SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”
ROK 2012
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 Elżbieta 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 służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczoprzemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie
życia i rozwoju.
B Działalność
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
nieodpłatna
popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia 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 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.
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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 poniższych nr PKD:
PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
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 nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
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 dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery
PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa 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 2012 roku
LP.

1.

OPIS

Nazwa

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w
Debrznie

Donator
(kwota)

Termin

12.03.2009-31.12.2013

Koordynator

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
180 702,24 zł netto
Nina Pachura/ Anna Kozicka

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.
Efekty
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:
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
równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego
priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, dla wzmocnienia
przekazu konsultanci zobowiązani są do prezentowania rożnego rodzaju przykładów
prawidłowo opisanych dokumentów;
informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów
ich przygotowania, zasadach sporządzenia części finansowej i rzeczowej, podpisywania
upoważnień, 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 wdrażającymi programy operacyjne na
lata 2007-2013”;
W roku 2012 LPI w Debrznie:
udzieliło 735 konsultacji telefonicznych, osobistych i e-mail;
uczestniczyło w 29 szkoleniach;
zorganizowało 4 spotkania informacyjne dla 116 osób;
przeprowadziło 11 lekcji europejskich dla 231 uczniów w szkołach powiatu
człuchowskiego poświęconych zagadnieniom Unii Europejskiej;
zorganizowało 13 Mobilnych Punktów Informacyjnych w gminach powiatu
człuchowskiego;
uczestniczyło w 16 spotkaniach, imprezach promocyjnych, festynach, seminariach.

Nazwa

„Skorzystaj z porady –
rozwiąż 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

Termin

01.01.2011 – 31.12.2013

Koordynator

Anna Kozicka

2.

Efekty

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 życia dnia codziennego, w szczególności do osób zagrożonych
marginalizacją, wykluczeniem społecznym – bezrobotnych, o niskich dochodach, bez
wykształcenia, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych.
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Działania w 2012 roku:
Świadczenie poradnictwa obywatelskiego – w okresie styczeń – grudzień 2012 roku
udzielono 913 porad 546 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. Porady/ informacje
udzielane są osobiście w trakcie dyżurów i umówionych spotkań, listownie, telefonicznie lub drogą
e-mail za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.bpo.stowdeb.pl
Publikacja wkładek z poradami z zakresu udzielanych porad do Biuletynu Informacyjnego
– 12 szt.
Konsultacje doradców z prawnikiem zatrudnionym w ramach projektu – 130 godzin
Aktualizacją strony internetowej projektu: www.bpo.stowdeb.pl– styczeń – grudzień 2012
Spotkania członków Zespołu Realizującego Projekt i Zarządzającego Projektem – łącznie
24 spotkania
Dokształcanie się doradców, koordynatora projektu i kierownika BPO:
3 szkolenia dla członków Zespołu Zarządzającego Projektem – 2 osoby (koordynatorzy
finansowi projektu)
1 szkolenie dla doradców „Podstawowe umiejętności doradcze” – 2 osoby.
Zakup fachowej literatury – 2 pozycje („Ubezpieczenia społeczne 2012” i „Pisma
procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia”.
Zakup całorocznej aktualizacji oprogramowania Lex Gamma na DVD i stanowisko
mobilne.
Realizację projektu wspierają: Miasto i Gmina Debrzno, Miasto i Gmina Czarne, Miasto Człuchów,
OPS w Czarnem, Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Zakłady Karne.
Współuczestniczą one w promocji zaplanowanych działań, udostępniają pomieszczenia na
doradztwo, a ZK dodatkowo gwarantują bezpieczeństwo doradców podczas dyżuru. Wszystkie te
podmioty ponosiły koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, a wnoszone do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne i techniczne udostępniali bezpłatnie.

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego. Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 488 220,70 zł
Anna Zelek

Nazwa

„Wspólna sprawa – Twój
sukces”

Donator
(kwota)

Termin

01.06.2010 – 18.05.2012

Koordynator

Efekty

Projekt odpowiadał 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 było 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
możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

3.
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W ramach niniejszego projektu:
- w okresie 15.01-18.03.2012r. odbyły się dodatkowe szkolenia dla uczestników projektu –
szkolenia po założeniu działalności gospodarczej w wymiarze 100h zajęć teoretycznych i
praktycznych obejmujących następujące bloki tematyczne: „Marketing w biznesie” (15h), „Źródła
finansowania działalności gospodarczej” (8h), „Zarządzanie firmą” (17h), „Rachunkowość i
księgowość w firmie” (8h), „Motywacja i zarządzanie czasem” (8h), „Techniki negocjacji” (15h),
„Prawo zamówień publicznych” (8h), „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (6h), „Psychologia” (15h).
Organizacja dodatkowych szkoleń była możliwa dzięki zaoszczędzonym w ramach projektu
środkom finansowym oraz pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego dot. dokonania zmian w projekcie;
- w okresie kwiecień 2011r. – kwiecień 2012r. świadczone było doradztwo fakultatywne:
merytoryczne i finansowe dla uczestników projektu potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu
bieżących problemów związanych z działalnością firmy;
- maj 2012r. – organizacja dwóch wizyt studyjnych pn. „Wspieranie postaw przedsiębiorczych,
jako budowanie potencjału gospodarczego regionu” dla uczestników projektu (w dniu 09.05.2012
odbyła się wizyta studyjna do Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w Kościerzynie, natomiast
15.05.2012 r. miała miejsce wizyta w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku).
Wizyty studyjne w ramach projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces” były działaniami
dodatkowymi, których realizacja była możliwa dzięki zaoszczędzonym w ramach projektu środkom
finansowym oraz pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot.
organizacji dwóch wizyt studyjnych oraz przedłużenia terminu realizacji projektu do 18.05.2012r.
(planowany termin zakończenia projektu: 30.04.2012r.);
- 17.05.2012r. organizacja uroczystego spotkania podsumowującego realizację niniejszego
projektu.

Nazwa

Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu
Społecznego w Chojnicach

Donator
(kwota)

Termin

01.01.2012r. - 31.12.2013r.

Koordynator

4.

Efekty

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego; Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
459 112,63 zł
Joanna Adamiak – Nosińska

RO EFS obejmuje obszar 4 powiatów: człuchowski, chojnicki, kartuski i kościerski.
SZKOLENIA:
Podstawowe:
a) „Jak prawidłowo dokumentować przebieg projektu w kontekście kontroli”,
b) „Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach finansowanych
z PO KL”,
c) „Jak napisać dobry wniosek aplikacyjny z użyciem nowego GWA”,
d) „Niepełnosprawni i osoby 50+ - sytuacja i możliwości wsparcia w ramach PO KL”,
e) „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość
w ramach PO KL”,
f) „Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS”,
g) „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”.
Specjalistyczne:
1. „Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna w projektach POKL”.
a.
Przeszkolono 371 osób.
SPOTKANIA INFORMACYJNE: 29
KONEFERENCJA : Kościerzyna, zorganizowano Piknik integracyjny w Czarnem.
PROMOCJA: 22 ogłoszenia w prasie +informacje na stornie internetowej Stowarzyszenia +
„ruchomy baner” na portalu www.naszemiasto.pl.
Zakupiono 500 ulotek promocyjnych, 500 plakatów, 150 szt. parasoli, 250 szt. toreb
ekologicznych, 150 szt. pendraiv-ów, po 1000 szt. notesów, teczek, długopisów, 350
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kubków porcelanowych oraz termicznych, kalendarze ścienne 250 szt., kieszonkowe 1000
szt., biurkowe 250 szt., książkowe 100 szt.
Konsultacje o charakterze doradczym: 6
UDZIELONO 770 h doradztwa kluczowego oraz specjalistycznego.
ANIMATOR W RAMACH SWOJEJ USŁUGI:
- odbył 23 spotkania animacyjne,
- zawiązał 3 partnerstwa na rzecz rozwoju,
- odbyły się 2 szkolenia dla Ppnzziss,
- odbyły się 4 warsztaty dla Ppnzziss.

Nazwa

Aktywna i pełna życia
kobieta to ja!

Donator
(kwota)

Termin

01.02. – 31.07.2012 r.

Koordynator

5.

Efekty

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
44.114,48 zł
Anna Brudnicka

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 10 kobiet pozostających bez
zatrudnienia w wieku 50+ z gminy Debrzno poprzez organizację zajęć na rzecz aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Warsztaty „Jestem kobietą znam swój potencjał” – zajęcia poprowadzone przez psychologa w
wymiarze 90h (70h zajęć grupowych i 20h zajęć indywidualnych). Zajęcia grupowe służyły
treningowi budowania pewności siebie poprzez kształtowanie pozytywnego nastawienia metod
przełamywania nieśmiałości i stresu. Panie poznały reguły i metody efektywnego gospodarowania
sobą i swoimi zasobami w czasie. Przygotowały własny indywidualny plan działania w oparciu o
wybrane strategie i metody skutecznego zarządzania sobą w czasie. Wsparcie psychologiczne
indywidualne 1na1 (2h na uczestnika projektu). Podczas zajęć indywidualnych uczestniczki miały
możliwość indywidualnego konsultowania swoich konkretnych problemów.
2. Warsztaty "Zdrowa i aktywna kobieta to ja" - warsztaty obejmowały:
- Zajęcia fitness (16h) - miały na celu podniesienie kondycji fizycznej uczestniczek, "otwarcie ich
na ludzi", zachęcenie do przebywania i integrowania się z ludźmi z różnych grup społecznych.
- Wizyta w Kole Gospodyń Wiejskich w Górkach w powiecie kościerskim – miał on na celu
pokazanie uczestniczkom projektu zasad działania Kół Gospodyń Wiejskich oraz tego w jaki
sposób można prowadzić aktywny tryb życia i jak można udzielać się w lokalnym społeczeństwie.
3. Warsztaty "Znam swoją wartość - jestem aktywna" – zajęcia poprowadzone przez doradcę
zawodowego obejmowały:
- zajęcia grupowe (30h) – ich celem było zwiększenie aktywności i samodzielności na rynku pracy.
Dzięki warsztatom uczestniczki były w stanie odpowiednio wyznaczyć drogę rozwoju
zawodowego, przyczyniły się do tego zajęcia z rozpoznawania i analizy rynku pracy. Na zajęciach
uczestniczki tworzyły własne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), poznaały sztukę
autoprezentacji, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
- indywidualne konsultacje zawodowe (40h) - 1na1 (4h na uczestnika projektu), Panie określiły
cele zawodowe zgodne z własnymi pragnieniami i przekonaniem. Poznały swoje mocne i słabe
strony w kontekście rynku pracy. Każda uczestniczka wraz z doradcą opracowała własną ścieżkę
kariery.
4. Seminarium Integracja = Aktywność - spotkanie dla mieszkańców gminy Debrzno na
zakończenie realizacji warsztatów. Seminarium miało na celu pokazanie, że wspólne działania
prowadzą do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców takich małych społeczności jak
gmina Debrzno. Uczestniczki projektu przedstawiły swoje stanowisko, opowiedziały jaki wpływ na
nie same wywarło uczestnictwo w projekcie. Zachęciły uczestników seminarium do aktywności i
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realizacji własnych marzeń. Gościem specjalnym była zaproszona pracująca kobieta w wieku 50+,
która opowiedziała, co daje jej praca i integrowanie się z ludźmi. Uczestniczki projektu
przygotowały zaproszenia na seminarium, zajęły się zaproszeniem gości oraz przygotowały
poczęstunek dla uczestników spotkania.

Nazwa

Nie dam się wykluczyć!

Donator
(kwota)

Termin

01.03. – 31.08.2012 r.

Koordynator

6.

Efekty

7.

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego; Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
44.977,44 zł
Anna Brudnicka

Projekt miał na celu aktywizację 12 mieszkańców Obszarów Słabych Strukturalnie gminy Debrzno
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Warsztaty kreatywnej osobowości – zajęcia składały się ze spotkań grupowych (70h), które
obejmowały następujące bloki tematyczne: pomoc w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, uzależnieniom i innym zachowaniom patologicznym, naukę podstaw
umiejętności społecznych, wzajemna komunikacja i asertywność. Uczestnicy lepiej poznali samych
siebie, odkryli własne umiejętności i nauczyli się pracy w grupie. Zajęcia indywidualne (36h)
służyły diagnozie indywidualnych problemów każdego uczestnika i wskazaniu sposobów radzenia
sobie z nimi.
2. Warsztaty zawodowe – zajęcia grupowe (28h): ich celem było zwiększenie aktywności i
samodzielności na rynku pracy poprzez wskazanie efektywnych i różnorodnych metod
poszukiwania pracy, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na zajęciach podjęta
została tematyka równości płci w miejscu zatrudnienia i w życiu codziennym. Zajęcia
indywidualne (48h) odbywały się dwuetapowo przed i po zajęciach grupowych. Etap I to analiza
potrzeb indywidualnych, oczekiwań i celów zawodowych, preferencji zawodowych, uczestnicy
poznali swoje mocne i słabe strony, zdiagnozowali swoją obecną sytuację zawodową i
dotychczasową aktywność. Etap II to opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
3. Wyjazd integracyjno – kulturalny – na zakończenie realizowanego projektu został
zorganizowany wyjazd na Zamek w Malborku. Miał on na celu zacieśnienie powstałych więzi
pomiędzy uczestnikami projektu a także pozwolił na chwilowe oderwanie się od dnia codziennego.
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego; Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
49 733,98 zł
Magdalena Kamowska

Nazwa

„Mobilna mieszkanka wsi”

Donator
(kwota)

Termin

01.04.2012-30.09.2012

Koordynator

Efekty

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i mobilności zawodowej 10
bezrobotnych kobiet w wieku 25-59 lat, zamieszkujących obszar wiejski gminy Debrzno, a w
szczególności osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w okresie marzec-sierpień
2012 roku poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych.
W ramach projektu odbyło się:
szkolenie z zakresu Nauki jazdy kat. B dla 10 kobiet niepracujących (w tym 5
nieaktywnych zawodowo),
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egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
warsztaty zawodowe z doradcą zawodowym, miały na celu m.in. identyfikację oczekiwań i
wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron w kontekście rynku
pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
warsztaty kreatywnej osobowości, obejmowało m.in. pomoc w sytuacjach kryzysowych,
przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom oraz naukę podstawowych umiejętności
społecznych, wzajemnej komunikatywności i asertywności. W ich trakcie uczestniczki
poznały lepiej same siebie, odkryły własne umiejętności i nauczyły się pracy w grupie,
szkolenie „Moja firma”, w trakcie którego zostały przybliżone podstawowe procedury
zakładania firmy, terminologii ekonomiczno – rachunkowej oraz możliwości pozyskania
dotacji na prowadzenie działalności.
Wszystkie zadania miały służyć wyrównywaniu różnic lokalnych w dostępie do zatrudnienia oraz
poprawy jakości działań w zakresie wyrównywania szans.
„Aktywne lato w Sołectwie
Słupia”

Donator
(kwota)

Termin

04.05-30.09.2012

Koordynator

Efekty

Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Słupia, a także
rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego mieszkańcom sołectwa oraz gościom i turystom
przebywającym na terenie miejscowości. Ponadto realizacja projektu miała na celu promowanie
sportu poprzez gry i zabawy sportowe.
Dzięki otrzymanej dotacji wyremontowana została świetlica wiejska oraz zakupiony został sprzęt
rekreacyjno-sportowy: stół do bilarda oraz gry planszowe. W ramach projektu w czerwcu odbył
się piknik rodzinny. W lipcu zorganizowano dla dzieci i młodzieży trzydniowe szkolenie z podstaw
sztuk walki MUAJ THAI i K1 oraz wycieczkę rowerową nad Jezioro Miejskie w Debrznie, natomiast
w sierpniu, na zakończenie wakacji, odbył się mecz piłki ręcznej. Zwieńczeniem i ostatnią atrakcją
związaną z projektem były Dożynki Wiejskie.
Główny cel, jakim była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, w wyniku realizacji projektu,
został osiągnięty. Mieszkańcy chętnie zaangażowali się w prace podczas remontu świetlicy
wiejskiej, jak również w przygotowanie imprez organizowanych w ramach projektu.
Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju współpracy oraz wzmocnienia więzi pomiędzy
mieszkańcami Sołectwa Słupia.

8.

Nazwa
Termin

9.
Efekty

10.

Polsko " Amerykańska Fundacja Wolności,
Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja
Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
2 291,50 zł
Barbara Lewińska

Nazwa

Nazwa

Raz na ludowo… debrzneński przegląd
dorobku artystycznego i
dziedzictwa kulturowego
gminy Debrzno
19.08.2012 r.

Donator
(kwota)
Koordynator

Województwo Pomorskie
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
12 045,00 zł
Anna Brudnicka

Efektem realizacji projektu było zorganizowanie pikniku który odbył się nad Jeziorem Staw Miejski
w dniu 19 sierpnia 2012 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 miał miejsce:
- Festiwal smaków Debrzynki – konkurs kulinarny z udziałem restauratorów z terenu Naszyjnika
Północy wraz z pokazem gastronomicznym;
- występ zespołów ludowych z terenu gminy Debrzno oraz trębaczy myśliwskich z Debrzna,
Rzeczenicy i Złotowa;
- Festiwal Rękodzieła – wystawa rękodzieła wytwarzanego przez lokalnych twórców.
Donator
„Osiągniemy sukces!”
(kwota)
Urząd Marszałkowski Województwa
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Pomorskiego, Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
1 608 397,79 zł
Termin

01.10.2012r. – 30.09.2014r.

Efekty

Projekt pn.: „Osiągniemy sukces!” ma na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i
samozatrudnienia wśród osób niepracujących z terenu powiatu człuchowskiego poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia 25 os. (16 K i 9 M) w okresie.
W projekcie zaplanowano działania przed założeniem działalności gospodarczej: szkolenia z
zakresu „Moja firma” – 85h zajęć teoretycznych i praktycznych stanowiących podbudowę do
przygotowania biznesplanów przyszłej działalności gospodarczej Beneficjentów; doradztwo
grupowe: zawodowe; doradztwo indywidualne: zawodowe (pomoc w opracowaniu
Indywidualnych Planów Działania – „ścieżka kariery”), merytoryczne i finansowe (pomoc w
przygotowaniu biznesplanów podlegających ocenie przez Komisji Rekrutacyjnej oraz pomoc w
założeniu działalności gospodarczej).
W ramach projektu zaplanowano udzielenie 20 bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych w
maksymalnej kwocie na jednego Beneficjenta – 40.000,00 zł. Ponadto przewidziano wsparcie
pomostowe podstawowe dla 20 osób, które założą własną działalność w ramach projektu,
wypłacane w miesięcznych transzach po 1 500,00 zł (z przeznaczeniem na bieżące wydatki
związane z prowadzeniem firmy) przez okres pierwszych 6 m-cy prowadzenia przedsięwzięcia
oraz wsparcie pomostowe przedłużone dla 15 firm na kolejnych 6 m-cy prowadzenia działalności.
Z kolei po założeniu działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu oferujemy:
szkolenia z cyklu „Jestem przedsiębiorcą – 128h oraz doradztwo: merytoryczne i finansowe –
pomoc w przygotowaniu wniosków na otrzymanie podstawowego i przedłużonego wsparcia
pomostowego.
W okresie październik – grudzień 2012r. udało się zrealizować następujące działania:
1) Rekrutacja- zadanie 1: Kampania informacyjno – promocyjna – zamówienie plakatów i
ulotek promujących projekt.
2) Zarządzanie projektem – zadanie 6: stworzenie strony internetowej projektu
www.osiagniemysukces.stowdeb.pl,
zamówienie
roll-up’a,
teczek,
notesów,
długopisów, opublikowanie ogłoszeń w: radio, prasie, TVK.

Nazwa
Termin
11.

Lokalny Punkt Informacyjny
EURODESK
Listopad 2005 - obecnie

Koordynator

Donator
(kwota)
Koordynator

Katarzyna Dudzic

Środki własne
Anna Brudnicka

Efekty

LPIE skierowany jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Jego zadaniem jest bezpłatne
udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą, informacji o
możliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie na działania mlodzieżowe, informacji o
krajach europejskich.

Nazwa

PEAD -2010
Dostarczanie produktów
spożywczych
najbiedniejszym
mieszkańcom Europy

12.
Termin

01.01.2012 – 31.12.2012

Donator
(kwota)

Koordynator
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Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE
172 440,03 zł
Projekt realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie
Jacek Janusz
Stowarzyszenie udziela osobowości
prawnej

Efekty

Nazwa

Termin

13.

Efekty

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie rozdysponował żywność dla 1.400
osób. Przekazano 53 078,40 kg różnorodnych produktów spożywczych. Na każdą osobę przypadło
37,92 kilogramy. W koszyku, który dystrybuowano było 18 produktów.

„Inwestycje w innowacje –
element warunkujący
rozwój przedsiębiorczości w
regionie człuchowskochojnickim”

Donator
(kwota)

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

428 705,18 zł
01.11.2012-30.11.2013
Koordynator Magdalena Kamowska
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Wyższą
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Inwestycje w innowacje –
element warunkujący rozwój przedsiębiorczości w regionie człuchowsko-chojnickim” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw.
Celem głównym projektu jest rozwój współpracy 12 przedsiębiorstw z terenu powiatu
człuchowskiego i chojnickiego z jednostką naukową poprzez dostarczenie specjalistycznej wiedzy
podczas szkoleń i spotkań doradczych w okresie 01.11.12-30.11.13
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie wiedzy z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach
17 osób - właścicieli firm oraz ich pracowników z terenu powiatu człuchowskiego i
chojnickiego w okresie 01.11.12-30.11.13
2. Podniesienie wiedzy pracowników z 12 firm z terenu powiatu człuchowskiego i
chojnickiego z zakresu strategii rozwoju firmy poprzez przygotowanie 12 biznesplanów w
okresie 01.11.12-30.11.13
3. Wzrost umiejętności w zakresie aplikowania o środki unijne poprzez wypracowanie
biznesplanów - strategii rozwoju firmy dla 12 przedsiębiorstw z terenu pow.
człuchowskiego i chojnickiego w okresie 01.11.12-30.11.13.
Działania w ramach inicjatywy są ukierunkowane na zwiększenie świadomości
przedsiębiorców z korzyści związanych z podniesieniem wiedzy podczas szkoleń, indywidualnych
konsultacji doradczych i w systemie e-learningowym, wizyty studyjnej do Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji Service Inter Lab w Szczecinie oraz wypracowania dla przedsiębiorstw
uczestniczących w projekcie indywidualnych strategii rozwoju w zakresie innowacji.

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 wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą,
wynajem klimatyzowanej 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.
2. Stowarzyszenie w 2012 roku:
zatrudniało na umowę o pracę 19 osób (średnie zatrudnienie 16 pełnych etatów, w tym 4,27 etatów osób
niepełnosprawnych);
zawarło 34 umowy cywilnoprawne (25 umów zlecenie i 9 umów o dzieło).
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3. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania:
praktyk – 4 osób
staży – 5 osób
wolontariuszy – 5 osób
4. Stowarzyszenie zorganizowała w 2012 roku 40 szkoleń, w których udział wzięło 630 osób.
Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik
Północy., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie oraz Związku Biur Porad Obywatelskich.
Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie umorzenie podatku od prowadzonej przez nas działalności
statutowej w kwocie: 6 476,00 zł. Bilans na koniec 2012 roku po stronie pasywów i aktywów stanowi kwota 3 023 996,08
zł oraz zysk w kwocie 28 266,59 zł.
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