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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”  

ROK 2009  
 

1.  Nazwa i 

siedziba 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26 77-310 

Debrzno, tel. 59 833-57-50, 833-71-49, tel. kom. 502 043 654, fax 59 833-71-79, 
http://www.stowdeb.pl, stowdeb@pro.onet.pl 

2.  Data wpisu do 

rejestru 

Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998 KRS – 25.10.2001 

3.  Numer w KRS 55538 

4.  Dane dotyczące 

członków 
organów 

wnioskodawcy 

Zarząd: 

Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu 
Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa 

Maria Brzozowska – skarbnik 

Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz 
Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna: 

Waldemar Bogdan Klimek 
Teresa Jadwiga Budek 

Piotr Roman Sułkowski 

Anna Krystyna Mikulska 

5.  Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 

A Cel 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. 

B Działalność 

nieodpłatna 

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, 

 wspieranie instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

 

http://www.stowdeb.pl/
mailto:stowdeb@pro.onet.pl
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C Działalność 
odpłatna 

Brak 

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 

 

7. opis działalności prowadzonej w 2009 roku 

 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 
Gminne Centrum Informacji 

w Debrznie 

Donator 

(kwota) 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej, od stycznia 2007 r. 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 
Gminy Debrzno” 

Termin  Grudzień 2004 - obecnie Koordynator Anna Brudnicka  

Efekty 

- bezpłatne udostępnianie młodzieży, osobom bezrobotnym stałego dostępu do internetu, 
komputerów, informacji o rynku pracy, szkoleniach itp. 

- doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji o 
dostępnych źródłach kredytowania. 

 

2.  

Nazwa 

„Myśl globalnie – działaj 

lokalnie: opracowanie, z 
udziałem mieszkańców, 

planów rozwoju społeczno – 

gospodarczego oraz map 
potencjału lokalne 15 

sołectw gminy Debrzno” 

Donator 
(kwota) 

Fundacja im. Stefana Batorego  
38.201,22 zł  

Termin 01.12.2008 r. – 30.11.2009 r. Koordynator Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

W efekcie realizacji projektu powstało 15 Planów Odnowy Miejscowości wraz  

z mapami potencjału lokalnego. W każdym sołectwie miały miejsce spotkania  
z mieszkańcami, których celem było przedstawienie uzasadnienia potrzeby tworzenia POM. W 

trakcie spotkań powołano zespoły robocze, które wraz z doradcą Punktu Konsultacyjnego zajęły 

się opracowaniem planów. Na koniec dokumenty zostały przyjęte uchwałą Zebrania Wiejskiego w 
poszczególnych miejscowościach.  

Ponadto w ramach realizacji projektu odbyły się dwa seminaria: „Przyszły kształt małych ojczyzn 
zależy od nas…” (18.12.2008 r.) i „Wieś debrzneńska w 2016 r.” (30.11.2009 r.), a także dwa 
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konkursy dla młodzieży: literacki „Zapraszam do mojej miejscowości, najwspanialszego miejsca 
na ziemi” (19.06.2009 r.) oraz fotograficzny „Moja miejscowość w obiektywie” (19.05.2009 r.). 

 

3.  

Nazwa 

„Cztery pory roku w Dolinie 

Rzeki Debrzynki i w 
Rezerwacie Miłachowo” 

 

Donator 
(kwota) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

30.000,00 zł 

Termin 01.09.2009 r. – 30.06.2010 r. Koordynator Anna Brudnicka 

Efekty 

W efekcie realizacji projektu odbyło się seminarium dla nauczycieli przyrody i biologii, które miało 

za zadanie zapoznanie z założeniami projektu oraz analizę zasobów przyrodniczych Doliny Rzeki 

Debrzynki oraz VII Międzypowiatowe Forum Ekologiczne. Konserwacji poddano 4 km odcinek 
szlaku w Dolinie Rzeki Debrzynki.  

Ponadto w ramach realizacji projektu:  
– zostanie wydany pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć terenowych 

– zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe z dziećmi i młodzieżą 
– zostaną wykonane tablice informacyjne oraz inwentaryzacyjne pomników przyrody 

– odbędą się Gminne Obchody Dnia Ziemi 

– odbędzie się wystawa fotograficzna oraz przegląd ekologicznych form teatralnych. 
 

4.  

Nazwa 
Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Chojnicach  

Donator 
(kwota) 

Europejski Fundusz Społeczny  
332 474,95 zł 

Termin  01.06.2009r. - 31.12.2009r. Koordynator  
Joanna Adamiak – Nosińska 

Andrzej Pluto – Prądzyński  

Efekty 

 
SZKOLENIA: 

a) Podstawowe: przeszkolono 201 osób 

1. Podstawy i planowanie projektów EFS dla początkujących” – 70 osób, 
2.  „Zarządzanie projektami dla kierowników projektów EFS” – 63 osoby, 

3. „Polityka równości w projektach EFS” – 43 osoby, 
4. „Planowanie zadaniowe – budżetowanie i harmonogramowanie zadań” – NIE ODBYŁO SIĘ! 

5.„Promocja, informacja i wizualizacja projektów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego” – 25 przeszkolonych osób – z 4 zaplanowanych szkoleń odbyły 

się 2. 

b) Specjalistyczne: przeszkolono 49 osób 
1. „Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego” - NIE ODBYŁO SIĘ!, 

2. „Współpraca partnerska efektywnym narzędziem rozwoju” - NIE ODBYŁO SIĘ! , 
3. „Rozliczanie i księgowanie projektów EFS” - NIE ODBYŁO SIĘ!, 

4. Pomoc publiczna, prawo zamówień publicznych – 49 osób – z 4 zaplanowanych szkoleń 

odbyły się 3.  
SPOTKANIA INFORMACYJNE: 12 (10 ZAPLANOWANYCH) 

KONEFERENCJA : 1 (ZAPLANOWANA TEŻ 1) 
PROMOCJA: 11 ogłoszeń w lokalnej prasie + 4 informacje na stornach internetowych + 

„ruchome banery” na portalu www.naszemiasto.pl – odpowiednio w każdej powiatowej 

stronie internetowej widniał baner na okres 2 miesięcy.  
Ponadto można było usłyszeć 2 audycje w radio z udziałem personelu kluczowego ROEFS 

Chojnice.  
Rozpropagowano 1000 ulotek promocyjnych. 

DZIAŁANIA AYDUTOWE: 4 (zaplanowano 4) 
UDZIELONO DODATKOWEGO DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO W 2 OPS NA PROŚBĘ 

KLIENTA 

 
ANIMATOR W RAMACH SWOJEJ USŁUGI 7: 

 - odbył 27 spotkań informacyjno-promocyjnych, 
- przyczynił się do powstania 5 partnerstw w wyniku animowania partnerstw projektowych ( 

na 4 zaplanowane) , 

- zawiązał 4 partnerstwa rozwojowe w wyniku animowania partnerstw na rzecz rozwoju. 
 

 
 

http://www.naszemiasto.pl/


 

 4 

5.  

Nazwa 
Biuro porad Obywatelskich 

w Debrznie  

Donator 

(kwota) 

Fundusz Grantowy Związku Biur Porad 
Obywatelskich  przez Instytut Spraw 

Publicznych ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 

16000,00 zł  

Termin  1.11.2008 – 31.03.2009 Koordynator  Agnieszka Theus 

Efekty 

W trakcie realizacji: 

 - świadczone jest poradnictwo obywatelskie w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie, w 

Punktach Poradnictwa Obywatelskiego w Lipce, Sępólnie Krajeńskim, Starym Gronowie, 
Człuchowie i zakładzie karnym w Czarnem, 

- nawiązana została współpraca z prawnikiem pro bono – p. Sebastianem Ćwiorą, który 
bezpłatnie konsultować będzie najtrudniejsze sprawy., 

- zakupiony został regał do BPO w Debrznie. 

6.  

Nazwa 
Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w 

Debrznie 

Donator 

(kwota) 

Dotyczy umowy nr DRP/10/2009 z dnia 

12.03.2009 r. na prowadzenie Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich 

„Pomorskie w Unii” w województwie 

pomorskim w latach 2007 - 2013  
Umowa współfinansowana z Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego    

poprzez Agencje Rozwoju Pomorza S.A. w 

związku z zwarciem umowy z Samorządem 
Województwa Pomorskiego 

126 289,27 zł netto 

Termin 12.03.2009-31.12.2013 Koordynator Nina Pachura 

Efekty 

Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich świadczy nieodpłatne usługi informacyjne dot. 

Funduszy europejskich w ramach NSS, a w szczególności: 
- przeprowadzenie wstępnej analizy potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz możliwości 

realizacji usługi, 

-  informowanie o Programach Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności, a w 
szczególności Regionalnym Programie Operacyjnym WP 2007-2013, Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka;  
- informowanie o głównych założeniach, priorytetach, celach funduszy europejskich; 
- informowanie o zasadach współfinansowania wniosków o dofinansowanie projektów mogących 
ubiegać się o dotację z programów operacyjnych, kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach; 
- informowanie o trybie i terminach złożenia wniosków o dofinansowanie projektów; 
- informowanie o danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i 
wdrażających; 
- informowanie o dokumentach, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosków o 
dofinansowanie projektów; 
- informowanie o wymaganych załącznikach do wniosków o dofinansowanie projektów. 
 
W roku 2009 z usług LPI w Debrznie udzieliło 258 konsultacji.  
Konsultanci LPI wzięli udział w 31 szkoleniach, spotkaniach i konferencjach. 
Zorganizowano 1 spotkanie informacyjne dla dyrektorów jednostek bu7dżetowych.  

7.  

Nazwa 

„Powstanie i działalność 

Powiatowego Partnerstwa 

na Rzecz Zatrudnienia i 
Spójności Społecznej w 

powiecie człuchowskim” 
 

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

180 100,00 zł 

 

Termin 03.06.2009 – 02.06.2010 Koordynator Łukasz Machciński 

Efekty 

       W ramach niniejszego projektu: 
−  zorganizowano konferencję otwierającą projekt, która odbyła się dnia 15.10.2009 r. w 

Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, 

ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizacji 
pozarządowych, instytucji oświatowych i wychowawczych oraz Powiatowego Urzędu Pracy, 

− rozpoczęto proces budowania Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego, 



 

 5 

opracowano regulamin oraz wybrano reprezentantów kilku gmin, 
− nawiązana została oficjalna współpraca ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie oraz 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człuchowie w zakresie organizacji spotkań i innych 
działań budujących Partnerstwo , 

− prowadzona i aktualizowana była baza projektów realizowanych w powiecie człuchowskim, 

jak również baza organizacji i instytucji – potencjalnych beneficjentów projektu. 
− świadczone jest doradztwo europejskie z zakresu zarządzania projektem oraz doradztwo 

finansowe, a także usługi informacyjne i doradcze za pośrednictwem poczty elektronicznej 
 (e-konsultacje), 

− utworzona została strona internetowa projektu (www.partnerstwo.stowdeb.pl), 
− zaadaptowane zostało biuro projektu oraz zakupione zostało  wyposażenie i sprzęt. 

8.  

Nazwa 
„Wspólne kontakty szansą 

na rozwój lokalny” 

Donator 

(kwota) 

Miasto i Gmina Debrzno 
10 000,00 zł 

Termin  02.03-31.12.2009 Koordynator Anna Zelek 

Efekty 

W ramach projektu w zorganizowane zostały spotkania międzykulturowe z udziałem dorosłych 

oraz dzieci z Niemiec (Gmina  Weinbach) i Polski: 
- w dn. 05-07 czerwca 2009 – „Dni Młodości” – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, koncerty 

zespołów muzycznych, cykl imprez sportowych, spotkania mające na celu wymianę doświadczeń 
w zakresie sposobów organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

- w dn. 28.10.2009 oraz 04.12.2009 – wyjazd nauczycieli oraz grup młodzieży ze szkół gminy 

Debrzno do Szkoły Podstawowej w Świętej celem poznania „dobrych praktyk” w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska oraz współpracy międzynarodowej. 

- w  dn. 18.11.2009 – obchody „Debrzneńskiej Jesieni” – seminarium ekologiczne, pn. „Cztery 
pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo”. Dominującą tematyką 

seminarium było zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego w działania mające na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

- w dn. 11.12.2009 w ramach „Debrzneńskiej Jesieni” odbyło się Forum Ekologiczne, które 

posłużyło wymianie poglądów i poznaniu dorobku organizacji pozarządowych oraz goszczących 
gmin, m. in. w obrębie działań podejmowanych przez w/w podmioty w zakresie troski o 

dziedzictwo przyrodnicze, metod i technik zabezpieczania środowiska naturalnego przed 
degradacją oraz form włączania organizacji non-profit w ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

Realizacja projektu przyczyniła się do umocnienia współpracy międzynarodowej z gminą 

Weinbach, Markt Luhe-Wildenau oraz organizacją pozarządową z Niemiec – „Forderverein 
Burruine Freienfels e. V”, efektem czego było złożenie wspólnego wniosku pt. „Przeszłość dla 

przyszłości... – uruchomienie Centrum Informacji o Regionie w IV-wiecznej debrzeńskiej Baszcie 
Młyńskiej”  do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto w ramach współpracy 

międzynarodowej  

w/w partnerzy świadczyli doradztwo z zakresu metod i form renowacji obiektów zabytkowych 
oraz informowali o możliwościach dofinansowania projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego 

przez fundacje niemieckie. 

9.  

Nazwa 
„Razem lepiej i weselej” Donator 

(kwota) 

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 

Północy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
VI” przy współpracy z Akademią Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz  

Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 

2 800,00 zł 

Termin 
01.07-31.10.2009 r. 

Koordynator  
Rada Sołecka Nowe Gronowo  
(Koordynator –Zdzisław Teter) 

Efekty 

Głównym celem projektu była  integracja i aktywizacja społeczności lokalnej we wspólnych 
działaniach na rzecz swojego środowiska oraz podniesienie jego atrakcyjności poprzez stworzenie 

przyjaznego i  bezpiecznego miejsca zabaw i spotkań. 

Projekt polegał na realizacji następujących zadań: 
 przygotowanie terenu poprzez wycięcie krzaków i drzew 

 zmeliorowanie terenu 

 nawiezienie ziemi 

 wyrównanie i nasianie trawy 

 uroczyste oddanie placu połączone z zabawą wiejską 
 

http://www.partnerstwo.stowdeb.pl/
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10.  

Nazwa 
„Szukasz pomocy???Przyjdź 

do nas!!!” 

Donator 

(kwota) 

 Urząd Miasta i Gmina Debrzno 

5000 zł 
 

Termin  01.03.2009 – 31.12.2009 Koordynato Anna Kozicka 

Efekty 

 - Udzielono 318 porad 283 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. 

- Podniesiona została jakość świadczonych porad poprzez uczestnictwo doradców w 
szkoleniach. 

11.  

Nazwa 
„Poznaj swoje prawa – 
wykorzystaj wiedzę 

innych!!!” 

Donator 

(kwota) 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej 
39952,00 zł 

Termin 
15.05.2009 – 31,12.2010 

 
Koordynator  Anna Kozicka  

Efekty 

Dzięki realizacji projektu zapewniono ciągłość udzielania porad w Biurze Porad Obywatelskich 

(BPO) w Debrznie – finansując 224 godziny doradztwa) oraz uruchomiono ponownie trzy Punkty 
Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Sępólnie Krajeńskim, Człuchowie i w Zakładzie 

Karnym (ZK) w Czarnem.Tym samym trwałym poradnictwem obywatelskim objęci zostali nie tylko 

mieszkańcy Miasta i Gminy Debrzno, ale także Człuchowa, Sępólna Krajeńskiego i okolic (tj. ok. 
45 tys. mieszkańców) oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem (ok. 1600 mężczyzn). 

Utrzymanie ilości godzin świadczenia porad obywatelskich  w Biurze Porad Obywatelskich w 
Debrznie  oraz ponowne uruchomienie ww. Punktów pozwoliło na realizację głównego celu 

projektu – podwyższenie świadomości prawnej mieszkańców województw: pomorskiego i 

kujawsko-pomorskiego w związku z ich niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności 
administracji w tym zakresie poprzez świadczenie poradnictwa obywatelskiego. W ramach 

świadczonego w I etapie realizacji projektu doradztwa, czyli od czerwca do końca grudnia 2009 
roku udzielonych zostało łącznie 228 porad, natomiast z porad skorzystało 198 osób (klientów). 

Ponadto realizacja założeń projektu wpłynęła na wzmocnienie współpracy z władzami Debrzna, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człuchowie, Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” w 

Sępólnie Krajeńskim, Związkiem Biur Porad Obywatelskich w Warszawie oraz Zakładem Karnym w 

Czarnem. W ramach realizacji I etapu przedsięwzięcia poprawie uległa jakość pracy doradców i 
udzielanych przez nich porad poprzez zakup: bezprzewodowego Internetu (umożliwił 

konsultowanie porad z innym doradcą, dotarcie do aktów prawa miejscowego typu: uchwały 
jednostek samorządu terytorialnego, itp), komputera (notebook) wraz z oprogramowaniem, 

dwóch pamięci przenośnych (pendrive 16 GB i 2 GB), dwóch książek z zakresu prawa – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz – wydawnictwa LexisNexis oraz Wzory pism procesowych w 
sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych+ CD również wydawnictwa LexisNexis oraz 

dzięki aktualizacji programu Lex Gamma i zakupowi dodatkowego klucza USB (stanowisko 
mobilne). 

Ponadto zgodnie z założeniami poprawiono wizerunek BPO w Debrznie dokonując wymiany 

stolarki drzwiowej oraz malując pomieszczenie, w którym świadczone jest poradnictwo 
obywatelskie. 

12.  

Nazwa 
Lokalny Punkt Informacyjny 

EURODESK w Debrznie 

Donator 

(kwota) 

Środki własne 

Termin Listopad 2005 r. - obecnie Koordynator  Anna Brudnica 

Efekty 
- bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą, 
informacji o możliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, informacji o krajach 

europejskich 

13.  
Nazwa 

PEAD -2009 

Dostarczanie produktów 
spożywczych 

najbiedniejszym 
mieszkańcom Europy  

Donator 

(kwota) 

Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE 

201 629,06 
 

Termin 1.01. – 31.12. 2010 Koordynator  Projekt realizuje  
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  
Jacek Janusz 

Stowarzyszenie udziela osobowości prawnej 

Efekty 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  rozdysponował żywność 437 

rodzinom. Przekazano 82 144,56 kg różnorodnych produktów spożywczych. 1400 Rodzin 

otrzymały produkty proporcjonalnie do liczby osób. Na każdą osobę przypadło ponad 58 
kilogramów.  

14.  

Nazwa 
Kanadyjski Program 
Pożyczkowy dla małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Donator 
(kwota) 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Termin Kwiecień 2002  - maj 2007  Koordynator  
Joanna Adamiak – Nosińska 
Nina Pachura  

Efekty 
Od początku realizacji programu udzielono 41 pożyczek na kwotę  1.069.000 zł. 
W 2008 roku nie udzielono nowych pożyczek. Projekt jest w trakcie wygaszania umowy.  

Na dzień 31.12.09r. pozostało do spłaty 16140,26 zł 

 

Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak: 

 
 wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m2), 

 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 pożyczkowych i poręczeniowych, 

 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. 


