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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”  
ROK 2021 

 

1.  Nazwa i 
siedziba 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, 
 ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno,  
tel./fax (59) 833-57-50, (59) 833-71-49,  
tel. kom. 502 043 654,  
 http://www.stowdeb.pl, e-mail: 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: 
1. Zdzisława Hołubowska – Prezes, 
2. Jacek Jarosław Janusz – Zastępca Prezesa, 
3. Anna Krystyna Mikulska – Skarbnik, 
4. Renata Elżbieta Pisuk – Sekretarz, 
5. Andrzej Bernard Pluto-Prądzyński – 

Członek Zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
1. Waldemar Bogdan Klimek, 
2. Piotr Roman Sułkowski, 
3. Agnieszka Theus. 

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 rozwojowi społeczno-gospodarczemu, 
poprawie jakości oraz atrakcyjności życia społeczności na obszarze działania. 

B Działalność 
nieodpłatna 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
 popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii 

społeczno- gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz rewitalizacji,  
 działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gmin, a zwłaszcza 

ograniczenia bezrobocia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu, 

 rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 
praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami, 

 wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego gminy, 

 działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i działalność na rzecz 
ochrony środowiska, 

 angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych pro-
jektów, 

 promowanie Ziemi Debrzneńskiej, 
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, 

organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp., 
 współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia,  
 działania w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, 

ochrony środowiska, ekologii, 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 polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej i pomocy 

rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, osobom w 
wieku emerytalnym z zachowaniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz 

http://www.stowdeb.pl/
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wyrównywanie szans tych rodzin i osób  
 działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego, w tym udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz zwiększanie świadomości i 
edukacji obywatelskiej i prawnej, 

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

statutowymi Stowarzyszenia, 
 realizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych. 

C Działalność 
odpłatna 

Brak 

6.  Informacja na 
temat 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie poniższych nr PKD: 

PKD 94.99.Z -  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 

PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(kataring) 

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 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 
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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 96.09.Z– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 

 
1.Opis działalności prowadzonej w 2021 roku 

 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa Klub Wsparcia Dziennego 
Donator 
(kwota) 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

- Całkowita wartość projektu:  
1 453 720,80 zł 

 

Program 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Termin  01.11.2020 – 31.10.2022 Koordynator 
Anna Kozicka 

 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Gmina Debrzno/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie 

Efekty 

 

Główny cel:  
Poprawa sytuacji życiowej 48 os. (33K, 15M) zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich rodzin, w tym (seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi) poprzez zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych, świadczonych w 
społeczności lokalnej oraz wzrost umiejętności i wiedzy 24 (20K, 4M) opiekunów 
faktycznych osób niesamodzielnych w zakresie opieki nad tymi osobami. 
 
Rezultaty twarde: 

 Utworzenie Klubu Wsparcia Dziennego dostosowanego do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, dysponującego 16 miejscami świadczenia usług 
społecznych (o powierzchni 142,20 m2) – przebudowa części pomieszczeń 
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i zmian 
sposobu ich użytkowania na potrzeby funkcjonowania Klubu Wsparcia 
Dziennego. 

 Zakup kompleksowego wyposażenia Klubu Wsparcia Dziennego 
niezbędnego do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

 
Rezultaty miękkie: 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi – 17 osób; 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami opiekuńczymi – 17 osób; 

 Uruchomienie i funkcjonowanie Klubu Wsparcia Dziennego w okresie 
22.10.2022 – 31.12.2022;  

 Świadczenie usług opiekuńczych przez dwie opiekunki Klubu Wsparcia 
Dziennego w okresie od 22.10.2022 – 31.12.2022; 
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 Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach 
organizowanych spotkań ze specjalistami, tj. poradnictwo prawne 
indywidualne i grupowe, poradnictwo psychologiczne indywidualne i 
grupowe, zajęcia z informatykiem z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu (nauka obsługi tabletów, komputerów, smartfonów), zajęcia z 
dietetykiem i warsztaty kulinarne z zakresu zasad zdrowego żywienia, 
spotkania z fizjoterapeutą, podologiem, kosmetologiem i pielęgniarką z 
zakresu profilaktyki, pielęgnacji i dbałości o zdrowie, arteterapia, 
spotkania z policjantem i pracownikiem socjalnym. 

 - wycieczki 
 
 
 

2.  

Nazwa 
„Poznaj swoje prawa i 
obowiązki – z Nami będzie 
Ci łatwiej!” 

Donator 
(kwota) 
 

Gmina Debrzno 
 

- Całkowita wartość projektu:  
7452,00 zł 

 

Program 
 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych  
od Gminy Debrzno 

Termin  01.05.2021 – 30.09.2021 Koordynator Anna Kozicka 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: - 

Efekty 

 
W związku z realizacją zadania publicznego osiągnięto następujące rezultaty: 

 zwiększenie wśród mieszkańców Gminy Debrzno wiedzy nt. możliwości 
uzyskania bezpłatnej porady obywatelskiej poprzez promocję działań Biura 
Porad Obywatelskich w Debrznie w ramach realizowanego zadania publicznego – 
publikacja ogłoszeń i promocja zadania publicznego w mediach 
społecznościowych – facebook i na stronie internetowej: www.stowdeb.pl – 
łącznie 10 informacji; 

 zwiększenie dostępu do usług poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców 
Gminy Debrzno poprzez zagwarantowanie w okresie realizacji zadania 
publicznego stałych dyżurów doradców – średnio 8 godzin tygodniowo zgodnie z 
przygotowywanymi co miesiąc harmonogramami dyżurów; 

 zwiększenie wśród adresatów projektu wiedzy nt. przysługujących im praw oraz 
możliwości dochodzenia swoich praw – poprzez zagwarantowanie dostępu do 
bezpłatnych porad obywatelskich i możliwość skorzystania z nich w ramach 
pełnionych przez doradców dyżurów  

 192 h doradztwa prowadzonego w systemie 144 h na umowę zlecenie i 48 h w 
ramach wolontariatu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stowdeb.pl/
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LP. OPIS 

3.  

Nazwa „Bezpieczny Senior” 
  Donator  
 

 
     Samorząd Gminy Debrzno 
 

- Całkowita wartość projektu:  
                            17 000 zł. 
 

Program 
 

 

Termin  15.10 – 15.12.2022r. Koordynator 
 

Katarzyna Turzyńska 
 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca:  

Efekty 

 
Główny cel:  
 
Główne założenia projektu  „Bezpieczny Senior” to profilaktyka uzależnień, 
promocja aktywnego stylu życia i dokonywania świadomych wyborów przez 
Seniorów. Spotkania i warsztaty w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa 
Seniora w codziennym życiu. Działania skierowane do seniorów z terenu miasta i 
gminy Debrzno oraz uczestników „Klubu Wsparcia Dziennego”. 
 
Rezultaty twarde: 
 
Przeprowadzone zostały warsztaty: 
- „ Senior bezpieczny w sieci” – spotkanie warsztatowe z informatykiem; 
- „Bezpieczny dom Seniora” – spotkanie poprowadzone przez strażaków; 
- „Senior odporny na manipulację” – spotkania warsztatowe z prawnikiem, 
policjantem i psychologiem; 
- „Leki i używki w życiu Seniora” – warsztaty z terapeutą uzależnień; 
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – spotkania warsztatowe z dietetykiem. 
 
Rezultaty miękkie: 
 
Dzięki realizacji zaplanowanych działań seniorzy poszerzyli swoją wiedzę na 
temat współczesnych zagrożeń. Dzięki współpracy z miejscowymi służbami 
mundurowymi poznali jak działa mechanizm zachowań asertywnych, jak nie dać 
się zmanipulować czy oszukać, jak bezpiecznie funkcjonować w gospodarstwie 
domowym. Spotkania z terapeutą uzależnień dało seniorom wiedzę jak ustrzec 
się przed używkami, jak walczyć z nałogami bądź uzyskać wsparcie. Integracja 
lokalnej społeczności seniorów była również ważnym elementem projektu. 
 
 
 
 

4.  
Nazwa 

Punkt Informacji 
Turystycznej w Debrznie 
przy Baszcie Młyńskiej 

Donator 
(kwota) 
 

  
    Miasto i Gmina Debrzno 
 
  Całkowita wartość projektu:  
                 30 000 zł. 
 

Program  
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Termin  01.01.2021 – 31.12.2021r Koordynator Katarzyna Turzyńska 
Partnerstwo CKSiT w Debrznie 

Efekty 

 
Całość sprawozdania stanowi odrębny dokument (zał.1) z uwagi na szeroki zakres 
zrealizowanych działań. 

 
 

 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 

„Debrzno dla każdego. 
Zwiększenie dostępności 
produktów i usług 
turystycznych na terenie 
gminy Debrzno” 

Donator  
 

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Departament 
Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
- całkowita wartość projektu: 

60 000,00 zł.  
 
 

Program 
 

Pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020 

Termin  30.09.2021r Koordynator 
 

Zdzisława Hołubowska 
 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Gmina Debrzno 

Efekty 

 

Główny cel:  
Zwiększenie dostępności informacji dotyczącej atrakcji turystycznych, produktów 
i usług turystycznych oferowanych na terenie gminy Debrzno. Połączenie 
tradycyjnych form informacyjnych (tablice, materiały drukowane) z formami 
innowacyjnymi, takimi jak przewodniki multimedialne czy aplikacja mobilna. 
Główne cele projektu: 
- zaprojektowano i opracowano sieć atrakcji, miejsc, produktów i usług, które 
znajdują się na terenie gminy Debrzno; 
-dokładne oznakowanie zabytków i atrakcji z równoczesnym wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii; 
- zwiększenie oferty turystycznej gminy Debrzno; 
- aktywna promocja produktów i usług na większym obszarze; 
- zwiększenie świadomości dotyczącej tematyki ochrony środowiska poprzez 
oznakowanie i dokładny opis obszarów chronionych, zbiorników wodnych, 
rezerwatów; 
- zwiększenie dostępności do informacji dotyczących lokalnych zasobów 
przyrodniczych. 
 
Rezultaty twarde: 
- zamontowano 25 tablic informacyjnych przy obiektach najbardziej 
charakterystycznych i zabytkach, także tych już nie istniejących w całej gminie 
Debrzno, każda tablica zawiera swój kod QR, który po zeskanowaniu przekieruje 
nas do strony internetowej; 
- opracowano i oddano do użytku aplikację  mobilną, zawierającą wszystkie 
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informacje z tablic, rozszerzone o dodatkowe zdjęcia i opisy, dokładne mapy, 
aplikacja działa na dwóch systemach operacyjnych iOS oraz Android 
- wraz z aplikacją utworzona została strona internetowa 
www.turystyka.debrzno.pl, 
- przygotowano mapy z przewodnikiem, które będą dystrybuowane w punktach 
informacyjnych całego powiatu człuchowskiego. 
 
 
Rezultaty miękkie: 
Gmina Debrzno to teren bardzo atrakcyjny turystycznie.  
Informacje zawarte w aplikacji mobilnej czy też stronie WWW dają 
nieograniczony dostęp do wszelkich informacji o atrakcjach turystycznych, bazie 
noclegowej i gastronomicznej a także  aktualnościach z życia  naszej Gminy. 
Oznaczone tablicami z kodami QR miejsca charakterystyczne oraz zabytki zyskują 
informację głosową i opisową. Mapy z przewodnikiem dokładnie pokazują  
lokalizację, ułatwiając dotarcie w każde ciekawe miejsce. Wszystkie zrealizowane 
działania mocno wpłyną na dostępność turystyczną, podnosząc atrakcyjność 
Gminy Debrzno. 
 

2.  

Nazwa „Ze starego coś nowego” 
Donator  
 

Organizator -  Fundacja Miejsc i 
Ludzi Aktywnych, Partner i fundator 
grantu bp Polska ( BP Europa SE 
Oddział w Polsce) 
 

- Całkowita wartość projektu:  
                    5 000,00 zł 
 

Program 
 

Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce: w trosce o zrównoważony rozwój 
społeczności lokalnych w obszarze woda, energia, recykling. 

Termin  21.11.2021r. - 22.02.2022r. Koordynator Katarzyna Turzyńska 

Partnerstwo Fundacja Lesińscy 

Efekty 

 
Główny cel: 
Projekt miał na celu działania w kierunku ponownego wykorzystania materiałów 
podlegających recyklingowi, np. ubrań, galanterii. Biomasa czyli gałęziówka 
wykorzystana została jako materia organiczna do tworzenia dekoracji w formie figurek, 
ozdób lub innych rzeczy w zależności od kreatywności uczestników warsztatów 
zajęciowych. Działanie nasze oparte było na integracji osób z ograniczoną 
samodzielnością, uczestniczących w zajęciach „Klubu Wsparcia Dziennego” i 
promowaniu ekologii jako dobra wspólnego. Rzeczy nieprzydatne zostały wykorzystane 
powtórnie. Podnosiliśmy świadomość jak ważny jest recykling.  
 
Rezultaty twarde: 

- ogłoszona została publiczna zbiórka przedmiotów i materiałów do recyklingu 
(materiały, nici, wełna, galanteria, itp.); 
- 48 godzin warsztatów rękodzieła artystycznego różnorodnego tematycznie i twórczo; 
- działanie dwutorowe: rękodzieło artystyczne jako twórcze działanie z wykorzystaniem 
materiałów nadających się do recyklingu oraz działanie jako terapia zajęciowa dla 
beneficjentów „Klubu Wsparcia Dziennego”; 
- realne i efektywne poszerzenie wiedzy oraz wprowadzenie w życie działań w 
utrwalaniu dobrych nawyków z zakresu ekologii; 
- wytworzenie nowego dobra użytkowego w formie ozdób, figurek i innych rzeczy w 
zależności od możliwości i inwencji twórczej uczestników warsztatów; 
- gotowy, przetestowany produkt do ponownego użycia w dowolnym czasie w grupach 

http://www.turystyka.debrzno.pl/
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dowolnych wiekowo. 
 
 Rezultaty miękkie: 
 
Projekt to działanie na rzecz zwiększenia świadomości jak ważna jest ekologia, w tym 
konkretnym przypadku także recykling. Przez twórcze działania na warsztatach 
rękodzielniczych szerzone były i wiedza i umiejętności jak wykorzystać rzeczy 
przeznaczone na śmietnik. Nabycie nowych umiejętności dało wstęp do samodzielnego 
zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Integracja i terapia zajęciowa, wspólne 
działanie to dodatkowe korzyści w połączeniu z wytworzeniem nowego dobra 
wspólnego.  
 
Partner Gmina Debrzno udzieliła naszej organizacji 60 000,00zł nieoprocentowanej 
pożyczki na prefinansowanie wydatków tego projektu. 

 
 

LP. OPIS 

3.  

Nazwa 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych Powiatu 
Człuchowskiego 

Donator 
(kwota) 
 

 
Całkowita wartość projektu:  

Dotacja- 0,00 zł 
Wkład własny  

 

Termin  02.09.2019 r.- obecnie Koordynator Dominika Wegner, Katarzyna Dudzic 

Partnerstwo Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 

Efekty 

 

Główny cel:  
Celem ogólnym działania Centrum jest organizacja spotkań doradczych mających na 

celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Powiatu Człuchowskiego. 

Doradztwo i udzielanie porad nowo powstałym i istniejącym PES oraz indywidualnym 

osobom pragnącym założyć organizację pozarządową, w zakresie m.in.: pomocy w 

doprecyzowaniu pomysłu na prowadzenie działań statutowych, wstępnej kalkulacji 

przedsięwzięcia – oceny realności i rentowności pomysłu, analizy zasobów kadrowych 

i materialnych pod kątem rozwoju NGO, wsparcia merytorycznego podczas rozmów z 

włodarzami, szacowania ryzyka, wyszukiwania ofert w zakresie pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania działań NGO, pomocy w codziennych działaniach 

organizacji poprzez, np. udostępnianie miejsc na spotkania i szkolenia, itp. 

 
Działania COP: 
- prowadzenie sekretariatu COP – 20 h tygodniowo, 
- prowadzenie punktu terenowego COP w Człuchowie – 5 h tygodniowo, 
- wsparcie doradcze dla NGO – zrealizowano 60 h doradztwa i 6 h mentoringu, 
- organizacja Konferencji ,,Aktywizacja społeczeństwa a Ekonomia Społeczna” w 
Debrznie, w której udział wzięło 30 przedstawicieli NGO, JST oraz biznesu, 
- prowadzenie działań informacyjnych dla NGO o dostępnych konkursach, 
wydarzeniach oraz darmowych szkoleniach/webinarach (raz na kwartał- 
newslettery), 
- organizacja i przeprowadzenie konkursu na wsparcie młodych NGO w ramach 
Nowego AKUMULATORA SPOŁECZNEGO – edycja 2021. 
 

4.  Nazwa 
Utworzenie Centrum 

Rodzin 

Donator 
(kwota) 
 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 
Departament Europejskiego 
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Funduszu Społecznego 
 

Całkowita wartość projektu:  
1 299 916,57 zł 

Wartość dofinansowania: 
1 083 263,81 zł 

 

Program 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Priorytet 6. Integracja 
Działanie 6.2 Usługi Społeczne 
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych  

Termin  01.02.2021 r.-31.01.2023 r. Koordynator Dominika Wegner 

Partnerstwo 
Lider projektu: Gmina Miejska Człuchów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        
w Człuchowie 
Partner: Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

Efekty 

 
Główny cel:  
Celem utworzenia Centrum Rodzin jest zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług 

społecznych w zakresie kompleksowego wspierania rodziny poprzez rozwój usług 

wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji. W ramach projektu 

rodziny (dzieci, młodzież, rodzice) i seniorzy zamieszkujący tereny objęte 

rewitalizacją miasta, mają zapewnione kompleksowe wsparcie w postaci 

prowadzonych: warsztatów, umiejętności rodzicielskich, zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych, warsztatów artystycznych, zajęć z zakresu kompetencji 

informatycznych, prozdrowotnych, edukacyjnych, aktywizujących z zakresu kultury 

fizycznej, itp. Placówka zapewnia opiekę oraz pomoc w nauce, organizuje zabawy 

rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe w czasie wolnym dzieci z rodzin 

objętych wsparciem. 

 
W okresie IX- XII.2021 r. partner zrealizował następujące działania                       
w ramach projektu: 
- zorganizowano 20 h szkolenie dla opiekuna w Klubie Seniora, 
- zorganizowano 60 h szkolenie dla 5 asystentów osobistych os. 
niepełnosprawnych,  
- zakupiono materiały szkoleniowe i przeprowadzono pierwszy z cyklu trzech 
warsztatów umiejętności rodzicielskich (12h), 
- z przeprowadzonych 72 h konsultacji prawnych skorzystało 69 uczestników spotkań, 
- z przeprowadzonych 80 h konsultacji psychologicznych skorzystało 78 uczestników 
spotkań. 

 
 

LP. OPIS 

5.  
Nazwa 

„Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w 
Debrznie” 

Donator 
(kwota) 
 

 
Samorząd Województwa 

Pomorskiego Departament 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego  
 

Całkowita wartość projektu: 

9.553.144,70 zł 

 

Budżet na rok 2021:  

2 069 955,09 zł 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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 Priorytet 6. Integracja  

Działanie 6.3 Ekonomia społeczna  

Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej 

Termin  01.09.2016-31.10.2022 

kierownik 

OWES/ 

Koordynator 

merytoryczny 

 
Katarzyna Dudzic 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

Efekty 

 

Główny cel:  
Zwiększone zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt ukierunkowany 

na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (ES), realizowany wyłącznie 

przez akredytowane OWES poprzez łączne zastosowanie usług: animacji lokalnej, 

rozwoju ES, wsparcia istniejących podmiotów ES. 
 
Rezultaty twarde: 
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kontynuowano realizację projektu 
pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”. Projekt realizowany  
w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Obszar wsparcia 
to 3 powiaty subregionu południowego województwa pomorskiego: człuchowski, 
chojnicki i kościerski.  
 
W dalszym ciągu działania prowadzono w siedzibie głównej OWES,  
tj. ul. Ogrodowa 26 (77-310 Debrzno) oraz w punktach terenowych: 

 powiat człuchowski – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Osiedle Wazów 
1 (77-300 Człuchów); 

 powiat chojnicki - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Piłsudskiego 30a 
(89-600 Chojnice); 

 powiat kościerski - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. 3 Maja 9  
(83-400 Kościerzyna). 

 
 
W 2021 roku w ramach działalności OWES przeszkolono ponad 180 osób  
organizując  łącznie 24 szkolenia o następującej tematyce: 
 

 "Zasady dobrej współpracy oraz efektywne zarządzanie czasem",   
 "Prawne aspekty zakładania i prowadzenia PES",  
 ,,Marketing (budowanie marki podmiotu i produktu)", 
 ,,Skuteczne techniki i metody negocjacji w biznesie dla PES", 
 ,,Podstawy ES (czym jest PS)" , 
 ,,Budowanie zespołu i relacji w zespole", 
 „Planowanie projektów", 
 ,,Dostępność w PES" . 

 
W 2021 r. ogłoszono ostatni – XIII z wszystkich planowanych naborów na 
Formularze Rekrutacyjne i Wnioski na przyznanie dotacji inwestycyjnych  na 
utworzenie nowych miejsc pracy. W wyniku rekrutacji do biura projektowego w 
Debrznie łącznie wpłynęło 5 wniosków z perspektywą utworzenia w sumie 26 
nowych miejsc pracy. Ostatecznie pozytywną ocenę formalną i merytoryczną 
przeszły 3 Wnioski, w których wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie wsparcia 
finansowego na 18 nowych miejsc pracy.  
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W ramach dotychczasowej działalności OWES-u utworzono łącznie 185 nowych 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (łącznie na dzień 31.12.2021 r. od 

początku funkcjonowania OWES). Poza wsparciem dotacyjnym oferta OWES to także 

działania obejmujące animację, szkolenia, doradztwo dla osób pozostających bez 

pracy, które planują podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych 

(stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, spółkach non-profit). 

 
 
W 2021 roku łącznie utworzono: 23 nowe miejsca pracy, w tym 3 w nowych 
przedsiębiorstwach  społecznych i 20 w istniejących. Ponadto  w ramach 
kompleksowego wsparcia OWES wsparto Spółdzielnię Socjalną „ZIELONE 
TULIPANY II” z Rzeczenicy – poprzez udzielenie wsparcia pomostowego na 
bieżące funkcjonowanie podmiotu  (dla 2 nowych miejsc pracy)  o łącznej 
wartości  19.200,00 zł netto. 
 
Ponadto w ramach działalności OWES osiągnięto następujące wskaźniki 
projektowe: 

 Liczba nowych NGO - 9 
 Liczba utworzonych pełnych etatów– 23 łącznie; 3 w istniejących PS – 3 

pełne etaty, 20 w nowych PS – 10 pełnych etatów ( 20 x ½ etatu) 
 Liczba podpisanych umów dotacyjnych – 5  i na wsparcie pomostowe – 5  
 Liczba nowych PS – 5:  

1. Fundacja Czekoladowa Angelika  
2. Spółdzielnia Socjalna RYNEK 8 
3. KONTRAON Sp. zo.o. Non Profit 
4. Fundacja Mental Life  
5. Gres Group NiewidzialniMy Sp. zo.o. Non Profit 

 
 Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej (PES)- 14 
 Wartość przyznanych środków w ramach dotacji inwestycyjnej – 

575.351,00 zł _ nabór XII 
 

 Wartość przyznanych środków na wsparcie pomostowe – 259.200,00 zł – 
nabór XII 

 Informacja nt. liczby podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie 
statusu PS lub jego wydłużenie – w 2021 nadano 8 statusów PS – z czego 4 
to istniejące PS oraz 4 to nowe PS 

 Liczba utworzonych grup inicjatywnych - 12 
 
Ponadto OWES wdrożył proces wsparcia pomocowego – tzw. mechanizmu 
zakupowego, na który wygospodarowano oszczędności w ramach działań 
projektowych z uwzględnieniem wsparcia dla podmiotów znajdujących się w 
niekorzystniej sytuacji finansowej spowodowanej skautami wystąpienia COVID-
19. W tym celu zawiązano współpracę ze Spółdzielnią Socjalną Delfin z Czerska 
produkującą papier toaletowy i ręczniki papierowe, która ma dostarczyła 
wyprodukowany towar do placówki zdrowotnej, która zgłosiła zapotrzebowanie 
na wsparcie w tym zakresie. 
 
OWES podejmował aktywne działania na rzecz wspierania już istniejących 
podmiotów, np. oferując wsparcie finansowe na bieżące pokrycie kosztów 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Z tej pomocy skorzystał kolejny podmiot – 
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Spółdzielnia Socjalna Zielone Tulipany II z Rzeczenicy – dzięki temu utworzono 
kolejne 2 nowe miejsca pracy. 
 
 
Na koniec czerwca 2021 r.  w ramach działalności OWES zarejestrowała się nowa 
fundacja w powiecie człuchowskim – Fundacja Czekoladowa Angelika, która 
zajmuje się  produkcją wyrobów czekoladowych oraz pozostałymi wyrobami 
cukierniczymi z możliwością ich spersonalizowania. Dodatkowo fundacja 
prowadzi warsztaty czekoladowe dla dorosłych oraz dzieci.  W ramach 
działalność statutowej zostanie  utworzone mini muzeum, aby zachować dorobek 
tradycji rodzinnych i kultywować Stare przepisy z cukiernictwa. 
 
W sierpniu 2021 r. zarejestrowała się w powiecie człuchowskim Spółdzielnia 
Socjalna RYNEK 8, która działa w branży gastronomicznej. Spółdzielnia 
prowadzi lokal przy ul. Rynek 8 w Człuchowie. W ofercie oprócz usługi 
cateringowej jest możliwość wynajęcia lokalu na uroczystości i imprezy 
okolicznościowe. Podmiot realizuje również usługi w formie dowozu posiłków do 
klienta na obszarze Człuchowa i okolic. Głównym celem społecznym 
funkcjonowania spółdzielni socjalnej jest  reintegracja społeczno-zawodowa 
poprzez stworzenie 5 nowych miejsc pracy dla osób pozostających bez pracy.  
 
 Na koniec października 2021 r. w ramach działalności OWES zarejestrowała się 
nowa organizacja pozarządowa w powiecie chojnickim – Fundacja Mental Life, 
która działać będzie w branży związanej z ochroną zdrowia psychicznego dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Ponadto w ramach działalności prowadzić będzie 
gabinet terapii zaburzeń odżywiania, Biofeedback oraz usługi około medyczne. 
Oferta fundacji skierowana będzie również do specjalistów z branży medycznej w 
zakresie prowadzenia e-recepcji.  
 
W tym miesiącu zarejestrowała się także KONTRAON Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością. Non Profit  w powiecie chojnickim. Spółka zajmuje  się 
usługami z zakresu szeroko rozumianej obsługi informatycznej, 
teleinformatycznej oraz sprzątania. Działalność prowadzona jest głównie na 
obszarze powiatu chojnickiego, ale nie wyklucza się możliwości realizacji zleceń 
na terenie Polski. W obszarze działalności niezarobkowej, z godnie z założeniami 
podmiot daje szansę na zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami, 
bezrobotnym i wdraża procesy reintegracyjne.  
 
Natomiast z końcem listopada 2021 r. zarejestrował się nowy podmiot pod nazwą 
Gres Group NiewidzialniMy Sp. z o.o. non profit – na terenie powiatu 
chojnickiego. Podstawowa działalność spółki polegać będzie na sprzedaży płytek 
ceramicznych i gresowych. Ideą założenia podmiotu jest szerzenie wiedzy na 
temat niepełnosprawności intelektualnej, a także prowadzenie działań 
informacyjnych dotyczących schorzenia pod nazwą Zespół Williamsa Beurena.   
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LP. OPIS 

6.  

Nazwa „Naucz się mówić NIE” 
Donator 
(kwota) 
 

Samorząd Gminy Debrzno 
- Całkowita wartość projektu: 

15000,00 zł 
 

Termin  Od 01.10.2021r. do 30.11.2021r. 

Partnerstwo  Koordynator 
Zdzisława Hołubowska 

 

Efekty 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca:  

Nazwa 

 

Główny cel:  
Działania związane z profilaktyką uzależnień, promocją wśród uczniów 
aktywnego stylu życia i dokonywania świadomych wyborów życiowych. 
Rezultaty twarde: 
- Od początku października zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe z 
zakresu profilaktyki uzależnień dla 20 grup uczniów i wychowanków oraz ich 
opiekunów( łącznie 240 uczniów w grupach po 12 osób) 
- W listopadzie zostały opracowane i wydane plakaty informacyjne oraz roll-upy, 
które zostały dostarczone do szkół, świetlic i bibliotek. 
- Został ogłoszony, przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla 
uczniów na plakat pod hasłem – Naucz się mówić Nie!. 
- W dniach od 22-30.11.2021r  została zorganizowana wystawa prac 
konkursowych w ramach ekspozycji tematycznej w Baszcie Młyńskiej w Debrznie. 
 
Rezultaty miękkie: 
Dzięki realizacji zaplanowanych zadań uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na 
temat współczesnych zagrożeń. Poznali mechanizm zachowań asertywnych. 
Uświadomili sobie możliwość twórczego i efektywnego zagospodarowania czasu 
wolnego. Spotkanie z terapeutą stworzyło możliwość poszerzenia wiedzy 
uczniów na temat uzależnień, metod leczenia i możliwości uzyskania wsparcia w 
walce z nałogami.  
 
 
 

 

LP. OPIS 

7.  

Nazwa 
„Inspiracja do 
samorozwoju” 

Donator 
(kwota) 
 

 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 
 

- Całkowita wartość projektu:  
21134,00 zł 

(w tym dofinansowanie 20000,00 zł) 
 

Program 
 

Działania realizowane w ramach realizacji zadania publicznego "pomoc społeczna, w 

tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób". 

Termin  05.2021 – 09.2021 Koordynator  
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Katarzyna Dudzic 
 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie i Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chojnicach 

Efekty 

 

Główny cel:  
Celem realizacji zadania publicznego było inspirowane oraz promowanie nowych 

rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i 

wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych 

sytuacji życiowych. 
 
Rezultaty twarde: 

1) podpisano 1 umowę współpracy (trójstronną) pomiędzy: Stowarzyszeniem  

"Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Debrznie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach - 

dokument z dn. 12.05.2021 r. w celu pomocy osobom zagrożonym ubóstwem; 
2) objęcie wsparciem mieszkańców powiatu człuchowskiego i chojnickiego, 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy z tytułu ubóstwa - łącznie 30 osób; 
3) zorganizowanie i udzielenie 32 h wsparcia merytorycznego dla 30 uczestników 

(warsztaty, szkolenie, zajęcia, rozmowy edukacyjne) - listy obecności z każdej 

formy wsparcia;  
4) udzielenie 30 zindywidualizowanych pakietów wsparcia (wymierne korzyści) - 

2 protokoły odbioru pakietów wsparcia (1 dla grupy uczestników wsparcia  

z powiatu człuchowskiego i 1 dla grupy uczestników wsparcia z powiatu 

chojnickiego). 
 

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano i przeprowadzono łącznie  

4 formy wsparcia dla grupy 30 osób: "Warsztaty z komunikacji" - 8h, szkolenie 

"Zarządzanie sobą w czasie" - 8h, zajęcia pn.: "Self advocate" - 8h, rozmowy 

edukacyjne/ zajęcia nt. "Ekonomia społeczna szansą na rozwój" - 8h. Ponadto  

udzielono 30 pakietów wsparcia (wymierne korzyści): 15 voucherów do sklepu 

odzieżowo-przemysłowego oraz 15 kart podarunkowych do drogerii. Ponadto  

sformalizowano współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem "Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno, OPS w Debrznie oraz MOPS w Chojnicach. 

 
Rezultaty trwałe:  

 zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacją pozarządową  

a instytucjami pomocy społecznej;  

 pilotażowa realizacja zadania publicznego z perspektywą włączenia działań  

w instytucjach pomocy społecznej jako jeden z elementów wsparcia (odejście 

od standaryzacji wsparcia w tym zakresie); 

Rezultaty miękkie: 
 nabycie przez uczestników wsparcia umiejętności skutecznego komunikowania 

się z otoczeniem; 

 nabycie przez uczestników wsparcia umiejętności organizowania i planowania 

oraz zarządzania sobą w czasie; 

 nabycie przez uczestników wsparcia umiejętności reprezentowania własnych 

interesów – konstruktywne budowanie wypowiedzi, używanie argumentacji  

i uzasadnienia swojego stanowiska; 

 wzrost motywacji do działania wśród uczestników wsparcia – włączenie się  

w funkcjonowanie w społeczeństwie; 

 zrozumienie wartości „samorozwoju” przez uczestników wsparcia;  
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 aktywizacja społeczno-zawodowa wśród uczestników wsparcia, co przełożyło 

się na najbliższe środowisko, a w efekcie do złagodzenia skutków ubóstwa;  

 promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 

 

LP. OPIS 

8.  

Nazwa 
„Skarby naszej okolicy-
odkrywamy i chronimy 
bioróżnorodność regionu” 

Donator (kwota) 
 

 
- Całkowita wartość projektu:  

16657,89zł 
 

Program 
 

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego 
(edycja 2021) 

Termin  Od 04.2021r. do 11.2021r. Koordynator 
Renata Pisuk 

 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Gmina Debrzno, placówki oświatowe Gminy Debrzno 

Efekty 

 

Główny cel:  
Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa, szczególnie 

mieszkańców gminy Debrzno nt. bioróżnorodności naszego regionu, zagrożeń i 

możliwych działań ochronnych. Działania edukacyjne pokazały, że każdy organizm 

odgrywa ważną rolę w ekosystemie, warto wspierać żyjące na naszym terenie zwierzęta 

oraz jak różnorodna jest przyroda wokół nas.  

Po zakończeniu projektu każdy z nas wie, że duża zmiana zaczyna się od drobnych 

czynności, a zapobieganie zmianom klimatu to podejmowanie przede wszystkim przez 

nas samych przemyślanych działań na rzecz środowiska.  

 
Rezultaty twarde: 
-około 60 osób (w podziale na grupy) wzięło udział w ekologicznym spacerze Doliną 

Debrzynki;  

 -posadzone zostały rośliny rodzime pod CIiEE w Debrznie; 

 -około 44 uczniów (w podziale na 3 grupy) wzięło udział w zajęciach    

pozalekcyjnych, dwie części w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej/ on-line (ok. 

10-12 godzin), trzy części terenowe (ok. 27-33 godziny); 

 -około 200 osób zwiedziło wystawę fotograficzną stworzoną przez dzieci nt. 

bioróżnorodności Gminy Debrzno- wystawa fotograficzna; 

 -około 10 grup przedszkolnych, szkolnych, zorganizowanych wzięło udział w 

zajęciach edukacyjnych w CIiEE w Debrznie; 

 -około 80 osób wzięło udział w Forum Ekologicznym, a co za tym idzie w 

warsztatach edukacyjnych oraz wzbogaciło nasz region w rośliny atrakcyjne dla zwierząt 

(ok.6 godzin Forum Ekologicznego, około 300 sadzonek roślin); 

 -utworzyliśmy mini ścieżkę edukacyjną, usytuowanej przy Baszcie Młyńskiej w 

Debrznie. 
 
Rezultaty miękkie: 

 Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia świadomości lokalnej 

społeczności, szczególnie mieszkańców miasta i gminy Debrzno, na temat 

bioróżnorodności regionu, zagrożeń i możliwych działań ochronnych, wprowadzania 

zmian w codziennych wyborach  

na rzecz środowiska. W efekcie podjętych działań zachęcono dzieci i młodzieży do 

brania udziału w zajęciach pozaszkolnych na świeżym powietrzu,  prowadzenia 

obserwacji otaczającej  przyrody, kształtowania dobrych nawyków dbania o 

środowisko od najmłodszych lat. Zakup i zasadzenie specjalnie dobranych drzew i 
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krzewów uatrakcyjnił bazy żerowe oraz w niedalekiej przyszłości stanowić będzie 

miejsca do schronienia dla ptaków  z naszego sąsiedztwa.  

 

Zainicjowane w ramach projektu działania miały wpływ na międzypokoleniową 

integrację  

zapobiegania, łagodzenie i adaptacji do zmian klimatu, podjęcia aktywności w duchu 

„Zero waste”. 

 
 

 
 

LP. OPIS 

9.  

Nazwa 

„Utworzenie Centrum 
Usług   
Społecznych na obszarze 
zdegradowanym” 

Donator 
(kwota) 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego Departament 

Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 

 
- Całkowita wartość projektu 

partnera - Stowarzyszenie „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”: 

59000,00zł 
 

Program 
 

Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Termin  01.05.2020 – 30.06.2023 Koordynator 
 

Andrzej Pluto - Prądzyński 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Gmina Debrzno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie 
Współpraca: Stowarzyszenie” Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

 

Efekty 

 

Główny cel: Stworzenie systemu zinstytucjalizowanych usług społecznych w 
jednym miejscu, w którym odpowiednia pomoc oraz wsparcie otrzymają 
mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. To jednocześnie skuteczna 
odpowiedź na problemy dotykające osoby najbardziej potrzebujące – zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełno sprawnością, 
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi oraz osoby niesamodzielne wymagające 
opieki ze względu na podeszły wiek czy stan zdrowia.   
 
 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zrealizowało 
w 2021 następujące zadania: 
 
- Prowadzenie punktu wsparcia o charakterze pomocowym dla rodzin  
- Punkt wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  
 
Łączna wartość tych zadań to 59000,00zł 
 
Realizator projektu roku 2021 przekazał Stowarzyszeniu „ Na Rzecz Rozwoju 
Miasta I Gminy Debrzno” kwotę 5900,00zł. 
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LP. OPIS 

 

 

Nazwa 

Realizacja zadania 
publicznego polegającego 

na powierzeniu 
prowadzenia w 2021 roku 

punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego przez 

organizację pozarządową 
prowadzącą działalność 

pożytku publicznego. 
 

Donator 
budżet państwa 
(Ministerstwo 

Sprawiedliwości) 
z części będącej 

w dyspozycji 
wojewodów 

przez udzielenie 
dotacji celowej 

Starostwu 
Powiatowemu  
w Człuchowie. 

 

 
- Całkowita wartość projektu:  

63 627,78 zł 
 

Program 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta  
i Gminy Debrzno”  na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą Debrzno z dnia  
2 grudnia 2015 roku z późn. zm. w oparciu o Zarządzenie nr 271.286.2015 Burmistrza 
Miasta i Gminy Debrzno z dnia 1 grudnia 2015 roku. 
 

Termin  01.01.2021 – 31.12.2021 Koordynator 

 
Magdalena Graba 

Anna Mikulska 
 
 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
  

Efekty 

Głównym założeniem realizowanego zadania publicznego była promocja idei porad 

oraz upowszechnienie informacji o świadczonych w ramach zadania publicznego 

bezpłatnych poradach poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizując zadanie publiczne 

z zakresu edukacji prawnej, podjęte zostały działania edukacyjne zmierzające do 

zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności 

upowszechnienia wiedzy o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

prawach i obowiązkach obywatelskich i prawnych, działalności krajowych  

i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach 

pozasądowego rozwiązywania sporów.  

 
Rezultaty twarde: 

1)  1016 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego, 

2) objęcie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz obywatelskim wszystkie 

potrzebujące osoby, zamieszkujące powiat człuchowski, które nie potrafią samodzielnie 

poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego oraz którę nie są w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Rezultaty miękkie: 

1) przybliżenie i upowszechnienie idei nieodpłatnych  porad prawnych oraz 

nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego, 

2) zwiększenie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, 

3) wzrost aktywności i świadomości społecznej i prawnej wśród docelowej grupy osób, 

4) zwiększenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich i prawnych, 
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5) dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej i umożliwienie dostępu do niej osobom, 

które dotychczas nie miały takiej możliwości, 

6) rozwiązanie problemów życiowych osób, które korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz obywatelskiej przyczyni się do poprawy ich samooceny, sytuacji 

materialnej i poprawi jakość ich życia. 

 
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone 
było w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie 
(poniedziałek 8.00-12.00, wtorek: 12.30 – 14.30 i 16.00 – 18.00, środa 8.00 – 12.00, 
czwartek, 11.00 – 13.00 i 16.00-18.00, piątek: 8.00-12.00). 
 
OKREŚLENIE LICZBOWE: 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu: 203, 
- ilość opublikowanych informatorów dla osób korzystających z systemu wsparcia  
w postaci NPP i NPO: 100 szt. 
Poza tym wydawano kwartalnie Biuletyn Informacyjny, a wraz z nim Kącik Porad 
Prawnych i Kącik Porad Obywatelskich, który dystrybuowany był na terenie realizacji 
przedmiotowego zadania publicznego zamieszczano informacje na stronie 
internetowej Zleceniodawcy oraz w mediach społecznościowych. 
 
Osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną w Punkcie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego w Debrznie byli: 
 
- mgr Magdalena Graba 
- mgr Agnieszka Malicka 
- radca prawny Dawid Puszcz. 
 

10.  

Nazwa 

Realizacja zadania 
publicznego polegającego 

na powierzeniu 
prowadzenia w 2021 roku 

na terenie powiatu 
złotowskiego 2 punktów 

przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa 

obywatelskiego przez 
organizację pozarządową 
prowadzącą działalność 

pożytku publicznego. 
 

Donator 
budżet państwa 
(Ministerstwo 

Sprawiedliwości) 
z części będącej 

w dyspozycji 
wojewodów 

przez udzielenie 
dotacji celowej 

Starostwu 
Powiatowemu  

w Złotowie 

 
- Całkowita wartość projektu:  

125 424,26 zł 
 

Program 
 

 

Termin  01.01.2021 – 31.12.2021 Koordynator 

 
Magdalena Graba 

Anna Mikulska 
 
 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
  

Efekty 
Głównym założeniem realizowanego zadania publicznego była promocja idei porad 
oraz upowszechnienie informacji o świadczonych w ramach zadania publicznego 
bezpłatnych poradach poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
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świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizując zadanie publiczne 
z zakresu edukacji prawnej, podjęte zostały działania edukacyjne zmierzające do 
zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności 
upowszechnienia wiedzy o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 
prawach i obowiązkach obywatelskich i prawnych, działalności krajowych  
i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach 
pozasądowego rozwiązywania sporów 
 

Rezultaty twarde: 

1)  1016 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego w punkcie nr 2 w Jastrowiu i Okonku, 

2) 1016 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego w punkcie nr 3 w Lipce, Tarnówce  

i Zakrzewie, 

3) objęcie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz obywatelskim wszystkie 

potrzebujące osoby, zamieszkujące powiat złotowski, które nie potrafią samodzielnie 

poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego oraz która nie są w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Rezultaty miękkie: 

1) przybliżenie i upowszechnienie idei nieodpłatnych  porad prawnych oraz 

nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego, 

2) zwiększenie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Punkcie nr 2 obejmującego Okonek i Jastrowie oraz  

w Punkcie nr 3 obejmującego Lipkę, Zakrzewo  i Tarnówkę, 

3) wzrost aktywności i świadomości społecznej i prawnej wśród docelowej grupy osób, 

4) zwiększenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich i prawnych, 

5) dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej i umożliwienie dostępu do niej osobom, 

które dotychczas nie miały takiej możliwości, 

6) rozwiązanie problemów życiowych osób, które korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz obywatelskiej przyczyni się do poprawy ich samooceny, sytuacji 

materialnej i poprawi jakość ich życia. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej   
( Punkt nr 2) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie:  

- poniedziałek 12.30 – 16.30 i wtorek 10.30 -14.30 na ternie Miasta i Gminy 
Okonek, 
- środa 8.00 – 12.00 , czwartek 12.00 – 16.00 i piątek 8.00 – 12.00 – na 
ternie Miasta i Gminy Jastrowie. 

 

Nieodpłatna pomoc obywatelska była udzielana w punkcie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego ( Punkt nr 3) w przeciętnym wymiarze 5 dni  
w tygodniu przez 4 godziny dziennie:  

- poniedziałek 12.30 – 16.30 na ternie gminy Tarnówka, 
- wtorek: 8.00 – 12.00 i środa 12.30 – 16.30 na terenie gminy Zakrzewo, 
. czwartek 13.00 – 17.00 i piątek 12.30 – 16.30 na ternie gminy Lipka. 
 

OKREŚLENIE LICZBOWE: 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu: 186 Punkt nr 2, 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu:  245 Punkt nr 3, 
- ilość wydrukowanych Informatorów dla osób korzystających z nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 370 sztuk. 
 
Osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz obywatelską w 
Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego 
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Poradnictwa Obywatelskiego funkcjonujących na ternie powiatu 
złotowskiego byli: 
 
- mgr Magdalena Graba (pomoc prawna i obywatelska) 
- r.pr. Stanisław Chmielewski (pomoc prawna), 
- r.pr. Dawid Puszcz (pomoc prawna i obywatelska), 
- adw. Anna Frąk (pomoc prawna) 
 

 
 
 
 
 

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 2021 roku zatrudniało 13 pracowników. 

 
3. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania: 
 praktyk – 1 
 staży –  8 
 wolontariuszy – 12 
 
4. Stowarzyszenie zorganizowało w 2021 roku 25 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 200 osób. 

 
5. Ważne wydarzenia:  

 ilość Wlanych Zebrań Członków Stowarzyszenia: 1 spotkanie, 
 Otwarcie Klubu Wsparcia Dziennego przy budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno”, 
 organizacja cyklicznej imprezy pod Basztą Młyńską w Debrznie nawiązującej do historycznych 

wydarzeń i integrującej społeczność, promującą walory Ziemi Debrzneńskiej, 
  organizacja Forum Ekologicznego – impreza cykliczna 
 organizacja konferencji „Aktywizacja społeczeństwa a ekonomia społeczna” (COP) 
 organizacja i przeprowadzenie konkursu na wsparcie młodych NGO w ramach Nowego 

Akumulatora Społecznego – edycja 2021 
  

 
6. Ilość złożonych wniosków: 13 .  

 
 

Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacji Lokalna Grupa Działania 
Naszyjnik Północy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Człuchowskiej,  Związku Biur Porad Obywatelskich, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji 
Pozarządowych. 

 
Urząd Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie umorzeniem podatku od prowadzonej przez nas działalności 

statutowej w kwocie 9 082,44 zł, w tym: 73,00 zł odsetek.  


