SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”
ROK 2011
1. Nazwa i
siedziba
2. Data wpisu do
rejestru
3. Numer w KRS
4. Dane dotyczące
członków
organów
wnioskodawcy

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
Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998
KRS – 25.10.2001
55538

Zarząd:
Komisja Rewizyjna:
Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu
Waldemar Bogdan Klimek
Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa
Teresa Jadwiga Budek
Maria Brzozowska – skarbnik
Piotr Roman Sułkowski
Renata ElŜbieta Pisuk – sekretarz
Anna Krystyna Mikulska
Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek zarządu
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 rolniczoprzemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie
Ŝycia i rozwoju.
B Działalność
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
nieodpłatna
− popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdroŜenia partnerskiej strategii społecznogospodarczego 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
6. Informacja na
temat
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Brak
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 2011 roku
LP.

OPIS

Nazwa

1.
Termin

Efekty

Dotyczy umowy nr DRP/10/2009 z dnia
12.03.2009 r. na prowadzenie Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich
„Pomorskie w Unii” w województwie
Lokalny Punkt Informacyjny
pomorskim w latach 2007 - 2013
Donator
Funduszy Europejskich w
Umowa współfinansowana z Unii Europejskiej
(kwota)
Debrznie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego poprzez Agencje Rozwoju
Pomorza S.A. w związku z zwarciem umowy z
Samorządem Województwa Pomorskiego
172 097,52 zł netto
12.03.2009-31.12.2013
Koordynator Nina Pachura
Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich świadczy nieodpłatne usługi informacyjne dot.
Funduszy Europejskich w ramach programów Narodowej Strategii Spójności oraz udziela
wstępnej pomocy przy rozliczaniu wniosków o płatność.
Usługa informacyjna, zgodnie z przyjętymi w Sieci standardami obejmuje:
•

diagnozę - dobór źródła dotacji unijnej (program operacyjny, priorytet, działanie,
konkurs) do potrzeb klienta;
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•
•

informację o warunkach, zasadach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu;
dane teleadresowe/ kontaktowe instytucji, która zajmuje się danym priorytetem bądź
działaniem.

Udzielanie wstępnej pomocy w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach
programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych obejmuje:
•

•

•

•

•

•

W roku
•
•
•

Nazwa

Termin

2.

Efekty

informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych
z procesem rozliczania projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich na lata
2007-2013;
informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w
szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów
równowaŜnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego
priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, dla wzmocnienia
przekazu konsultanci zobowiązani są do prezentowania roŜnego rodzaju przykładów
prawidłowo opisanych dokumentów;
informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów
ich przygotowania, zasadach sporządzenia części finansowej i rzeczowej, podpisywania
upowaŜnień, uwzględnienia prawidłowej wizualizacji;
wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod
względem formalnym poprzez objaśnienie instrukcji wypełnienia i przygotowania
dokumentu;
informowanie o zasadach kontroli projektów, w tym:
o rodzajach kontroli;
o o instytucjach uprawnionych do kontroli,
o o obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
o o sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów w zakresie przygotowywania
wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdraŜającymi programy operacyjne na
lata 2007-2013”;
2011 LPI w Debrznie:
udzieliło 609 konsultacji telefonicznych, osobistych i e-mail;
uczestniczyło w 24 szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i konferencjach;
zorganizowało 4 spotkania informacyjne.

„Skorzystaj z porady –
rozwiąŜ swój problem!”

Donator
(kwota)

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

01.06.2010 – 31.12.2011
Koordynator Anna Kozicka
Dzięki realizacji projektu zapewniono ciągłość udzielania porad w Biurze Porad Obywatelskich
(BPO) w Debrznie – finansując w okresie od 01.07.2010 – 31.12.2011r. 950 godzin doradztwa
(196 godzin w 2010 – średnio 8 godzin tygodniowo i 754 godziny w roku 2011- średnio 16 godzin
tygodniowo) oraz uruchomiono dwa dodatkowe dyŜury w prowadzonych dotychczas Punktach
Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Sępólnie Krajeńskim, finansując 242 godziny
doradztwa (48 h w 2010 – po 2 godziny doradztwa w tygodniu i 194 godziny w 2011 – po 4
godziny doradztwa w tygodniu) i Zakładzie Karnym (ZK) w Czarnem, finansując 360 godzin
doradztwa (72 godzin w roku 2010 – po 3 godziny doradztwa tygodniowo i 288 godzin w 2011 –
po 6 godzin w tygodniu). Realizacja projektu umoŜliwiła świadczenie poradnictwa w BPO w
Debrznie zgodnie z przyjętym w Związku Biur Porad Obywatelskich standardem udzielania porad
minimum 16 godzin/ tydzień (w roku 2010 kolejne 8 godzin finansowane były w ramach PO FIO
2009), 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
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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 uruchomienie dodatkowych dyŜurów 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 i
niezaleŜność przez wszystkich potrzebujących mieszkańców, którzy nie potrafią sami poradzić
sobie z problemami Ŝycia dnia codziennego, w szczególności przez 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 Informacja zwrotna uzyskana drogą telefoniczną o pozytywnym
rozwiązaniu problemów, z którymi zwracali się do nas klienci dowodzi skuteczności realizacji
zaplanowanych we wniosku działań i trwałości rezultatów w zakresie działalności poradniczej.
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 ze sprawozdań rocznych z działalności BPO w Debrznie z 2010 i 2011 roku, w
okresie świadczonego w ramach projektu doradztwa, czyli od lipca 2010 roku do końca grudnia
2011 roku udzielonych zostało łącznie 738 porad (w II etapie realizacji projektu, czyli od stycznia
do końca grudnia 2011 roku - 349 porad), natomiast z porad skorzystało 684 osoby – klientów
(w II etapie - 317). 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 307,5% i 342% . W całym okresie
realizacji projektu udzielono o 498 porad więcej i przyjęto o 484 klientów więcej niŜ załoŜono we
wniosku.
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: pięciu 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
oraz „Kadry i płace 2011 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych,
dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS” – Wydawnictwo , a takŜe organizację szkolenia
merytorycznego pn: „Podstawy prawa dla doradców – co kaŜdy doradca BPO wiedzieć powinien
w zakresie: Mieszkania, Ubezpieczenia społeczne, Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne” dla
doradców zatrudnionych w ramach projektu oraz nowych osób, które mają być włączone w
poradnictwo i zakup przenośnej drukarki.
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.
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Nazwa

Termin

„Skorzystaj z porady –
rozwiąŜ swój problem!”

Donator
(kwota)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej
w
ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
763 465,41 zł

01.01.2011 – 31.12.2013
Koordynator Anna Kozicka
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie w okresie 34 miesięcy (luty 2011 – listopad 2013)
mieszkańcom powiatów: człuchowskiego i sępoleńskiego oraz osadzonym w Zakładach Karnych
w: Czarnem, Koronowie oraz Szczecinku szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami
poradzić sobie z problemami Ŝycia dnia codziennego, w szczególności do osób zagroŜonych
marginalizacją, wykluczeniem społecznym – bezrobotnych, o niskich dochodach, bez
wykształcenia, zagroŜonych patologiami, niepełnosprawnych.
Działania:
•

Świadczenie poradnictwa obywatelskiego – w okresie luty – grudzień 2011 roku udzielono
573 porady 477 klientom

Porady/ informacje obywatelskie udzielane są w Biurze Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie
oraz 6 Punktach Poradnictwa Obywatelskiego (PPO) w terenie: Czarnem, Człuchowie, Sępólnie
Krajeńskim, Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie i Szczecinku. Punkty w Czarnem oraz
Zakładach Karnych w Szczecinku i Koronowie uruchomione zostały od podstaw, podczas gdy w
pozostałych przypadkach działalność doradcza jest kontynuacją prowadzonych dotąd przez
Stowarzyszenie działań w tym zakresie. Porady/ informacje udzielane są osobiście w trakcie
dyŜurów i umówionych spotkań, listownie, telefonicznie lub drogą e-mailowa za pomocą
formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.bpo.stowdeb.pl
3.

•

Publikacja wkładek z poradami z zakresu udzielanych Porad do Biuletynu Informacyjnego
– 11 szt.

•

Konsultacje doradców z prawnikiem zatrudnionym w ramach projektu – 120 godzin

•

Stworzenie strony internetowej projektu www.bpo.stowdeb.pl i jej aktualizacją – styczeń
– grudzień 2011

•

Spotkania członków Zespołu Realizującego Projekt i Zarządzającego Projektem – łącznie
23 spotkania

•

Konferencja promująca poradnictwo obywatelskie – 21.10 2011
Uroczysta konferencja zorganizowana została w związku z jubileuszem X-lecia
funkcjonowania Biura Porad Obywatelskich w Debrznie. Była okazją do podsumowania
dotychczasowej aktywności debrzeńskiego Biura, zaprezentowania podejmowanych
działań, osiągnięć oraz problemów, z jakimi dane było nam się mierzyć w przeciągu tej
działalności.

•

Adaptacja parteru budynku na Biuro Porad Obywatelskich z dostosowaniem do potrzeb
osób niepełnosprawnych – styczeń – luty 2011

•

Dokształcanie się doradców, koordynatora projektu i kierownika BPO:

−

szkolenie merytoryczne dla doradców z zakresu prawa: postępowanie przed sądem i
urzędem, rodzina, bezrobocie i zatrudnienie – 21.10.2011
szkolenie dla członków Zespołu Zarządzającego Projektem – 3 osoby

Efekty

−

Realizację projektu wspierają: Miasto i Gmina Debrzno, gmina Czarne i Człuchów, OPS w
Czarnem, Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Zakłady Karne.
Współuczestniczą one w promocji zaplanowanych działań, udostępniają pomieszczenia na
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doradztwo, a ZK dodatkowo gwarantują bezpieczeństwo doradców podczas dyŜuru. Wszystkie te
podmioty poniosą koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, a wnoszone do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne i techniczne udostępniać będą bezpłatnie.

Nazwa

„Wspólna sprawa – Twój
sukces”

Donator
(kwota)

Termin

01.06.2010 – 30.04.2012

Koordynator

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego. Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 491 578, 29 zł
Anna Zelek

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.

4.

Efekty

5.

Nazwa

W ramach niniejszego projektu:
- w okresie styczeń – marzec 2011r. zorganizowane zostały szkolenia z cyklu : „Moja firma” dla
uczestników projektu (25 osób), w wymiarze 80h zajęć teoretycznych i praktycznych;
- w okresie styczeń – marzec 2011r. , świadczone było obligatoryjne doradztwo: zawodowe,
merytoryczne i finansowe dla Beneficjentów Pomocy;
- w dniach 29-31 marca 2011r. zostały przeprowadzone indywidualne rozmowy z Beneficjentami
Pomocy nt. planowanej działalności gospodarczej;
- 31.03.2011r. obyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące wyboru 20 osób
rekomendowanych do załoŜenia własnej działalności gospodarczej w ramach projektu;
- w okresie kwiecień – grudzień 2011r. świadczone było fakultatywne doradztwo: merytoryczne i
finansowe dla uczestników projektu;
- 18-20 kwietnia 2011r. – nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego;
- 29.04.2011r. – odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące przyznania
podstawowego wsparcia pomostowego uczestnikom projektu, którzy od kwietnia 2011r.
rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
- 18.04.2011r. - podpisanie umów z Beneficjentami Pomocy (20 osób) na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
- 13.05.2011r. – podpisanie umów z Beneficjentami Pomocy (20 osób) o przyznaniu
podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego prze okres 6 m-cy w kwocie 1200 zł brutto;
sierpień-wrzesień 2011 r. - nabór wniosków o przyznanie przedłuŜonego wsparcia
pomostowego;
- 20.09.2011r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące przyznania przedłuŜonego
wsparcia pomostowego uczestnikom projektu (15 osób), wypłacanego w wysokości 1200 zł brutto
przez okres kolejnych 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- 05.10.2011r. – podpisanie aneksów do umów o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego dot. otrzymywania przedłuŜonego wsparcia pomostowego;
- październik – grudzień 2011r. przeprowadzenie wizyt monitorujących nowopowstałe firmy w
ramach projektu

„Zadbajmy o przyszłość
naszej wsi juŜ dziś”

Donator
(kwota)
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Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności,
Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja
Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
- 3.000,00 zł

Termin

Efekty

Nazwa

Termin

6.

Efekty

Nazwa

7.

Termin

Efekty

25.06-30.10.2011
Koordynator Dorota Rybicka
ZałoŜeniem projektu, realizowanego od 25 czerwca do 30 października 2011r., była
integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Strzeczona, jak równieŜ zapewnienie
społeczeństwu bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie przyjaznego
i bezpiecznego miejsca zabaw i spotkań. W ramach projektu udało się zagospodarować miejsce
rekreacyjno-wypoczynkowe centralnej części wsi (działka nr 186/1 o powierzchni 0,3901 ha).
Dzięki otrzymanej dotacji zbudowano altanę grillową z ławkami i miejscem na ognisko oraz
utwardzono i obsadzono roślinami plac w centralnej części wsi. Ponadto w ramach projektu w
dniu 17 września br. odbyły się DoŜynki wiejskie.
Główny cel, jakim była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, w wyniku realizacji
projektu został osiągnięty. Mieszkańcy chętnie zaangaŜowali się w prace podczas budowy altany
oraz zagospodarowanie terenu wokół niej, jak równieŜ w przygotowanie DoŜynek wiejskich.
Wspólna praca oraz wspólna zabawa podczas zrealizowanych w ramach projektu DoŜynek
wzmocniły wzajemne więzi pomiędzy mieszkańcami Sołectwa Strzeczona.
Działania edukacyjne szansą
na podniesienie
świadomości wpływu
Urząd Marszałkowski
mieszkańców na rozwój
Departament Programów Rozwoju Obszarów
Donator
obszaru LGD Naszyjnik
Wiejskich
(kwota)
Północy oraz zwiększenie
umiejętności pisania
14.491,08
wniosków i realizacji
projektów
01.02 – 15.05.2011 r.
Koordynator Anna Brudnicka
Celem projektu było podniesienie świadomości i wyposaŜenie lokalnej społeczności w wiedzę i
umiejętności z zakresu budowania partnerskiej współpracy i realizacji projektów, by wesprzeć ją
w realizacji projektów wdraŜających "LSR dla obszaru LGD Naszyjnik Północy", które przełoŜą się
na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru oraz wzrost jakości Ŝycia mieszkańców.
Podczas realizacji projektu przeprowadzono:
Szkolenia - odbyły się dwa cykle szkoleniowe składające się z następujących modułów:
-Dobre praktyki w teorii i praktyce (16h) – 02-03.03.2011 r. – gr. początkująca i zaawansowana –
44 uczestników
-Trening umiejętności interpersonalnych (12h) – 05-06.03.2011 r. – gr. początkująca – 22
uczestników
-Trening rozwoju osobistego (12h) – 12-13.03.2011 r. – gr. zaawansowana – 22 uczestników
-Zasady tworzenia projektu i pisania wniosku (16h) – 28-29.03.2011 r. – gr. początkująca – 22
uczestników
-Budowanie modelu współpracy i partnerstwa (16h) – 30-31.03.2011 r. – gr. zaawansowana – 22
uczestników
Wizyty studyjne:
-Wizyta w LGD Bory Tucholskie – 09.04.2011 r. – gr. początkująca – 22 uczestników
-Wizyta w LGD Sandry Brdy – 06.05.2011 r. – gr. Zaawansowana – 22 uczestników

Raz na ludowo… debrzneński przegląd
dorobku artystycznego i
dziedzictwa kulturowego

Donator
(kwota)

Województwo Pomorskie
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
4.100,00

14.08.2011 r.
Koordynator Anna Brudnicka
Efektem realizacji projektu było zorganizowanie pikniku który odbył się nad Jeziorem Staw Miejski
w dniu 14 sierpnia 2011 r. Celem imprezy było zaprezentowanie twórczości ludowej poprzez
występy zespołów ludowych z terenu gminy Debrzno, ukazanie bogactwa kuchni tradycyjnej i
regionalnej oraz zaprezentowanie twórczości ludowej poprzez wystawę rękodzieł wytwarzanych
przez lokalnych twórców. Piknik skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Debrzno oraz
turystów odwiedzających naszą gminę. Podczas pikniku wystąpiły cztery zespoły ludowe z terenu
gminy Debrzno. Były to: „Stokrotki” – dziecięcy zespół oraz „Strzeczonianki”, „Słupianki” i
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„Słowinki”. Zorganizowana podczas pikniku „Raz na ludowo… - debrzneński przegląd dorobku
artystycznego i dziedzictwa kulturowego” wystawa rękodzieła ludowego, występ zespołów
ludowych i pokazy gastronomiczne jest doskonałym przykładem jak kultywowanie dziedzictwa
ludowego i kulinarnego moŜe przysłuŜyć się do promocji i rozwoju regionu.
Nazwa
Termin
8.
Efekty

Nazwa

9.
Termin

Efekty

Nazwa

Termin

Efekty

10.

Lokalny Punkt Informacyjny Donator
Środki własne
EURODESK w Debrznie
(kwota)
Listopad 2005 r. - obecnie
Koordynator Anna Brudnica
- bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą,
informacji o moŜliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, informacji o krajach
europejskich
PEAD -2010
Dostarczanie produktów
spoŜywczych
najbiedniejszym
mieszkańcom Europy

Donator
(kwota)

Chojnicki Bank śywności – z zasobów UE
131 557,29 zł

Projekt realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie
1.01. – 31.12.2011
Koordynator
Jacek Janusz
Stowarzyszenie udziela osobowości prawnej
W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie rozdysponował Ŝywność dla 1.500
osób. Przekazano 78 625,90 kg róŜnorodnych produktów spoŜywczych. Na kaŜdą osobę przypadło
ponad 52 kilogramy. W koszyku, który dystrybuowano było 18 produktów.
Urząd Marszałkowski Województwa
Regionalny Ośrodek
Donator
Pomorskiego
Europejskiego Funduszu
(kwota)
Departament Europejski Fundusz Społeczny
Społecznego w Chojnicach
458 911,99 zł
Joanna
Adamiak – Nosińska
01.01.2011r. - 31.12.2011r.
Koordynator
RO EFS obejmuje obszar 4 powiatów: człuchowski, chojnicki, kartuski i kościerski.
SZKOLENIA:
a) Podstawowe:
1. „Prawidłowe dokumentowanie przebiegu projektu w kontekście przeprowadzonych
kontroli” .
2. „Opracowanie diagnozy projektu”.
3. „Zasada równości szans kobiet i męŜczyzn w projektach PO KL”.
4. „Zarządzanie Cyklem Projektu z uŜyciem nowego generatora wniosków”.
5.„Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdawczość”.
6. „Administracja dokumentacji w projektach PO KL. Przetwarzanie i archiwizacja
danych osobowych”
b) Specjalistyczne:
1. „Prawo zamówień publicznych”.
Przeszkolono 368 osób.
SPOTKANIA INFORMACYJNE: 33
KONEFERENCJA : 2 - Chojnice, Kościerzyna.
PROMOCJA: 15 ogłoszeń w prasie +informacje na stornach internetowych(stowarzyszenia,
MOPS w Człuchowie, Starostwo Powiatowe Kościerzyna oraz Kartuzy) + „ruchomy baner”
na portalu www.naszemiasto.pl.
Zakupiono 500 ulotek promocyjnych, 500 plakatów, 150 szt. parasoli, 250 szt. toreb
ekologicznych, 350 szt. smyczy, po 500 szt. notesów, teczek, długopisów.
Konsultacje o charakterze doradczym: 6
UDZIELONO 526,5 h doradztwa kluczowego oraz specjalistycznego.
ANIMATOR W RAMACH SWOJEJ USŁUGI 7:
- odbył 20 spotkań informacyjno-promocyjnych,
- zawiązał 3 partnerstwa rozwojowe w wyniku animowania partnerstw na rzecz rozwoju.

11.

Nazwa

„Przyszłość tworzy się juŜ

Donator
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Urząd Marszałkowski Województwa

dziś!”

Termin

Efekty

Nazwa
Termin

(kwota)

Pomorskiego
49 574,13 zł
01.01.2011-30.06.2011
Koordynator Magdalena Kamowska
Projekt skierowany był do uczniów III i II klas Gimnazjum przy Zespole Szkół w Debrznie oraz
przy MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie (149 osób, w tym 60 dziewcząt i 89
chłopców). Celem projektu była akcja informacyjno-edukacyjna prowadząca do wyrównywania
szans edukacyjno-rozwojowych młodzieŜy poprzez 6-miesięczne działania wspierające ich wiedzę
i świadomość w planowaniu dalszej ścieŜki edukacyjno-zawodowej. W ramach projektu
przeprowadzono następujące działania:
− spotkanie informacyjne z rodzicami i opiekunami uczniów III i II klas Gimnazjum – celem
przełoŜenia załoŜeń projektu, informacji dotyczących dostępnych programów
stypendialnych, istniejących szkół ponadgimnazjalnych i ofert edukacyjnych,
− spotkanie informacyjne z uczniami w celu prezentacji szkół ponadgimnazjalnych – m.in.
typy szkół, specjalizacje, adresy, programy stypendialne,
− punkt doradczo-informacyjny - udzielanie porad z zakresu wyboru dalszej ścieŜki
edukacyjnej, badanie indywidualnych predyspozycji ucznia do dalszej nauki, informacje o
dostępnych środkach stypendialnych, pomoc w konstruowaniu dokumentów
aplikacyjnych.
− zajęcia gimnazjalistów z psychologiem i doradcą zawodowym - przygotowanie do wyboru
szkoły poprzez zachęcanie do aktywności, samopoznania, kształtowanie adekwatnej
samooceny, pobudzenie aspiracji poznawczych, analizowanie swych mocnych i słabych
stron, zwiększenie wiary we własne moŜliwości,
− wyjazd na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w Gdyni i Białym
Borze,
− podsumowanie projektu zostało przeprowadzone w formie zabawy o charakterze
edukacyjno-zabawowym.
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
Kwota: 49 965, 75 zł
01.01.2011-30.06.2011
Koordynator Małgorzata Pluto-Prądzyńska
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.5,

„Pierwsza pomoc- drugie
Ŝycie”

Donator
(kwota)

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

12.
Efekty

Projekt skierowany do członków jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z gminy Debrzno,
zakładający przeszkolenie 24 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
- przeprowadzona została kampania informacyjno-promocyjna (plakaty, ulotki, ogłoszenia w
TVK),
- w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wybrana została grupa docelowa 24 osób straŜaków z
jednostek OSP: 22 męŜczyzn i 2 kobiety,
- zgodnie z zasadą konkurencyjności wyłoniona została firma/jednostka szkoleniowa, która
przeprowadziła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- na potrzeby szkolenia zakupione zostały materiały dydaktyczne (deska ortopedyczna, torba
medyczna PSRP1, 4 zestawy medyczne R0 a uczestnicy szkolenia zapewnione mieli niezbędne
materiały szkoleniowo-dydaktyczne ( teczki, notesy, długopisy),
- przeprowadzono 66h kursu z zakresu ratownictwa przedmedycznego,
- przeprowadzono 8h warsztatów psychologii dotyczących właściwego zachowania się w
trakcie akcji ratowniczej (wsparcie psychologiczne dla ofiar zdarzeń oraz umiejętność radzenia
sobie ze stresem w pracy straŜaka),
- opracowany i wydrukowany został „Skrypt szkoleniowy” zawierający instruktaŜ udzielania
pierwszej pomocy – 500 sztuk,
- uczestnikom/uczestniczkom szkolenia rozdane zostały dyplomy uczestnictwa w szkoleniu
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oraz certyfikowane tytuły „Ratownika”
- w trakcie corocznie organizowanej gminnej imprezy masowej pt. „Dni Debrzna” straŜacy i
straŜacki z jednostek OSP gminy Debrzno zorganizowali dla mieszkańców pokazowy instruktaŜ
udzielania pierwszej pomocy.
Efekty zrealizowanego projektu:
- 17 spośród 24 uczestników/uczestniczek projektu zdało egzamin końcowy kursy i otrzymało
certyfikat i tytuł „Ratownika” w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia
8 września 2006 r.
- wśród mieszkańców gminy wśród gminnych jednostek OSP rozkolportowany został skrypt
szkoleniowy, zawierający instruktaŜ udzielania pierwszej pomocy przdmedycznej,
- projekt został uznany przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego za
przykład bardzo dobrego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i
jego uczestnicy oraz koordynator merytoryczny projektu zaproszeni zostali do udziału w
programie „Kawa czy herbata” emitowanym w Programie 1 TVP, w cyklu reportaŜy
pt.”Eurokapitalni”, którym prezentuje się tzw. „dobre praktyki”, czyli wybrane w skali całego
kraju przykłady dobrego wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na potrzeby nagrania telewizyjnego, zainscenizowano akcje ratownicze, w których udział
wzięła wybrana grupa uczestników szkolenia. Widzowie z całej Polski mogli oglądać materiał
w dniu jego emisji w TVP 1, w środę 8 czerwca 2011 r.

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

2. Stowarzyszenie w 2011 roku:
• zatrudniało na umowę o pracę 20 osób (średnie zatrudnienie 17 pełnych etatów, w tym 7,33 etatów osób
niepełnosprawnych);
• zawarło 292 umowy cywilnoprawne (285 umów zlecenie i 7 umów o dzieło).

3.
•
•
•

Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania:
praktyk – 7 osób
staŜy – 8 osób
wolontariuszy – 6 osób

4. Stowarzyszenie zorganizowała w 2011 roku 52 szkolenia, w których udział wzięło 892 osoby.
Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik
Północy.
Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie poprzez oddelegowanie do pracy 1 osoby w ramach prac
interwencyjnych oraz umorzenie podatku od prowadzonej przez nas działalności statutowej w kwocie: 4 925,00 zł i
214,00 zł odsetek. Bilans na koniec 2011 roku po stronie pasywów i aktywów stanowi kwota 2 196 962,54 zł oraz zysk w
kwocie 8 189,29 zł.
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