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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
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2007 ROK

1.
2.
3.
4.

nazwa i siedziba – Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
Data wpisu do rejestru – 25 października 2001
numer w rejestrze – 55538
dane dotyczące członków organów wnioskodawcy:

Zarząd do dnia 25.09.2007r.:
Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu
Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa
Maria Brzozowska – skarbnik
Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz
Krystyna Maria Jankowska – członek zarządu
Komisja Rewizyjna do dnia 25.09.2007r.:
Alina Przybylska
Waldemar Bogdan Klimek
Józef Ryszard Bil
Andrzej Bernard Pluto Prądzyński
Liliana Ewa Gąsiorowska
Zarząd od dnia 25.09.2007r.:
Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu
Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa
Maria Brzozowska – skarbnik
Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz
Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek zarządu
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Komisja Rewizyjna od dnia 25.09.2007r.:
Waldemar Bogdan Klimek
Teresa Jadwiga Budek
Piotr Roman Sułkowski
Anna Krystyna Mikulska
5. określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną
działalność nieodpłatna
Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno
gminy rolniczo – przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii społeczno- gospodarczego rozwoju gminy Debrzno opracowanej w Debrznie w
dniach 9-11. 02. 1998 roku przy udziale Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku,
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia,
- rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami,
- wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy,
- działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
- angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych projektów,
- promowanie Ziemi Debrzneńskiej,
- rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
- opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy, m. in. w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania,
- inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Debrzno,
- angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
- gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi
Debrzneńskiej oraz innych osób w ramach Kapitału Żelaznego,
- realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku,
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,
- działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
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- wspierania instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
działalność odpłatna
--------------------------------6. informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie poniższych nr PKD:
PKD 22.15.Z – Pozostała działalność wydawnicza
PKD 22.25.Z – Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
PKD 55.52.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 64.20.C – Transmisja danych i teleinformatyka
PKD 64.20.G – Pozostałe usługi telekomunikacyjne
PKD 65.22.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów
PKD 70.20.Z – Wynajem nieruchomości na własny rachunek
PKD 71.33.Z – Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
PKD 71.34.Z – Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 72.30.Z – Przetwarzanie danych
PKD 72.40.Z – Działalność związana z bazami danych
PKD 74.11.Z – Doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowanie dokumentów prawnych
PKD 74.13.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.14.A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 74.40.Z – Reklama
PKD 74.50.A – Działalność związana z pośrednictwem pracy
PKD 74.84.A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw
PKD 80.42.B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.32. D – Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
PKD 91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 92.40. Z – Działalność agencji informacyjnych
PKD 92.62.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.05.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
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7. opis działalności prowadzonej w 2007 roku
Lp.

Nazwa projektu

1.

Gminne Centrum
Informacji w Debrznie

Katarzyna Kubicka

2.

Lokalny Punkt
Informacyjny
EURODESK w
Debrznie
„Wesołe Warsztaty
Języka Angielskiego”

Katarzyna Kubicka

Listopad 2005
r. - obecnie

Katarzyna Kubicka,
Katarzyna
Jankowska

01.06.2007 r.
– 31.12.2007
r.

Polsko –
Amerykańska
Fundacja Wolności
10600,00 zł

„Seminarium na temat
Płodowego Zespołu
Alkoholowego /FAS/”

Andrzej
Pluto-Prądzyński

19.06-31.10.
2007 r.

Urząd
Marszałkowski Woj.
Pomorskiego
3 000,00 zł

3.

4.

Koordynator

Termin
realizacji
Grudzień 2004
- obecnie

Donator

Efekty

Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej,
od stycznia 2007 r.
– obecnie
Stowarzyszenie „Na
Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy
Debrzno”
Środki własne

- bezpłatne udostępnianie młodzieży, osobom bezrobotnym
stałego dostępu do internetu, komputerów, informacji o
rynku pracy, szkoleniach itp.
- doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalniości
gospodarczej, pozyskiwania informacji o dostępnych
źródłach kredytowania.
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- bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu,
studiowania i pracy za granicą, informacji o możliwości
zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, informacji o
krajach europejskich
- bezpłatne warsztaty z j. angielskiego dla 26 dzieci i
młodzieży w wieku od 11 do 16 lat,
- warsztaty teatralne połączone z nauką j. angielskiego,
- bezpłatne podręczniki, materiały rekwizyty dla uczestników
warsztatów,
- poczęstunek w trakcie zajęć,
- zwrot kosztów dojazdu.
Uczestniczący w Seminarium przedstawiciele służb i
instytucji zajmujących się tą problematyką uzyskali rzetelną
wiedzę o Płodowym Zespole Alkoholowym, jego
diagnozowaniu oraz o szkodach i trudnościach
wychowawczych i szkolnych występujących u dzieci matek
pijących w ciąży. Przedstawiono cele ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” ze szczególnym
uwzględnieniem przekonań społecznych na temat picia
alkoholu przez kobiety w ciąży w oparciu o wybrane wyniki

5.

Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości w
Debrznie

Agnieszka Theus

1.02.2006 –
30.06.2007

Europejski Fundusz
Społeczny,
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego, Unia
Europejska oraz
budżet państwa:
351.097,57 zł
Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
2.999,00 EURO

6.

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

Agnieszka Theus

1.10.2006 –
30.06.2007

7.

Europejski Tydzień
Młodzieży – Włącz się!
–Naszyjnik Północy

Agnieszka Theus

1.05.2007 –
30.06.2007

Narodowa Agencja
Programu
„Młodzież”
1248,47 EURO

8.

Poradnictwo
obywatelskie na
wyciągnięcie ręki…

Agnieszka Theus

1.12.2006 –
30.11.2007

Instytut Spraw
Publicznych
Polsko –
Amerykańska
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badań społecznych.
- 10 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
zostało przeszkolonych,
- 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
 zorganizowanie 3 szkolenia wprowadzające o
Programie „Młodzież” dla liderów młodzieżowych
oraz dla osób pracujących z młodzieżą w Złotowie,
Debrznie i Chojnicach 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”,
 Promocja Programu „Młodzież” dla uczestników 4
Wizyt Studyjnych.
- w imprezie uczestniczyło 64 osoby w tym 44 młodzieży,
- zaprezentowane zostały projety realizowane przez grupy
młodzieży realizujące projekty w ramach Programu
„Młodzież”,
- odbyła się debata z udziałem młodzieży i przedstawicieli
samorządu lokalnego na tamat „Rola młodzieży w
społeczeństwie lokalnym”,
- w okresie realizacji projektu udzielono 240 porad,
- mieszkańcy miejscowości, gdzie świadczone było
poradnictwo wzięli swój los we własne ręce,
-odzyskali wiarę, że mogą coś zmienić w swoim życiu,

Fundacja Wolności
39836,24 zł

9.

Masz problem?
Przyjdź do nas!

Agnieszka Theus

15.10.2007 –
31.12.2007

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Program Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
8533,54 zł

10.

Masz problem???
Przyjdź do nas!!!

Agnieszka Theus

1.04.2007 –
31.12.2007

Urząd Miasta i
Gminy Debrzno
5000,00 zł

11.

Sąsiedzka pomoc

Agnieszka Theus

1.10.2007 –
20.12.2007

Fundacja na Rzecz
Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000”
im. Macieja Rataja
ze środków
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- nie czuli się osamotnieni w swoich działaniach,
- poradnictwem objęci zostali mieszkańcy 3 województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego,
- osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem mają możliwość
dowiedzenia się w jaki sposób mogą rozwiązać swoje
problemy w sposób zgodny z prawem,
- osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem w mpowiększony został pokój doradców,
- zmniejszone zostały koszty ogrzewania pomieszczenia,
- poprawiony został wizerunek BPO,
- wzrósł komfort pasy i świadczonych usług i dla klientów i
dla doradców i koordynatora projektu, mniejszym stopniu
czują się pozostawieni sami sobie.
 2 razy w tygodniu świadczone było doradztwo w
Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie w
godzinach popołudniowych, a 3 godziny w tygodniu
w Zakładzie Karnym w Czarnem,
 udzielonych zostało 51 porad,
 w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie
zakupione zostało biurko oraz aktualizacja
programu Lex Gamma.
 udzielono 134 porad 130 klientom,
 wszystkie potrzebujące osoby bezrobotne, ubogie i
ich rodziny mieszkające na terenie Miasta i Gminy
Debrzno
mogły
skorzystać
z
poradnictwa
obywatelskiego,
 realizacja zadania stała się inspiracją dla 3 innych
BPO
do
tworzenia
Punktów
Poradnictwa
Obywatelskiego na terenach wiejskich.
 nastąpił
wzrost
aktywności
i
świadomości
społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno,
 zacieśniona została współpraca z samorządem
Debrzna,
 zacieśniona została współpraca z samorządem
Debrzna.
 31 osób ukończyło 22 godzinne szkolenie z zakresu
udzielania I pomocy przedlekarskiej,
 30
absolwentów
kursu
otrzymało
bogato
wyposażone apteczki I pomocy,
 Spopularyzowane zostało na terenie Gminy Debrzno

12.

Centrum Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
Naszyjnika Północy

Łukasz Machciński

1 września
2006 – 31
grudnia 2007

Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej
9000,00 zł
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
w ramach
Rządowego
Programu Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich 2006
72.660,18 zł
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udzielanie I pomocy,
 Nawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem
Joannici Dzieło Pomocy.

4 edycje (w tym 2 finansowane w ramach projektu)
szkolenia nt. Zarządzania Projektem. Szkolenie miało
na celu dostarczenie rzetelnej i fachowej wiedzy nt.
zarządzania projektem w ujęciu systemowym,
przygotowanie jego uczestników do pozyskiwania
środków pozabudżetowych oraz zarządzania
poszczególnymi elementami projektu. W programie
szkolenia zawarte były następujące elementy:
podstawowa typologia projektów; europejskie i
krajowe źródła finansowania projektów; zarządzanie
projektem nastawione na produkt’ etapy planowania
projektu; analizy: wejścia, SWOT; formułowanie
prognozy wyjścia dla projektu; określanie wizji, misji
oraz celów; tworzenie harmonogramu – wykres
Gantt’a, metoda CPM; analiza zasobów, w tym
budżetowanie; zarządzanie strukturą projektu oraz
zespołem projektu; efekty i wskaźniki efektów;
ewaluacja
2 edycje szkolenia pn. „Zarządzanie finansami w
organizacji pozarządowej”. Szkolenie skierowane było
do osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w
organizacjach, tj. członków zarządu, księgowych i
koordynatorów projektów. Zakres szkolenia
obejmował: zasady i polityka rachunkowości;
zwolnienia podatkowe (podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz prawnych); koszty i przychody
działalności; sprawozdawczość finansowa; podatek
VAT, podatek VAT a dotacje; darowizny i spadki;
odzyskiwanie VAT z bezzwrotnej pomocy
zagranicznej; rozliczenia międzyokresowe; ujęcie
jakościowe w zarządzaniu finansami na podstawie
normy ISO 9001:2000; planowanie i rozliczanie
dotacji; kwalifikowalność wydatków i ich rozliczanie w
Europejskim Funduszu Społecznym.
szkolenie profilowane pn. „Język angielski – II
stopień”. Było ono kontynuacją kursu języka

angielskiego o poziomie podstawowym,
zorganizowanego w ramach projektu w roku 2006. Dla
pierwszej grupy szkolenie nastawione było na
praktyczną umiejętność posługiwania się językiem
angielskim w życiu codziennym, w której
uczestniczyły osoby z podstawową znajomością
języka. Grupa druga realizowała program, który
obejmował słownictwo specjalistyczne z zakresu
prawa, zarządzania oraz handlu.
Przez cały rok 2007 prowadzone było doradztwo nt.
zarządzania projektem oraz zarządzania finansami,
dostępne drogą telefoniczną, e – mailową, jak również
poprzez kontakt osobisty. Zainteresowane osoby i
organizacje mogły korzystać ze wsparcia wieloletnich
praktyków w zarządzaniu projektem i finansami w
organizacji poprzez konsultacje i sprawdzanie
przygotowanych wniosków o dotacje, konsultacje dot.
rachunkowości w organizacji, planowania budżetu, jego
rozliczania etc. Ponadto nasz partner Fundacja LGD
Naszyjnik Północy na bieżąco w formie newslettera
przesyłała drogą e – mailową informacje nt. dostępnych
funduszy na realizację różnego rodzaju projektów oraz
wydarzeń dotyczących tego tematu.
Biblioteka Zarządzania – w ramach tego działania
prowadziliśmy w biurze projektu bibliotekę zawierającą
materiały takie jak książki, publikacje, prenumeraty,
czasopisma, płyty CD dotyczące zarządzania
organizacją pozarządową, np. jak być dobrym
menedżerem, jak rozwiązywać konflikty, kwestie
związane z zarządzaniem finansów itd. Materiały te
oraz ich kopie dostępne były bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych podczas konsultacji oraz w ramach
wypożyczenia.
Program staży – dzięki temu Programowi
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno" ogłosiło konkurs dla organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych mający na
celu wsparcie w przygotowaniu beneficjentów do
znalezienia i wdrożenia we własne działania nowych
osób – stażystów. Każda z uczestniczących w
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Programie organizacji przygotowała wniosek z opisem
działań, które zamierza podjąć w celu przygotowania
stażysty do jego nowej pracy.
Lekcje edukacji obywatelskiej – działanie to było
kontynuowane od 2006 roku. W jego ramach udaliśmy
się do wybranych szkół licealnych i gimnazjalnych
naszego regionu, aby przekazać tamtejszej młodzieży
wiedzę nt. demokracji obywatelskiej, tj.
funkcjonowania lokalnej demokracji, znaczenia
uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, podstaw
społeczeństwa obywatelskiego itp. Podjęliśmy także
stałą współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem
Wychowawczym w Debrznie, z którym realizujemy
różnego rodzaju projekty aktywnie włączając
przebywająca w Ośrodku młodzież w warsztaty, rajdy
itp.
Szkolenie nt. zarządzania jakością – przeprowadzonych
zostało kilka szkoleń i warsztatów poświęconych
tematyce zarządzania jakością w organizacji
pozarządowej. Poruszone zostały takie tematy jak:
wprowadzenie do jakości, znaczenie jakości w
organizacji pozarządowej, historia metodologii Total
Quality Management, norma ISO 9001:2000 i zakres,
marka organizacji i jej utrzymanie, podstawy Public
Relations, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia
rozwoju.
Szkolenia nt. roli filantropii w rozwoju lokalnym - w
celu zorganizowania tych szkoleń poprosiliśmy
zaprzyjaźnione organizacje, z którymi współpracujemy
w ramach Społecznego Porozumienia „Naszyjnik
Północy” o wskazanie ich potrzeb dot. współpracy z
lokalnymi przedsiębiorcami, jej rozwoju, strategii
pozyskiwania funduszy, strategii promocji itp.
Szkolenie było zachętą dla lokalnych przedsiębiorców,
zwykle niechętnie wspierających działalność społeczną
do aktywniejszego włączenia się w ten proces.
Szkolenia miały miejsce w Debrznie, Łebie, Tucholi,
Kamieniu Krajeńskim oraz Człuchowie.
Utworzenie Kapitału Żelaznego – w roku 2006
podjęliśmy działania formalno – prawne zmierzające do
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utworzenia Kapitału Żelaznego. W 2007
kontynuowaliśmy gromadzenie środków finansowych,
które w przyszłości pozwolą budować projekty
stypendiów, staży i szkoleń młodzieży aktywnej
społecznie itp.
Efekty to m. in.:
przeszkolenie ok. 130 uczestników szkoleń;
udzielenie ok. 50 porad w zakresie zarządzania
finansami, projektem oraz organizacją;
opracowanie oraz realizacja 3 nowych projektów
społecznych;
realizacja 5 nowych projektów w ramach Programu
staży;
organizacja 5 Targów Edukacyjnych;
przeprowadzenie lekcji edukacji obywatelskiej dla ok.
200 uczniów;
utworzenie Kapitału Żelaznego i zgromadzenie 450 zł;
podjęcie stałej pracy na umowę zlecenia przez 1 osobę;
zaangażowanie 1 nowego, stałego stażysty;
uświadomienie przedstawicielom samorządów i
instytucji publicznych istoty i potrzeby współpracy z
organizacjami pozarządowymi w zakresie pracy na
rzecz lokalnych społeczności;
zmiana nastawienia społecznego i wzbudzenie poczucia
możliwości osiągnięcia sukcesu bez względu na miejsce
zamieszkania, stopień sprawności itd.
13.

Kanadyjski Program
Pożyczkowy dla
małych i średnich
przedsiębiorstw

14.

„Od rolnictwa do
działalności
pozarolniczej –

Joanna Adamiak –
Nosińska

Joanna Adamiak –
Nosińska

Kwiecień 2002
- maj 2007

Polska Fundacja
Przedsiębiorczości,
limit kredytowy:
385.000 zł

1.03.2006 –
31.03.2007

Europejski Fundusz
Społeczny,
Zintegrowany
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Od początku realizacji programu udzielono 38 pożyczek na
kwotę 1.0040.000 zł.
W 2007 roku udzieliliśmy 3 pożyczek na kwotę
65.000,00 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
5 kursów:, „Turystyka wiejska z modułem małej
przedsiębiorczości”,
„Termomodernizacja

kompleksowe
wsparcie informacyjno
– doradczo –
szkoleniowe”

Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego, Unia
Europejska oraz
budżet państwa:
223.928,99 zł.

15.

„Działając wspólnie –
zdziałamy więcej”

Anna Kozicka

01. 05. 2007 –
31.12. 2007

Urząd Miasta i
Gminy Debrzno,
kwota: 5 000 zł.

16.

„Produkt lokalny i
tradycyjny szansą
rozwoju regionu
Naszyjnika Północy”

Agnieszka
Rutkowska, Danuta
Machciński –
pełnomocnik
koordynatora

01.06.2007 –
10.12.2007

Fundacja „Fundusz
Współpracy” na
zlecenie Urzędu
Komitetu Integracji
Europejskiej
Kwota: 40050,00
zł

17.

Biuro Porad

Renata Pisuk

3.11.2006 –

Fundacja im.
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i malowanie elewacji budynków”, „Pilarz – drwal”,
„Stylizacja paznokci z modułem małej przedsiębiorczości”,
„Rękodzieło użytkowe z modułem małej przedsiębiorczości”.
W 2007 roku realizowaliśmy kurs „Rękodzieło użytkowe z
modułem małej przedsiębiorczości”, w trakcie którego
przeszkolonych zostało 14 osób.
W trakcie 5 kursów przeszkoliliśmy 60 osób, które uzyskały
zaświadczenia lub certyfikaty uprawniające do wykonywania
zawodu. Uczestnicy kursów skorzystali z bezpłatnej
informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz doradztwa
zawodowego.
W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 spotkania
międzykulturowe z udziałem młodzieży i dorosłych z
Niemiec, Czech i Polski:
- w dn. 08 – 10. 06. – „Dni Debrzna – Dni Młodości” –
- w dn. 25 – 26. 08. – wizyta 30-sto osobowej grupy z
gminy Markt Luhe-Wildenau
- w dn. 20. 11. – spotkanie z przedstawicielami gmin:
Blatno, Weinbach
- w dn. 01. 12. – spotkanie z udziałem Zarządu Joannici
Dzieło Pomocy z Niemiec i przedstawicieli sołectw gminy
Debrzno.
Podczas realizacji projektu młodzież uczyła się współpracy
międzynarodowej oraz doskonaliła język, a wzajemne
kontakty wzbogaciły dotychczasowe formy oraz zakres
współpracy. Natomiast wymienione w trakcie doświadczenia
wzbogaciły posiadaną wiedzę w zakresie planowania
rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również efektywnego
wykorzystywania funduszy unijnych na rozwój Gminy.
- poszerzenie wiedzy na temat produktu lokalnego i
tradycyjnego,
-uzupełnienie zasobów produktów regionalnych i
tradycyjnych wytwarzanych na terenie Naszyjnika Północy,
- wyłonienie laureatów drugiej edycji konkursu „Produkt
tradycyjny Naszyjnika Północy”, „produkt lokalny z owoców
miękkich,
- opracowanie i wydanie kalendarza na rok 2008, broszury z
przepisami kulinarnymi, ulotki podsumowującej realizację
projektu,
- promocja produktu lokalnego.
Prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących opisu

18.
19.

Obywatelskich w
Debrznie
Biuro Porad
Obywatelskich w
Debrznie
PEAD -2007
„Dostarczanie
żywności dla
najuboższej ludności
UE 2007”

31.08.2007
Renata Pisuk

1.11.2007 –
31.08.2008

Jacek Janusz

1.01. – 31.12.
2007

Stefana Batorego –
kwota 4600,00 zł
Fundacja im.
Stefana Batorego –
kwota 5500,00 zł
Chojnicki Bank
Żywności – z
zasobów UE
Wartość:
87.733,38 zł.

20.

„Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości w
Debrznie - etap II”

Bogumiła Romaniec

01.07.2006 –
30.11.2007 merytorycznie,
do 30.01.2008
r - finansowo
kwota

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.
354 000,00 zł

21.

„Cztery pory roku w
gminie Debrzno”

Bogumiła Romaniec

01.05.2007 do
31.12.2007

Gmina - Urząd
Miasta i Gminy
Debrzno
10 000,00 zł

22.

„Wspólnie można
więcej”

Anna Kloskowska

Ferie 2007

23.

„Siebie dla innych”

Anna Kloskowska

Wakacje 2007
roku

24.

„Co mogą zrobić
dzieci, by nie rosla
góra śmieci”

Renata Pisuk

19.04.2007
30.11.2007

Fundacja
Wspomagania Wsi
1970,00 zł
Fundacja
Wspomagania Wsi
2500,00 zł
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
10000,00 zł

–
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udzielanych porad oraz praca poprawą jakości pracy biura i
świadczonych usług
Prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących opisu
udzielanych porad oraz praca poprawą jakości pracy biura i
świadczonych usług
W ramach programu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Debrznie została rozdysponowana
żywność 463 rodzinom – 1700 osób. Przekazaliśmy blisko
52 tony różnorodnych produktów spożywczych – 9
asortymentów. Rodziny otrzymały produkty proporcjonalnie
do liczby osób. Na każdą osobę przypadło ponad 30
kilogramów.
Przeprowadzono szkolenie 140 godzin.
Beneficjenci Ostateczni założyli działalność gospodarczą powstało 10 mikro firm.
Udzielono wsparcia pomostowego podstawowego i
przedłużonego na kwotę 42 000 zł.
Udzielono 10 osobom wsparcia
w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej po 20 000 zł
każda.
Wykonano 4 tablice edukacyjno-informacyjne.
Wydrukowano publikację o walorach przyrodniczych.
Odbył się cykl imprez w ramach Debrznieńskiej Jesieni.
przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. „Cztery pory
roku w gminie Debrzno”.
Oznakowano szlak rowerowy „Rowerem wzdłuż Chrząstawy”
W ramach projektu zorganizowane zostały półkolonie dla
dzieci i młodzieży ze Skowarnek.
W ramach projektu zorganizowane zostały półkolonie dla
dzieci i młodzieży ze Skowarnek.
-zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci,
- Ekopatrole,
- Gminne Forum Ekologiczne,
- konkursy: plastyczny, piosenki ekologicznej, fotograficzny,
- Gminne Obchody Dnia Ziemi,
- szkoły Gminy Debrzno utrzymały kosze do segregacji
śmieci, tablice informacyjne,
Warsztaty ekologiczne dla nauczycieli

25.

„Przyrodnicze
zagospodarowanie
rzeki Debrzynki”

Marek Romaniec

12.06.2006
31.10.2007

26.

Remont i adaptacja
Baszty Młyńskiej
(badania
architektoniczne
i dokumentacja)

Zdzisława
Hołubowska

30.10–
31.12.2007

–

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
89100,00 zł
Urząd Miasta i
Gminy Debrzno
30000,00 zł

Część zrealizowana w 2007 roku to:
- wybudowanie bystrotoku na rzece Debrzynce,
- wybudowanie 2 mostów na Jeziorze Staw Miejski.
- wykonanie badań archeologiczno – architektonicznych i
inwentaryzacji konserwatorskiej Baszty Młyńskiej

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”),
aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm,
udostępnienie komputerów i internetu,
poradnictwo w ramach Biura Porad Obywatelskich.
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