europejska oraz
budżet państwa:
351.097,57
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Program Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
17.216,00 zł

Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
2.991,04 EURO

- 9 osób otworzyło własną działalność gospodarczą,
- 9 osób ma przyznane wsparcie pomostowe w wysokości po
700 zł miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy
funkcjonowania
ich
firm.
Daje
to
łączną
kwotę75.600,00 zł,
- 9 osób otrzymało jednorazową dotację inwestycyjną na
łączną kwotę177.062,75 zł
 utworzone zostały i prowadzone było 6 Punktów
Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Gronowie,
Cierzniach,
Skowarnkach,
Lipce,
Sępólnie
Krajeńskim i w Zakładzie Karnym w Czarnem
 3 razy w tygodniu świadczone było doradztwo w
Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie,
 w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie
zakupiona sostała szafa oraz aktualizacji programu
Lex Gamma,
 doradcy Biura Porad Obywatelskich uczestniczyli w 3
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 Barwicach,
Więcborku i Debrznie 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
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wykorzystaniu możliwości
Program „Młodzież”,
10.

jakie

daje

im

Szkolenia podnoszące
jakość projektów
realizowanych w
ramach Programu
„Youth in Action”
w powiatach:
człuchowskim,
chojnickim,
szczecineckim,
sępoleńskim
i złotowskim
Poradnictwo
obywatelskie na
wyciągnięcie ręki…

Agnieszka Theus

1.10.2006 –
30.06.2007

Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
2.999,00 EURO

W trakcie realizacji

Agnieszka Theus

1.12.2006 –
30.11.2007

W trakcie realizacji.

12.

Klub Czysty Biznes

Marek Romaniec

Styczeń 2006nadal

Instytut Spraw
Publicznych
Polsko –
Amerykańska
Fundacja Wolności
39836,24 zł
Fundacja
Partnerstwo dla
Środowiska
Kraków- ok.
40.000,00 zł

13.

„Przyrodnicze
bogactwo Gminy
Debrzno”

Marek Romaniec

Maj-Grudzień
2006

Urząd Miasta i
Gminy Debrzno
10.000,00 zł

Projekt miał na celu
wyeksponowanie przyrodniczego
bogactwa Gm. Debrzno poprzez ustawienie tablic
edukacyjno-informacyjnych w sołectwach objętych

11.
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W roku 2006 w ramach Klubu Czystego Biznesu zrzeszonych
było 44 firmy z Pomorza Środkowego. Głównym
zadaniem programu było prowadzenie działań na
rzecz małych średnich przedsiębiorstw w dziedzinie
ochrony środowiska ,programów odpadowych i
poprawy wizerunku firm na rynku krajowym w oparciu
o działania proekologiczne.
-Powiatowa Bursa Szkolna Otrzymała certyfikat Czystej
turystyki;
- W Zespole Szkół w Debrznie zamontowano Perlatory;
- Galeria „Ręce” Mieczysław Bloch z Chojnic otrzymała
wyróżnienie w ramach konkursu Nagroda Programu
czysty Biznes
w kategorii Produkt Turystyczny

działanie projektu, wytyczenie szlaku rowerowego
„Kaflarnia” o dł. 20 km biegnącego
Przez Baboszewo-Buka- stare gronowo-Nowe Gronowo –
Służewo
–Myśligoszcz,
modernizacja
miejs
postojowych
oraz cykl imprez plenerowych
popularyzujących podjęte działania.
14.

„Przyrodniczoedukacyjne
zagospodarowanie
rzeki Debrzynki na
odcinku od j.Żuczek
do j. Staw Miejski”

15.

„Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości w
Debrznie- etap II”

16.

Produkt lokalny i
tradycyjny szansą
rozwoju regionu

Marek Romaniec

Bogumiła Romaniec

Renata Pisuk

Czerwiec
2006-maj 2007

Wojewódzki
fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
89.100,00zł

01.07.200630.09.2007 r.

Finansowany ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
budżetu państwa
w ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego .
354 000,00 zł

10.05.200631.10.2006

Fundusz
Współpracy
Program Agro-
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Efetem realizacji projektu będzie;
-Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizacje 2
mostków i zastawki na rzece Debrzynka;
- Opracowanie przyrodniczej inwentaryzacji Doliny Rzeki
Debrzynki na odcinku j.Zuczek -j.Staw Miejski;
-Wykonanie i zamontowanie 4 wiat i miejsc postojowych;
-Wykonanie 24 m kładki wzdłuż jezior;
-Wykonanie platformy widokowej
-Oznakowanie 2 ścieżek przyrodniczych;
-Nasadzenie drzew i krzewów
Zrealizowane działania:
W ramach projektu przeszkolono 15 osób z podstaw
prowadzenia działalności gospodarczej,
10 osób, które przeszło do II etapu projektu
założyło własną działalność gospodarczą.
Reprezentują następujące branże: turystyczną,
szkutniczą, handlową, budowlanaą stolarską oraz
teleinformacyjną.
Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego
podpisaliśmy z BO 9 umów o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego na okres 6
miesięcy po 700,00 zł.
Jesteśmy w trakcie składania wniosków przez BO o
przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
kwotę do 20 tys. zł.
- przeszkolono 48 bebeficjentów ostatecznych w zakresie
promocji i ochrony produktów lokalnych i tradycyjnych,
- zorganizowano warsztaty kulinarne „COŚ NOWEGO – COŚ

Naszyjnika Północy

17.

„Średniowiecznym
śladem do wspólnej
Europy”

Smak 2
19.150,00 zł

Józef Bil

Sierpień 2005
– lipiec 2006

Fundacja Batorego
z programu
„Partnerstwo Miast i
Obywateli”
Dotacja w kwocie
10.150 €
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DOBREGO”, w których wzięło udział 34 uczestników,
- zlokalizowano ok. 60 wytwórców spożywczych produktów
lokalnych i regionalnalnych
- zorganizowano konkurs kulinarny na produkt tradycyjny
Naszyjnika Północy – w podsumowaniu konkursu
uczestniczyło ok.150 osób, 15 wystawców zaprezentowało
47 potraw konkursowych. Wyłoniono 10 laureatów
konkursu,
- opracowano folder prezentujący realizowaną tematykę
oraz produkty regionalne i tradycyjne Naszyjnika Północy,
- opracowano dwa wnioski o wpis na Listę Produktów
Tradycyjnych.
Uczestnictwo członków Bractwa z Debrzna w imprezach
turniejowych w Blatnie i we Freienfels,
Uruchomienie pracowni i siedziby Bractwa w
pomieszczeniach udostępnionych przez Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Debrznie,
Nawiązanie trwałych kontaktów roboczych pomiędzy
Bractwem jako reprezentantem Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy oraz Förderverein Burgruine
Freienfels,
Przygotowanie namiotu turniejowego oraz ubiorów dla
kolejnej grupy członków Bractwa,
Zorganizowanie w Debrznie turnieju rycerskiego pod nazwą
„Średniowiecznym śladem do wspólnej Europy” z udziałem i
prezentacją stoiska gości z Freienfels,
Prowadzenie cyklicznych zajęć warsztatowych w siedzibie
Bractwa podnoszących poziom wiedzy i umiejętności jego
członków,
Zaangażowanie rodziców członków Bractwa w realizowane
zamierzenia i pozyskanie ich moralnego wsparcia dla
realizacji projektu,
Doprecyzowanie zasad pracy Bractwa poprzez jednoznaczne
określenie jego pozycji w strukturach Stowarzyszenia
NRRMiG Debrzno oraz poprzez utworzenie i gremialne
przyjęcie Regulaminu Bractwa,
Rozszerzenie liczby mieszkańców Debrzna świadomych

18.

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

Łukasz Machciński

1.09.2005 –
31.07.2006

Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
4.125,00 euro

19.

Centrum Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
Naszyjnika Północy

Łukasz Machciński

1.09.2006 –
30.11.2007

Ministerstwo Pracy
I Polityki Społecznej
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2006
30.800,00 zł –
2006
41.860,18 zł –
2007

20.

21.

Story of tolerance –
wizyta
przygotowawcza w
Istambule

Łukasz Machciński

Przygotowanie do
wdrożenia Systemu
Zarządzania Jakością
wg normy ISO
9001:2000

Łukasz Machciński
Marek Romaniec

29.09.20061.10.2006

Od lipca 2006
– nadal

Turecka Narodowa
Agencja Programu
„Młodzież”
Zwrot 70%
kosztów podróży
Bełchatowsko –
Kleszczyński Park
Technologiczny
Dolnośląska
Agencja Rozwoju
Regionalnego
WYG International

historycznych korzeni miasta,
Wpisanie w kalendarz cyklicznych imprez na terenie miasta i
gminy Debrzno spotkań pn. Turniej Rycerski,

Realizacja kursów tańca towarzyskiego dla
młodzieży i innych zainteresowanych z Debrzna, Człuchowa
i okolic

Organizacja
kursów
języka
angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego dla młodzieży
Projekt w trakcie realizacji

Realizacja
dla
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych, samorządów i instytucji użyteczności
publicznej:
- kursu języka angielskiego – poziom podstawowy
- szkolenia Zarządzanie Organizacją

Realizacja dla młodzieży:
- warsztatów i lekcji edukacji obywatelskiej

Konsultacje i spotkania nt. zarządzania projektem,
pozyskiwania funduszy na projekty itp.

Utworzenie Biblioteki Zarządzania – zbioru publikacji
nt. kompleksowego zarządzania organizacją pozarządową

Spotkanie przedstawicieli organizacji młodzieżowych
z Polski, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Włoch, Grecji, Malty,
Wielkiej Brytanii, Finlandii i Holandii – opracowanie
koncepcji projektu wymiany młodzieży w Turcji

Realizacja zamkniętych sesji doradczych dla
Stowarzyszenia:
- Instytucje otoczenia biznesu
- wymagania normy ISO 9001:2000
- Biznes Plan

29-30.11.2006
–
udział
2
przedstawicieli
Stowarzyszenia w sesji informacyjno – doradczej pt. „
Wdrażanie systemu zarządzania jakością”
Działanie w trakcie realizacji
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Wkład rzeczowy
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