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

ROK 2010  
 

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 ElŜbieta 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 słuŜących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo- 
przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie 
Ŝycia i rozwoju. 

B Działalność 
nieodpłatna 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
− popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdroŜenia 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 Ŝycia 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 zrównowaŜonego 
rozwoju gospodarczego gminy, 

− działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr 
kultury i tradycji, 

− angaŜowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie róŜnorodnych 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, 
− angaŜowanie liderów Ŝycia 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 pomnaŜanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych 

dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi Debrzneńskiej oraz innych osób w 
ramach Kapitału śelaznego, 

− 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. 
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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 poniŜszych nr PKD: 

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku  
PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
PKD 58.19.Z – Działalność wydawnicza pozostała  
PKD 61.10.Z – Działalność  w zakresie telekomunikacji przewodowej   
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem  
PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych  
PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów  
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi i dzierŜawionymi   
PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza  
PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania  
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych  
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej  
PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery  
PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  
gdzie indziej niesklasyfikowane 
PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 
PKD 78.20.Z  – Działalność agencji pracy tymczasowej   
PKD 82.30.Z  – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów   
PKD 85.59.A – Nauka języków obcych  
PKD 85.59.B  – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem   
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  

 
7. Opis działalności prowadzonej w 2010 roku 

 

LP. OPIS 

1. 

Nazwa 
„Nowe Gronowo – przyjazne 
miejsce zabaw i spotkań” 
 

Donator 
(kwota) 

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 
Północy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
VII” przy współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności  
2 000,00 zł  

Termin  
01.07-30.09.2010 
 

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:  
− zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez montaŜ małej architektury 

(5 stołów piknikowych, 10 ławek oraz 5 parasoli ogrodowych), 
− uroczyste otwarcie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego połączone z Sołeckim Turniejem 

Piłki Siatkowej, 
− DoŜynki wiejskie wraz z zabawą taneczną oraz wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. 
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2. 

Nazwa 
„Wspólna sprawa – Twój 
sukces” 

Donator 
(kwota) 

 Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego - 1 491 578, 29 zł   
 

Termin 01.06.2010 – 30.04.2012 Koordynator Anna Zelek 

Efekty 

Projekt odpowiada na potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób 
bezrobotnych Obszarów Słabych Strukturalnie powiatu człuchowskiego (Miasto i Gmina Debrzno, 
Miasto i Gmina Czarne, Gmina Człuchów, Gmina Koczała, Gmina Przechlewo, Gmina Rzeczenica). 
Celem projektu jest udzielenie w ciągu 23 m-cy wsparcia w formie szkoleń rozwijających 
kompetencje, doradztwa oraz udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej maksymalnie w 
wysokości 40 tys. zł i wsparcia pomostowego w wysokości 1200 zł miesięcznie przez 6 miesięcy z 
moŜliwością przedłuŜenia o kolejne 6 miesięcy. 
 
W ramach niniejszego projektu: 
− utworzona została strona internetowa projektu (www.twojsukces.stowdeb.pl), 
− dla Zespołu Zarządzającego Projektem odbyło się szkolenie gender mainstreaming w celu 

wyjaśnienia zasad polityki równościowej, 
− prowadzona była kampania informacyjno – promocyjna (ogłoszenia w radio, prasie, TVK, 

ulotki, plakaty, spotkania informacyjne), 
− zaadaptowane zostało pomieszczenie na biuro projektu – zostały zakupione materiały do prac 

budowlanych  oraz wyposaŜenie pomieszczenia (2 biurka, 8 krzeseł, stół, szafa, regał, 
wertikale, telefon stacjonarny, 2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem, drukarka), 

− odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: jedno dotyczące naboru Beneficjentów do 
udziału w projekcie (09.11.2010r.), drugie dotyczące rozpatrzenia odwołań złoŜonych przez 
kandydatów do udziału w projekcie (22.11.2010r.), 

− wybrana została grupa docelowa: 25 osób, tj. 15 kobiet i 10 męŜczyzn, która wzięła udział w 
szkoleniach z cyklu „Moja firma” oraz spotkaniach doradczych,  

− w celu prawidłowej realizacji szkoleń zakupiony został monitor LCD, 
− uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu z psychologii oraz szkoleniu obejmującym blok 

tematyczny „Jak załoŜyć działalność gospodarczą”. Ponadto odbyły się spotkania uczestników 
z doradcami merytorycznymi i doradcą finansowym, podczas których doradcy świadczyli 
pomoc uczestnikom w przygotowaniu biznesplanów podlegających ocenie Komisji 
Rekrutacyjnej (marzec 2011), 

− świadczone było doradztwo zawodowe, podczas którego trwały prace nad opracowaniem 
Indywidualnych Planów Działań dla kaŜdego uczestnika. 

 

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 

Projekt miał na celu usystematyzowanie i popularyzację wiedzy na temat rodzimych zasobów 
przyrodniczych, poznanie walorów krajobrazowych Doliny Rzeki Debrzynki i Rezerwatu 
Miłachowo, opracowanie pakietu pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć terenowych, 
podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz modernizację infrastruktury 
Doliny Rzeki Debrzynki. Zadania zrealizowane w ramach projektu to: 
– organizacja Seminarium dla nauczycieli przyrody, biologii i nauczania początkowego,  
– organizacja VII Międzypowiatowego Forum Ekologicznego, Gminnych Obchodów Dnia Ziemi oraz 

Przeglądu Ekologicznych Form Teatralnych i wystawy fotograficznej pn.: „Cztery pory roku w 
Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo” 

– wyeksponowanie walorów przyrodniczych Doliny Rzeki Debrzynki poprzez konserwację szlaku 
(na odcinku 4 km) i zamontowanie tablic informacyjnych dot. Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Rzeki Debrzynki i Rezerwatu Miłachowo oraz roślinności Doliny, 

– opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego do prowadzenia zajęć terenowych oraz planszy 
edukacyjnych dla placówek oświatowych Miasta i Gminy Debrzno, 

– przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć terenowych z dziećmi i młodzieŜą z placówek 
oświatowych Miasta i Gminy Debrzno w wymiarze 24 godz. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele 
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ze szkół z Gminy Debrzno – łącznie odbyło się 144 godz. zajęć. 

4. 

Nazwa 
Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Chojnicach  

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 
Departament Europejski Fundusz Społeczny  
568 057,95 zł 

Termin  01.01.2010r. - 31.12.2010r. Koordynator  
Joanna Adamiak – Nosińska 
 

Efekty 

ROEFS obejmuje obszar 4 powiatów: człuchowski, chojnicki, kartuski i kościerski. 
SZKOLENIA: 

a) Podstawowe: przeszkolono 358 osób 
1. Podstawy i planowanie projektów EFS dla początkujących” . 
2.  „Zarządzanie projektami finansowanie z EFS”. 
3. „Zasada równości szans kobiet i męŜczyzn w projektach PO KL”. 
4. „Planowanie zadaniowe – budŜetowanie i harmonogramowanie zadań”. 
5.„Promocja, informacja i wizualizacja projektów finansowanych z EFS”. 
6. „Budowanie zespołu i organizacja pracy w kontekście projektów EFS” 
b) Specjalistyczne: przeszkolono 120 osób 
1. „Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego”.  
2. „Współpraca partnerska efektywnym narzędziem rozwoju” – brak chętnych. 
3. „Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS”. 
4. „Pomoc publiczna”. 
5. „Prawo zamówień publicznych”. 

SPOTKANIA INFORMACYJNE: 12 (10 ZAPLANOWANYCH) 
KONEFERENCJA : 2 - Człuchów, Kartuzy. 
PROMOCJA: 25 ogłoszeń w lokalnej prasie +informacje na stornach 
internetowych(stowarzyszenia, MOPS w Człuchowie, Starostwo Powiatowe Kościerzyna oraz 
Kartuzy) + „ruchomy baner” na portalu www.naszemiasto.pl.  
Ponadto moŜna było usłyszeć 2 audycje w radio z udziałem personelu kluczowego ROEFS 
Chojnice, reklama Ośrodka w radio oraz emisja wywiadu w telewizji lokalnej w Kościerzynie.  
Zakupiono 1000 ulotek promocyjnych, 500 plakatów, 100 szt. kubków, 1000 szt, balonów z 
zestawem montaŜowym, po 500 szt. notesów, teczek, długopisów. 
DZIAŁANIA AYDUTOWE: 8 
UDZIELONO DODATKOWO 40 h DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO W 5 JEDNOSTAKACH 
NA PROŚBĘ KLIENTA 
 
ANIMATOR W RAMACH SWOJEJ USŁUGI 7: 
- odbył 27 spotkań informacyjno-promocyjnych, 
- zawiązał 4 partnerstwa rozwojowe w wyniku animowania partnerstw na rzecz rozwoju. 

5. 

Nazwa 
„Skorzystaj z porady – 
rozwiąŜ swój problem!” 

Donator 
(kwota) 

 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej 
100 885,00 zł 
 

Termin  01.06.2010 – 31.12.2011 Koordynator  Anna Kozicka 

Efekty 

Zakładane we wniosku w I etapie cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w 
aplikacji.  Dzięki realizacji projektu zapewniono ciągłość udzielania porad w Biurze Porad 
Obywatelskich (BPO) w Debrznie – finansując w okresie od 01.07.2010 – 31.12.2010r. 196 godzin 
doradztwa – średnio 8 godzin tygodniowo oraz uruchomiono dwa dodatkowe dyŜury w 
prowadzonych dotychczas Punktach Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Sępólnie 
Krajeńskim (finansując 48 godzin – po 2 godziny doradztwa tygodniowo) i Zakładzie Karnym (ZK) 
w Czarnem (finansując 72 godzin – po 3 godziny doradztwa tygodniowo). UmoŜliwiło to 
świadczenie poradnictwa w BPO w Debrznie zgodnie z przyjętym w Związku Biur Porad 
Obywatelskich standardem udzielania porad minimum 16 godzin/ tydzień, a dodatkowe dyŜury w 
PPO w terenie zwiększyły dostępność do poradnictwa stwarzając bezpośrednim adresatom 
projektu moŜliwość korzystania z porad obywatelskich w ramach bezpośredniej wizyty i spotkania 
z doradcą blisko swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności oczekiwania i dojazdu do BPO w 
Debrznie. Tym samym trwałym poradnictwem obywatelskim objęci zostali nie tylko mieszkańcy 
Miasta i Gminy Debrzno, ale takŜe Sępólna Krajeńskiego i okolic (tj. ok. 26 tys. mieszkańców) 
oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem (ok. 1600 męŜczyzn). Zapewnienie ciągłości 
udzielania porad w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie zgodnie z przyjętym standardem oraz 
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uruchomienie dodatkowych dyŜurów w ww. Punktach pozwoliło na realizację głównego celu 
projektu – zapewnienie mieszkańcom Debrzna, Sępólna Krajeńskiego i okolicznych miejscowości 
oraz osadzonym w Zakładzie Karnym w Czarnem wiedzy o przysługujących im prawach i 
obowiązkach, a tym samym podwyŜszenie ich świadomości prawnej w związku z jej brakiem/ 
niskim poziomem oraz niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie poprzez 
świadczenie poradnictwa obywatelskiego. Stworzenie moŜliwości skorzystania z porad w 
warunkach zapewniających poufność, bezstronność, niezaleŜność przez wszystkich 
potrzebujących mieszkańców, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami Ŝycia dnia 
codziennego, w szczególności osoby zagroŜone marginalizacją/ wykluczeniem społecznym 
(bezrobotnych, ubogich i ich rodzin, bez wykształcenia, zagroŜonych patologiami, klientów 
pomocy społecznej) wyŜej wymienionych obszarów umoŜliwiło im aktywne i samodzielne 
rozwiązywanie swoich problemów w oparciu o otrzymaną od doradców bezpłatną i fachową 
(rzetelną) pomoc. W konsekwencji tego nastąpił wzrost świadomości społecznej, prawnej tych 
osób oraz ich najbliŜszych, ich własnych praw i obowiązków oraz poczucia własnej wartości, a 
osadzonym w ZK w Czarnem – zapewniono równy dostęp do poradnictwa obywatelskiego w 
stosunku do osób przebywających na wolności i zgodne z prawem rozwiązywanie ich problemów. 
Uporządkowany sposób myślenia o problemach, wiedza na temat moŜliwych dróg rozwiązania 
tych problemów oraz wsparcie doradców w podejmowanych przez klientów działaniach miało 
bezpośrednie przełoŜenie na ich kontakty z administracją rządową, samorządową i wymiarem 
sprawiedliwości, jako równoprawnych podmiotów. Natomiast specyfika poradnictwa 
obywatelskiego, którego ideą jest samodzielność klienta w podejmowaniu działania, 
rozwiązywaniu spraw jedynie przy pomocy doradców wymuszała na nich aktywność. Na 
podstawie danych pochodzących ze sprawozdania z działalności BPO w Debrznie w 2010 roku w 
ramach świadczonego w I etapie realizacji projektu doradztwa, udzielonych zostało łącznie 389 
porad, natomiast z porad skorzystało 367 osób – klientów. Tym samym w I etapie realizacji 
przedsięwzięcia przekroczone zostały rezultaty odnośnie liczby udzielonych porad i przyjętych 
klientów, które zaplanowane zostały na cały okres realizacji projektu – udzielono o 149 porad 
więcej i przyjęto o 167 klientów więcej niŜ załoŜono w projekcie przez cały okres jego realizacji. 
Tym samym wskaźniki rezultatu odnoszące się do liczby udzielonych porad  i przyjętych klientów, 
które we wniosku aplikacyjnym zostały określone odpowiednio na poziomie  240 porad i 200 
klientów osiągnięte zostały odpowiednio w 162% i 183,5% .  
Ponadto realizacja załoŜeń projektu wpłynęła na wzmocnienie współpracy z władzami Debrzna, 
Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz administracją Zakładu Karnego 
w Czarnem. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawie uległa jakość pracy doradców i udzielanych przez 
nich porad poprzez zakup: czterech specjalistycznych ksiąŜek z zakresu prawa – Prawo cywilne. 
Spadki. Kazusy – Agata Zając, Wydawnictwo LexisNexis, Nowelizacja prawa spadkowego. 
Komentarz – ElŜbieta Skowrońska-Bocian, Wydawnictwo Lexis Nexis, Kodeks cywilny, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks postępowania 
cywilnego, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne 
międzynarodowe – Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, sp. z o.o., Kodeks karny, Kodeks 
postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, Ustawa o opłatach w sprawach karnych, 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, sp. z o.o. 
Ponadto zgodnie z załoŜeniami poprawiono wizerunek BPO w Debrznie dokonując wymiany 
stolarki okiennej w poczekalni oraz wygodę klientów oczekujących na przyjęcie poprzez zakup 5 
sztuk krzeseł. 
 

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 
165 245,76 zł netto 

Termin 12.03.2009-31.12.2013 Koordynator Nina Pachura 
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Efekty 

Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich świadczy nieodpłatne usługi informacyjne dot. 
Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, a w szczególności: 
- przeprowadzenie wstępnej analizy potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz moŜliwości 
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 załoŜeniach, 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 złoŜenia wniosków o dofinansowanie projektów; 
- informowanie o danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i 
wdraŜających; 
- informowanie o dokumentach, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosków o 
dofinansowanie projektów; 
- informowanie o wymaganych załącznikach do wniosków o dofinansowanie projektów. 
 
W roku 2010 z usług LPI w Debrznie udzieliło 653 konsultacje.  
Konsultanci LPI wzięli udział w 25 szkoleniach, spotkaniach i konferencjach. 
Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych i 1 konferencję: „Powiat człuchowski w Unii 
Europejskiej – korzyści i nowe wyzwania”. 
 
 

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 – 31.07.2010 Koordynator Łukasz Machciński 

Efekty 

W ramach kontynuacji projektu w 2010 r.: 
− zorganizowano cykl spotkań dla reprezentantów organizacji pozarządowych oraz powołano do 

Ŝycia Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego, opracowano regulamin oraz 
wybrano reprezentantów; 

− prowadzona i aktualizowana była baza projektów realizowanych w powiecie człuchowskim, 
jak równieŜ baza organizacji obywatelskich i instytucji wspierających – potencjalnych 
beneficjentów projektu; 

− zorganizowano szkolenia: Rozliczanie i księgowanie projektów współfinansowanych ze 
środków EFS (11.05.2010r.), Zarządzanie finansami projektów unijnych (28.06.2010r.),  
Zarządzanie organizacją – profesjonalny menedŜer (27 – 29.07.2010r.), Zarządzanie 
projektem – menedŜer projektu europejskiego (11-12 oraz 18-20.05.2010r.), Współpraca 
partnerska efektywnym narzędziem rozwoju (30-31.03.2010r.); 

− zorganizowano seminarium szkoleniowe oraz cykl spotkań dla przedstawicieli placówek 
edukacyjnych nt. moŜliwości realizacji projektów edukacyjnych; 

− opracowano jeden projekt partnerski w zakresie edukacji; 
− rozwijano współpracę administracji publicznej szczebla samorządowego z organizacjami 

pozarządowymi, jak równieŜ współpracę pomiędzy samymi organizacjami; 
− świadczone było doradztwo europejskie z zakresu zarządzania projektem oraz doradztwo 

finansowe, a takŜe usługi informacyjne i doradcze za pośrednictwem poczty elektronicznej 
 (e-konsultacje; 

− przeprowadzono badania ankietowe, które były podstawą do opracowania propozycji zmian 
Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie 
człuchowskim; 

− powołano Partnerstwo ośrodków pomocy społecznej oraz PCPR w powiecie człuchowskim; 
− powołano Powiatowe Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w powiecie 

człuchowskim poprzez zawarcie oficjalnej umowy w dn. 19 lipca 2010r. 
− zorganizowano wizytę studyjną w WieŜycy (30.07.2010r.), której gospodarzem był 

Kaszubskim Uniwersytet Ludowy; 
− zorganizowano konferencję zamykającą projekt, która odbyła się dnia 19.07.2010 r. w 

Urzędzie Miejskim w Człuchowie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, ośrodków 
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pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych, 
instytucji oświatowych i wychowawczych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. 
 
 

8. 

Nazwa 
„Poznaj swoje prawa – 
wykorzystaj wiedzę 
innych!!!” 

Donator 
(kwota) 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej 
85 686,00 zł 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 w okresie od 01.06.2009 – 31.12.2010r. 608 godzin doradztwa 
(384 godziny w 2010r.)  (średnio 8 godzin tygodniowo) oraz uruchomiono ponownie trzy Punkty 
Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Sępólnie Krajeńskim, Człuchowie i w Zakładzie 
Karnym (ZK) w Czarnem. Wznowienie działalności PPO w terenie stworzyło bezpośrednim 
adresatom projektu moŜliwość korzystania z porad obywatelskich w ramach bezpośredniej wizyty 
i spotkania z doradcą blisko swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności dojazdu do BPO w 
Debrznie. Tym samym trwałym poradnictwem obywatelskim objęci zostali nie tylko mieszkańcy 
Miasta i Gminy Debrzno, ale takŜe Człuchowa, Sępólna Krajeńskiego i okolic (tj. ok. 45 tys. 
mieszkańców) oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem (ok. 1600 męŜczyzn). Utrzymanie 
ilości godzin świadczenia porad obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie oraz 
ponowne uruchomienie ww. Punktów pozwoliło na realizację głównego celu projektu – 
podwyŜszenie 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. Stworzenie 
moŜliwości skorzystania z porad w warunkach zapewniających poufność, bezstronność, 
niezaleŜność  przez wszystkich potrzebujących mieszkańców (w tym osoby: bezrobotne, ubogie i 
ich rodziny, klientów pomocy społecznej) wyŜej wymienionych obszarów umoŜliwiło im aktywne i 
samodzielne rozwiązywanie swoich problemów w oparciu o otrzymaną od doradców  bezpłatną i 
fachową (rzetelną) pomoc, wzrost świadomości społecznej, prawnej, własnych praw i 
obowiązków oraz poczucia własnej wartości, a osadzonym w ZK w Czarnem – równy dostęp do 
poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób przebywających na wolności i zgodne z prawem 
rozwiązywanie problemów. Informacja zwrotna uzyskana droga telefoniczną o pozytywnym 
rozwiązaniu problemów, z którymi zwracali się do nas klienci dowodzi skuteczności realizacji 
zaplanowanych we wniosku działań i rezultatów. Na podstawie danych ze sprawozdań rocznych z 
działalności BPO w Debrznie z 2009 i 2010 roku, w okresie świadczonego w ramach projektu 
doradztwa, czyli od czerwca 2009 roku do końca grudnia 2010 roku udzielonych zostało łącznie 
617 porad (w II etapie realizacji projektu, czyli od stycznia do końca grudnia 2010 roku  - 389 
porad), natomiast z porad skorzystało 565 osób – klientów (w II etapie - 367).  Tym samym 
wskaźniki rezultatu odnoszące się do liczby udzielonych porad  i przyjętych klientów, które we 
wniosku aplikacyjnym zostały określone odpowiednio na poziomie  209 porad i 180 klientów 
osiągnięte zostały odpowiednio w 295% i 313,8% . W całym okresie realizacji projektu udzielono 
o 409 porad więcej (w II etapie o 180 porad więcej) i przyjęto o 385 klientów więcej (w II etapie 
o 187 klientów więcej)  niŜ załoŜono we wniosku.   
Ponadto realizacja załoŜeń 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 wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawie uległa jakość pracy doradców i udzielanych przez 
nich porad poprzez zakup: bezprzewodowego Internetu (umoŜliwił 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 ksiąŜek z zakresu prawa – Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy. Komentarz – wydawnictwa LexisNexis oraz Wzory pism procesowych w sprawach 
cywilnych, gospodarczych i rejestrowych+ CD równieŜ wydawnictwa LexisNexis oraz dzięki 
aktualizacji programu Lex Gamma i zakupowi dodatkowego klucza USB (stanowisko mobilne). 
Ponadto zgodnie z załoŜeniami poprawiono wizerunek BPO w Debrznie dokonując wymiany 
stolarki drzwiowej oraz malując pomieszczenie, w którym świadczone jest poradnictwo 
obywatelskie. 
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9. 

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 moŜliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, informacji o krajach 
europejskich 
 

10. 

Nazwa 

PEAD -2010 
Dostarczanie produktów 
spoŜywczych 
najbiedniejszym 
mieszkańcom Europy  

Donator 
(kwota) 

Chojnicki Bank śywności – z zasobów UE 
201 629,06 
 

Termin 1.01. – 31.12.2010 Koordynator  

Projekt realizuje  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  
Jacek Janusz 
Stowarzyszenie udziela osobowości prawnej 

Efekty 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  rozdysponował Ŝywność 1450 
osób. Przekazano 66 212,40 kg róŜnorodnych produktów spoŜywczych. Na kaŜdą osobę przypadło 
ponad 45,66 kilogramów.  
 

11. 

Nazwa 
Kanadyjski Program 
PoŜyczkowy 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 poŜyczek na kwotę  1.069.000 zł. 
Projekt jest w trakcie wygaszania umowy.  
Na dzień 31.12.10r. pozostało do spłaty 12  331,29 zł 
 

1. Zrealizowano w 2010 roku 8 projektów, na które podpisano z Grantodawcami umowy dotacyjne w wysoko sci: 
2 340 652,85 zł, z czego wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości: 880 968,26 zł. Wniesiony wkład własny 
Stowarzyszenia do wymienionych projektów to: 16 678,58 zł. 
 

2. W raku 2010 łącznie zrealizowaliśmy 49 szkoleń, w których uczestniczyło 802 osoby. Jako Jednostka Szkoląca 
realizowaliśmy kursy (np. kasy fiskalne, florystyka, wykończenie wnętrz, termomodernizacja) dla GOPS, MOPS, 
OPS. Uzyskany przychód ze szkoleń w kwocie: 44 359,12 zł przeznaczyliśmy na remont dachu i sekretariatu. 

 
3. 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 wyposaŜeniem 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 poŜyczkowych 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. 

 
4. Stowarzyszenie w 2010 roku zatrudniało: 
• na umowę o pracę 20 osób (średnie zatrudnienie 13,10 pełnych etatów, w tym 6,25 etatów osób 

niepełnosprawnych); 
• na umowy cywilnoprawne 105 umów (66 umów zlecenie i 39 umów o dzieło). 
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5. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania: 
• praktyk – 3 osoby, 
• staŜy – 9 osób oddelegowanych przez PUP w Człuchowie 
• wolontariuszy – 3 osoby. 

Stowarzyszenie jest członkiem Forum aktywizacji Obszarów Wiejskich, natomiast zrezygnowaliśmy z członkostwa  
w Stowarzyszeniu Funduszy PoŜyczkowych. 
 Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie poprzez oddelegowanie do pracy 2 osób w ramach prac 
interwencyjnych oraz umorzenia podatku od prowadzonej przez nas działalności statutowej w kwocie: 5 870,00 zł. 
 Bilans na koniec 2010 roku po stronie pasywów i aktywów stanowi kwota 1 758 762,63 zł oraz zysk w kwocie 
5 363,12 zł. 
 


