SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”
ROK 2013
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
Piotr Roman Sułkowski
Maria Brzozowska – skarbnik
Anna Krystyna Mikulska
Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz
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.

1

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 2013 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
Anna Kozicka

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczył nieodpłatne usługi informacyjne
dot. Funduszy Europejskich w ramach programów Narodowej Strategii Spójności oraz udzielał
wstępnej pomocy przy rozliczaniu wniosków o płatność.
Efekty
Usługa informacyjna, zgodnie z przyjętymi w Sieci standardami obejmujmowała:
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 obejmowało:
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 2013 LPI w Debrznie:
udzieliło 582 konsultacje telefoniczne, osobiste i e-mail;
uczestniczyło w 15 szkoleniach;
zorganizowało 7 spotkań informacyjnych dla 233 osób;
przeprowadziło 42 lekcje europejskie dla 935 uczniów w szkołach powiatu człuchowskiego
poświęconych zagadnieniom Unii Europejskiej;
zorganizowało 16 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 było 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 2013 roku:
Świadczenie poradnictwa obywatelskiego – w okresie styczeń – grudzień 2013 roku
udzielono 1008 porad 703 klientom
Porady/ informacje obywatelskie udzielane były 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 były 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
– 11 szt.
Konsultacje doradców z prawnikiem zatrudnionym w ramach projektu – 120 godzin
Aktualizacją strony internetowej projektu: www.bpo.stowdeb.pl– styczeń – grudzień 2013
Spotkania członków Zespołu Realizującego Projekt i Zarządzającego Projektem – łącznie
23 spotkania
Dokształcanie się doradców, koordynatora projektu i kierownika BPO:
4 szkolenia dla członków Zespołu Zarządzającego Projektem – 2 osoby (koordynatorzy
finansowi projektu)
1 szkolenie merytoryczne dla doradców z zakresu mieszkania, pomoc społeczna,
ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne.
Zakup fachowej literatury – 1 pozycja: „Komentarz do spraw rodzinnych”.
Zakup całorocznej aktualizacji oprogramowania Lex Gamma na DVD i stanowisko
mobilne.
W związku z oszczędnościami w projekcie przedłużono świadczenie doradztwa w BPO w
Debrznie do 12 grudnia 2013 roku.
Realizację projektu wspierali: 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.
W całym okresie realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.12.2013:
udzielono 2509 porad 1607 klientom
przeszkolono łącznie 14 osób
wydrukowano 6000 ulotek i 3000 plakatów
opublikowano 25 ogłoszeń/ informacji w lokalnej prasie, TVK i portalach informacyjnych
stworzono 1 stronę internetową projektu, która na bieżąco aktualizowano
wydano 34 wkładki do Biuletynu Informacyjnego z poradami
wydano 500 szt. broszury promującej poradnictwo i projekt
świadczono przez 370 h konsultacje prawne.

3.

Nazwa

Promocja produktów
lokalnych szansą na
inicjowanie powstania lub

Donator
(kwota)
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Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

Termin

Efekty

wprowadzania na rynek
produktów, których
podstawę stanowią lokalne
zasoby poprzez organizację
konkursu i wydanie
publikacji
30.10.12 r. – 25.12.13 r.

18 463,91 zł

Koordynator

Anna Brudnicka

Zadania realizowane w ramach projektu to organizacja konkursu kulinarnego oraz wydanie
publikacji.
Konkurs pn.: „Konkurs Kulinarny na produkt lokalny z obszaru LGD Naszyjnik Północy” odbył
się 29.11.2013 r. Wzięło w nim udział 25 uczestników z terenu LGD Naszyjnik Północy. Finał
konkursu miał miejsce w Restauracji „Angelika”, ul. Jeziorna 14, 77-310 Debrzno. Powołane 5
osobowe Jury przyznało nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień. Oprócz tego wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Na potrzeby organizowanego konkursu
został zatrudniony moderator. Była to osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu tego typu
imprez oraz wiedzę na temat produktów lokalnych i ich znaczenia. Do zadań moderatora oprócz
poprowadzenia samego konkursu było przygotowanie wykładu nt. ochrony, promocji i rozwoju
produkcji wyrobów lokalnych, źródeł finansowania dla ich producentów oraz ministerialnej Listy
Produktów Tradycyjnych.
Wydana publikacja to broszura pn.: „Produkt lokalny – szansa na powstanie i wprowadzenie
na rynek produktów z lokalnych zasobów”. Broszura zawiera informacje o Liście Produktów
Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa, procedurze wpisu produktu na nią,
systemie ochrony nazwy, pochodzenia i metody wytwarzania, kontroli produkcji dokonywanej na
wniosek producenta i z urzędu, polskich i unijnych regulacjach prawnych dotyczących produktów
regionalnych, unijnych oznaczeniach produktów rolnych i/lub środków spożywczych, unijnej
procedurze rejestracji w/w produktów oraz prezentację laureatów konkursu kulinarnego.
Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do osiągnięcia celu operacji, którym był:
promocja produktów lokalnych.

Nazwa

Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu
Społecznego w Chojnicach

Donator
(kwota)

Termin

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Koordynator

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego; Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
493 892,97 zł
Joanna Adamiak – Nosińska

RO EFS obejmuje obszar 4 powiatów: człuchowski, chojnicki, kartuski i kościerski.
SZKOLENIA:
- podstawowe – 19,
- specjalistyczne – 8.
Przeszkolono 398 osób.

4.

Efekty

SPOTKANIA INFORMACYJNE: 23
PROMOCJA: Zakupiono 500 ulotek promocyjnych, 500 wizytówek, 1000 szt. opasek
odblaskowych, po 500 szt. notesów, teczek, długopisów, kalendarze ścienne 150 szt.,
kieszonkowe 1000 szt., biurkowe 150 szt., książkowe 50 szt.
Wizyty wspierające: 13
UDZIELONO 638 h doradztwa kluczowego oraz 13 h specjalistycznego.
ANIMATOR W RAMACH SWOJEJ USŁUGI 7:
- odbył 38 spotkania/konsultacji animacyjnych,
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- zawiązał 2 partnerstwa na rzecz rozwoju,
- odbyły się 2 szkolenia dla Ppnzziss,
- odbyły się 4 warsztaty dla Ppnzziss.

Nazwa

„Debrzno-Weinbach-Blatnonasze prawa i możliwości w
Unii Europejskiej”

Donator
(kwota)

Termin

7.07.2013 r. – 14.07.2013 r.

Koordynator

Komisja Europejska
w ramach Programu Europa Dla Obywateli
11000 Euro (44 551,10 zł)
Justyna Porbes

Projekt umożliwił spotkanie 188 obywateli, z których 105 pochodziło z gminy Debrzno (Polska),
45 z gminy Weinbach (Niemcy) oraz 38 z gminy Blatno (Czechy) .
Program projektu obejmował 8 dni i był podzielony na dwie części. Pierwszą z nich był część
teoretyczna, na która składały się debaty, dyskusje, prezentacje multimedialne, pogadanki. Na
druga część- praktyczną- składały się gry, zabawy integracyjne, quizy, wyjazdy- wizyta w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, wizyta w redakcji gazety regionalnej,
zwiedzanie zabytków Gdańska i warsztaty. Działania podjęte w ramach projektu uświadomiły
obywatelom, że warto umieć korzystać ze swoich praw i możliwości, jakie daje nam UE, warto być
w zjednoczonej Europie.
Udział w projekcie
umożliwił uczestnikom
nawiązanie kontaktów z mieszkańcami
zaprzyjaźnionych gmin, poznanie ich zainteresowań, najprostszych zwrotów, potrzebnych do
podstawowej komunikacji w języku obcym. Różnorodne, pomysłowe zabawy integracyjne
rozwinęły poczucie więzi z grupą, wytworzyły możliwość interakcji nie tylko międzynarodowej,
ale również międzypokoleniowej. Przeprowadzenie licznych zabaw i gier pozytywnie wpłynęło na
pogłębienie integracji obywateli
uczestniczących w projekcie, zaprzyjaźnienie się i
uświadomienie, że inny
język nie jest przeszkodą w porozumiewaniu się. Prezentacje
multimedialne przyczyniły się do lepszego poznania partnerów projektu, ich historii i dnia
dzisiejszego. Było to szczególnie ważne dla osób, które po raz pierwszy wzięły udział w
międzynarodowych spotkaniach obywateli.

5.
Efekty

Oficjalne punkty programu sprzyjały poznaniu przedstawicieli władz samorządowych trzech
zaprzyjaźnionych gmin. Dzięki multimedialnej prezentacji, przedstawiającej historię ostatnich
spotkań, liczne grono przybyłych gości przekonało się, że projekt jest kolejnym działaniem
realizowanym dzięki wsparciu KE w ramach programu "Europa dla obywateli", a rodzinny i
przyjacielski nastrój panujący na sali był najlepszym dowodem na celowość takiego
przedsięwzięcia. Spotkanie z władzami samorządowymi oraz objazd po miejscowościach gminy
Debrzno pozwolił na poznanie ważnych instytucji i organizacji lokalnych oraz projektów i
inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu UE. Wszyscy przekonali się o pozytywnym wpływie
przystąpienia Polski do UE na rozwój naszej gminy.
Zawody strażackie, które przeszły już do tradycji spotkań, oraz zajęcia sportowe organizowane
przez wolontariuszy pozwoliły młodym ludziom zaprezentować swoje umiejętności, poznać
rówieśników o takich samych zainteresowaniach oraz znaleźć wspólny język w sportowej
rywalizacji.
Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ułatwiła poznanie struktur i
kompetencji samorządu województwa, najważniejszych programów i projektów realizowanych w
naszym województwie dzięki dotacjom UE . Uczestnicy przekonali się także o korzystnym wpływie
przystąpienia Polski do UE na rozwój regionu i samorządności. Zwiedzenie starówki Gdańska i
spacer po plaży w Sopocie przyczyniły się do lepszego poznania historii Trójmiasta oraz
docenienie jego piękna.
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Wspólne wyjazdy do Człuchowa i Chojnic pozwoliły na dostrzeżenie pozytywnego wpływu UE na
rozwój Polski na szczeblu powiatu. Uczestnicy poznali liczne inwestycje powstałe dzięki wsparciu
UE: nowo otwartą wieżę zamku krzyżackiego i park miejski w Człuchowie, basen i zespół
sportowy oraz teren rekreacyjny na jeziorem Rychnowskim. Wizyta w redakcji "Tygodnika
Człuchowskiego",
rozmowa z dziennikarką „Dziennika Człuchowskiego” wpłynęły na
rozpropagowanie realizowanego projektu w lokalnej prasie.
Urozmaicona forma warsztatów i debat wpłynęła na lepsze poznanie i usystematyzowanie
podstawowych zagadnień o UE. Uczestnicy projektu uświadomili sobie zalety i wady zjednoczonej
Europy, wyrobili własne zdanie o korzyściach bycia w UE, podzielili się swoimi refleksjami nad
przyszłością UE oraz poznali opinię obywateli innych krajów. Podczas spotkań zredagowano
polsko- czesko- niemiecki „Słowniczek aktywnego obywatela UE". W świetle zbliżających się
wyborów do Parlamentu Europejskiego bardzo ważne było docenienie wpływu każdego obywatela
na rozwój i działanie UE. Dla młodszych szczególnie istotne było poznanie praw wszystkich
obywateli UE dotyczących uczenia się, pracowania i wypoczywania w krajach UE. Uczestnicy
projektu poznali także ciekawą i bogatą ofertę materiałów multimedialnych dostępnych na
oficjalnej witrynie UE - europa.eu "Kącik dla dzieci i młodzieży". Uczestnicy zrozumieli, że warto
umieć korzystać ze swoich praw i możliwości, jakie daje UE, być w zjednoczonej Europie, aby
zyskiwać nowych przyjaciół i wspólnie kreować swoją przyszłość.

Nazwa

„Adaptacja Baszty Młyńskiej
na Centrum Informacji o
Regionie w miejscowości
Debrzno”

Donator
(kwota)

Termin

Czerwiec 2013 r. – grudzień
2013 r.

Koordynator

Samorząd Województwa Pomorskiego w
ramach Programu Operacyjnego RYBY 20072013
1 344 560,79 zł
Katarzyna Dudzic

W okresie sprawozdawczym, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym
przedmiotowej operacji, Stowarzyszenie „Na Recz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zrealizowało
następujące prace:
1)
rekonstrukcja muru: 115.920,45 zł (100% sfinansowano ze środków pochodzących z
budżetu Gminy Debrzno) - w ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in.
następujące prace: wykop przy odkrywaniu fundamentów w gruntach wilgotnych, wyzów ziemi,
wywiercenie otworów w murach, ściany z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej,
spoinowanie murów z kamienia, wykonanie tynków zewnętrznych.

6.

Efekty

2)
renowacja istniejącego muru ceglanego: 344.545,57 zł (100% sfinansowano z zaliczki z
osi 4 PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%)
- w ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace:
rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, mury prostolinijne gładkie, roboty odgrzybieniowe,
wykucie starych spoin na murach, oczyszczenie ścierne, naprawa powierzchni murów, zespolenie
ścian kotwami, uzupełnienie brakujących fragmentów w murach, wzmocnienie osłabionych
struktur cegieł, wykonanie tynków zewnętrznych, spoinowanie murów, hydrofobizacja, transport
gruzu.
3)
wykonanie konstrukcji: 159.606,09 zł (w tym kwotę w wysokości 74.079,55 zł
sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Gminy Debrzno, a pozostałą w wysokości
85.526,54 zł ze środkach pochodzących z zaliczki z osi 4 PO BRYBY na lata 2007 – 2013) – w
ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: wykucie
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wnęk, żelbetonowe płyty stropowe, belki i podciągi, ławy fundamentowe, słupy żelbetowe,
montaż konstrukcji stalowych, schody stalowe, przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji.
4)
wykonanie schodów wejściowych (100% sfinansowano z zaliczki z osi 4 PO RYBY na lata
2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%) - w ramach tego
zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: roboty betonowe i
izolacyjne, roboty stolarskie.
5)
wykonanie dachu: 92.392,45 zł (100% sfinansowano z zaliczki z osi 4 PO RYBY na lata
2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%) – w ramach tego
zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: murlaty, krokwie
zwykłe, podwaliny, wymiany i rozpory, kleszcze, deskowanie połaci dachowych, mocowanie folii
dachowej, ołacenie połaci dachowych łatami, wykonanie deskowania, struganie drewna, rynny
dachowe, rury spustowe, konstrukcje podparć, wykonanie i montaż iglic, ręczne kucie kuli,
pokrycie dachówką.
6)
wstawienie okien i obróbki okienne: 172.057,97 zł (100% sfinansowano z zaliczki z osi 4
PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%) - w
ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: okna
aluminiowe, system wykończenia ścian panelami aluminiowymi.
7)
wykonanie przyłącza energetycznego: 5.733,79 zł (100% sfinansowano z zaliczki z osi 4
PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%) - w
ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: ręczne
kopanie rowów dla kabli, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, nasypywanie warstwy piasku na
dnie rowu kablowego, ręczne układanie kabli wielożyłowych.
8)
roboty drogowe i rozbiórka asfaltu – zmiana przyłącza wodno – kanalizacyjnego:
17.666,98 zł (100% sfinansowano z zaliczki z osi 4 PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski
Fundusz Rybacki – 75% i Budżet Państwa – 25%) – w ramach tego zadania zgodnie z
kosztorysem wykonane zostały m.in. następujące prace: wykonanie przepompowni ścieków oraz
dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej po terenie należącym do Gminy Debrzno, wykopy liniowe,
roboty ziemne wykonane koparkami, roboty ziemne wykonane ładowarkami, pełne umocnienie
pionowych ścian wykopów, zasypywanie wykopów spycharkami, zagęszczenie wykopów
ubijakami mechanicznymi.
9)
roboty ziemne – przyłącze wodno – kanalizacyjne: 23.583,81 zł (100% sfinansowano z
zaliczki z osi 4 PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet
Państwa – 25%) - w ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in.
następujące prace: wykopy liniowe, roboty ziemne wykonane koparkami, roboty ziemne
wykonane ładowarkami, pełne umocnienie pionowych ścian wykopów, zasypywanie wykopów
spycharkami, zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi.
10)
roboty montażowe przyłącza wodno – kanalizacyjnego: 32.604,66 zł (100% sfinansowano
z zaliczki z osi 4 PO RYBY na lata 2007 - 2013: Europejski Fundusz Rybacki – 75% i Budżet
Państwa – 25%) - w ramach tego zadania zgodnie z kosztorysem wykonane zostały m.in.
następujące prace: podłoża z materiałów sypkich, kanały z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów
betonowych, podłączenia instalacji do sieci wodociągowych, ułożenie rurociągu, dezynfekcja
rurociągów, jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, próba wodna szczelności przyłącza
wodociągowego, zasuwy żeliwne klinowe, hydranty pożarowe podziemne, oznakowanie trasy
gazociągu.
Wszystkie w/w prace objęte okresem sprawozdawczym mają na celu wzmocnienie
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konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – Miasta i Gminy
Debrzno oraz obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie, poprzez adaptację Baszty Młyńskiej na Centrum
Informacji o Regionie – obiektu wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.
W efekcie końcowym przy realizacji I ETAPU inwestycji zamknięto obiekt i przystosowano go prac
wewnątrz budynku.

Nazwa

„Osiągniemy sukces!”

Donator
(kwota)

Termin

01.10.2012 r. – 30.09.2014 r.

Koordynator

7.

Efekty

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1 608 397,79 zł
Katarzyna Dudzic

W okresie styczeń – grudzień 2013r. w ramach projektu pn. „Osiągniemy sukces!”
zrealizowano następujące działania:
1) W okresie 11.01 – 14.02.2013r. prowadzony był nabór do projektu. W tym czasie do
biura projektowego napływały Formularze Zgłoszeniowe potencjalnych kandydatów do
projektu. W efekcie końcowym zebrano 121 FR.
2) W marcu 2013r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych
formularzy, w wyniku której wyłoniono 25 osób rekomendowanych do udziału w
projekcie.
3) Kolejnym etapem rekrutacji było przeprowadzenie szkoleń z cyklu „Moja firma” dla 25
uczestników projektu w wymiarze: 80h zajęć praktycznych i teoretycznych, w tym 15h
to warsztaty psychologiczne, które mały na celu m.in. wzmocnić motywację do
działania uczestników projektu. Szkolenia zakończył się egzaminem końcowym, na
podstawie którego Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
przed założeniem działalności gospodarczej, co było warunkiem bezwzględnym
dającym możliwość ubiegania się o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Szkolenia odbyły się w kwietniu 2013r. Podczas szkoleń zapewniano catering.
4) W ramach projektu Beneficjenci zostali objęci specjalistycznym wsparciem doradczym:
zawodowym (5h/ os. + 2h doradztwa grupowego), merytorycznym (6h/ os.) i
finansowym (4h/ os.), w ramach którego zostały wypracowane Indywidualne Plany
Działania i Biznesplany na okres 3 lat funkcjonowania zaplanowanego przedsięwzięcia.
Spotkania doradcze miały charakter obligatoryjny.
W/w dokumenty były przygotowywane w okresie: maj – czerwiec 2013r.
5) W okresie sprawozdawczym w ramach projektu 20 osób skorzystało ze zwrotu kosztów
przejazdu na szkolenia i spotkania doradcze oraz 6 osób ze zwrotu kosztów opieki nad
osobą zależną.
6) Następnie 25 Beneficjentów złożyło wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej i przedłożyło IPD oraz Biznesplany, których oceny dokonała Komisja
Oceniająca Wnioski. Założeniem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia 25
Beneficjentom Ostatecznym w formie nieodpłatnych szkoleń w zakresie „Jak założyć
własną firmę” oraz doradztwa w zakresie stworzenia profesjonalnych dokumentów.
Jednakże docelowo wsparcia w formie dotacji inwestycyjnej mało otrzymać 20 osób.
7) W wyniku ostatecznej decyzji Komisji Oceniającej Wnioski w lipcu 2013r. została
wyłoniona 21 osobowa grupa docelowa, rekomendowana do przyznania dotacji na
otwarcie własnej działalności gospodarczej. Należy nadmienić, że z uwagi na fakt, iż w
ramach projektu udało się wygospodarować oszczędności decyzją KOW przyznano
dodatkową dotację w niższej kwocie. Każdy z Beneficjentów miał możliwość ubiegania
się o dotację inwestycyjną maksymalnie do 40 000,00 zł brutto. Jednakże KOW
rozpatrując indywidualnie każdy pomysł, adekwatnie do zapotrzebowania, przyznawała
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

Nazwa

„Organizacja imprezy
kulturalnej dla mieszkańców
gminy Debrzno”

Donator
(kwota)

Termin

29.06.2013 r. -25.11.2013 r.

Koordynator

8.
Efekty

9.

różne kwoty dofinansowań. W związku z tym, że część osób otrzymała niższe wsparcie
finansowe pojawiła się możliwość przyznania dodatkowej dotacji inwestycyjnej, dzięki
czemu w ramach projektu powstało 21 nowych firm.
25.07.2013r. odbyło się uroczyste podpisanie umów na otrzymanie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej. Dnia 30.07.2013r. każdy z Beneficjentów Pomocy otrzymał
dotacje inwestycyjną na wskazany nr rachunku bankowego.
Po założeniu działalności gospodarczej w ramach projektu w okresie : 25.07.2013r. –
31.12.2013r. świadczone było fakultatywne nieodpłatne doradztwo merytoryczne i
finansowe dla Beneficjentów Pomocy. W tym czasie udzielono łącznie 32 porady.
W sierpniu 2013r. na podstawie złożonych wniosków o przyznanie podstawowego
wsparcia finansowego każdy z przedsiębiorców otrzymał wsparcie finansowe na okres
pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy. Dla każdej z 20 osób wsparcie to wynosiło
łącznie 9.000,00 zł brutto. wypłacane w miesięcznych ratach po 1500,00 zł brutto. Dla
osoby, która otrzymała dodatkową dotację wygospodarowano wsparcie finansowe o
łącznej wartości 6.000,00 zł brutto po 1000,00 zł brutto miesięcznie.
Zgodnie z zasadami projektu do 15 dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego
wsparcia pomostowego Beneficjenci składali wnioski o przyznanie przedłużonego
wsparcia finansowego, tj. do połowy grudnia 2013r. Jednakże decyzja o przyznaniu
pomocy finansowej na kolejnych 6 m-cy uwarunkowana będzie osiągnięciem
najniższego wyniku finansowego danej firmy we wskazanym okresie. Wsparcie
przewidziane jest tylko dla 15 osób.
Po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu prowadzone były
wizyty monitoringowe mające na celu sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją
zaplanowanych przedsięwzięć, gdyż Beneficjenci by nie zwracać otrzymanej dotacji
inwestycyjnej muszą prowadzić firmę co najmniej 12 m-cy. Monitoringi będą
kontynuowane w roku 2014r.
W dalszym ciągu prowadzona i aktualizowana była strona internetowa projektu
www.osiagniemysukces.stowdeb.pl

Nazwa

Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
19 016,00 zł
Magdalena Kamowska

Celem operacji było podnoszenie jakości społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez
organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów.
W ramach operacji została zorganizowana impreza kulturalna dla mieszkańców gminy Debrzno w
trakcie której odbyły się dwa koncerty muzyczne w wykonaniu: Zespołu Mandolinistów "FRYGI"
oraz zespołu "Karno Zaraz Wracam”. W trakcie trwania koncertów zorganizowana została również
wystawa promująca działalność lokalnych rękodzielników, produktów lokalnych oraz miejscowej
twórczości.
Wydarzenie zorganizowane zostało w dniu 18.10.2013r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie, skierowane było do wszystkich mieszkańców obszaru działania LSR.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy oferty kulturalnej spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców, co znacząco wpłynęło na wzrost poziomu integracji społeczności lokalnej oraz
poczucia tożsamości lokalnej.

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

Donator
(kwota)
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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

Termin

01.11.2012 r. -31.01.2014 r.

Koordynator

Magdalena Kamowska

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Wyższą Szkołą
Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie realizowało 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 01.11.12-31.01.14.

Efekty

2.
Podniesienie wiedzy pracowników z 12 firm z terenu powiatu człuchowskiego i
chojnickiego z zakresu strategii rozwoju firmy poprzez przygotowanie 12 biznesplanów w okresie
01.11.12-31.01.14.
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 01.11.12-31.01.14.
Działania w ramach inicjatywy ukierunkowane były na zwiększenie świadomości przedsiębiorców
w zakresie korzyści płynących z uczestnictwa w szkoleniach, indywidualnych konsultacjach
doradczych i w systemie e-learningowym, wizyty studyjnej do Centrum Transferu Wiedzy i
Innowacji Service Inter Lab w Szczecinie. W wyniku ww. działań dla 12 firm uczestniczących w
projekcie zostały wypracowane indywidualne strategie rozwoju firm, ukierunkowane przede
wszystkim na wprowadzenie nowych rozwiązań w każdym z przedsiębiorstw, a tym samym
zwiększenie ich konkurencyjności gospodarczej na lokalnym i regionalnym rynku. Tematyka
szkoleń była dostosowana do wymagań przedsiębiorstw, obejmowała 4 bloki tematyczne: finanse,
fundusze, marketing i sprzedaż oraz narzędzia informatyczne, które pomogły firmom poszerzyć
swoje horyzonty i zwiększyć szanse na rynku.
Zwieńczeniem tych działań był wyjazd studyjny do Szczecina. Uczestnicy wizyty zapoznali się
z dobrymi praktykami innych przedsiębiorstw, które wdrażają nowatorskie przedsięwzięcia w
swoich firmach. Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia korzystnych przemian w
regionie w zakresie popularyzowania i wspierania innowacyjności w firmach oraz współpracy
obu sfer. Ponadto zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna obu powiatów.

Nazwa
Termin
10.
Efekty

Lokalny Punkt Informacyjny
EURODESK
Listopad 2005 - obecnie

Donator
(kwota)
Koordynator

Środki własne
Anna Brudnicka

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 młodzieżowe, informacji o
krajach europejskich.
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Nazwa

11.

Termin

Efekty

Nazwa
Termin

12.
Efekty

14.

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Donator
(kwota)

Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE
257 825,63 zł

Koordynator

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

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie rozdysponował żywność dla 1550
osób. Przekazano 75.000,31 kg różnorodnych produktów spożywczych. Na każdą osobę przypadło
48,39 kilogramy. W koszyku, który dystrybuowano było 19 produktów.
„Na wesoło i aktywnie w
Sołectwie Nowe Gronowo”

Donator
(kwota)

Fundacja LGD Naszyjnik Północy w ramach
Programu „Działaj Lokalnie VII”

4 173,97 zł
15.06.2013 r. - 15.09.2014 r.
Koordynator Ewelina Kowalczyk
Założeniem projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Nowe
Gronowo. Projekt miał na celu integrację i aktywizację społeczną mieszkańców wsi Nowe
Gronowo, a także rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego mieszkańcom sołectwa oraz
gościom i turystom przebywającym na terenie miejscowości. Dobrem wspólnym jest zakupiony w
ramach projektu sprzęt nagłaśniający, który był wykorzystywany do przygotowania oprawy
muzycznej podczas imprez organizowanych w ramach projektu, jak również będzie niezbędny
podczas imprez i spotkań integracyjnych organizowanych po zakończeniu realizacji projektu.
Projekt polegał na realizacji następujących działań:
Sołecki Turniej Piłki Siatkowej, który został zorganizowany 25.08.2013. W turnieju wzięły
udział sołectwa: Grzymisław , Uniechów, Buka, Cierznie, Słupia, Myśligoszcz.
Dożynki Wiejskie – zorganizowane były 31.08.2013 r. W programie dożynek było wiele
atrakcji, m.in.: organizacja licznych konkursów, quizów oraz turniejów sportowych.
Imprezę zakończyła wspólna zabawa i biesiadowanie przy ognisku.
Zakup sprzętu nagłośniającego, który jest niezbędny do przygotowania oprawy muzycznej
podczas imprez organizowanych w ramach projektu.
Realizacja projektu przyczyniała się do wzmocnienia współpracy między sąsiadującymi sołectwami
oraz integracji społeczeństwa. Wspólna praca i zabawa podczas realizowanych w ramach projektu
imprez wzmocniła wzajemne więzi pomiędzy mieszkańcami naszego sołectwa. Udział w projekcie
pozwolił wyzwolić w mieszkańcach inicjatywę działania, podniósł atrakcyjność wsi oraz większy
napływ wczasowiczów. Ponadto dzięki realizacji projektu zakupiony został sprzęt nagłaśniający,
który umożliwił samodzielną organizację oprawy muzycznej.
„Zakup i montaż dwóch
obiektów małej architektury
turystycznej w postaci wiaty
oraz drewnianego pomostu
w Sołectwie Buka”

Donator
(kwota)

Efekty

13 511,30 zł
29.06.2012 r. – 22.08.2013 r.
Koordynator Anna Zelek
W ramach operacji zagospodarowany został teren o powierzchni 0,4847ha w miejscowości Buka
poprzez uporządkowanie terenu (usunięcie zeschłych drzew i krzewów), przygotowanie terenu
pod budowę wiaty (skoszenie trawy, wyrównywanie terenu, utwardzanie terenu, uprzątnięcie
śmieci), zakup i montaż wiaty oraz zakup i montaż pomostu na stawie wiejskim, a także
przygotowane zostało miejsce na ognisko.
Projekty partnerskie, w których Stowarzyszenie jest partnerem

Nazwa

„Lokalne Centrum Ekonomii

Donator

Nazwa

13.

PEAD -2013
Dostarczanie produktów
spożywczych
najbiedniejszym
mieszkańcom Europy

Termin
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Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

Społecznej”

Termin

(kwota)

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

13 511,30 zł
Justyna Porbes – promotor Lokalny w
Debrznie
01.04.2013 r. - 31.05.2015 r.
Koordynator
Monika Kaczmarek – promotor Lokalny w
Chojnicach
Projekt Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej realizowany
jest w ramach VII Priorytetu „Promocja Integracji Społecznej”,
Poddziałaniu 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Daje
nowe możliwości dla ludzi zainteresowanych sektorem gospodarki jakim jest ekonomia społeczna.
Naszymi działaniami obejmujemy sześć powiatów Województwa Pomorskiego przez utworzone w
nich Lokalne Centra Ekonomii Społecznej oraz centralny Ośrodek, który znajduje się w Słupsku.
Stowarzyszenie – jako Partner prowadzi dwa Lokalne Centra Ekonomii Społecznej – dla powiatu
człuchowskiego w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, dla
powiatu chojnickiego w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.
W ramach projektu oferujemy następujące usługi.
Szkolenia:

Efekty

o

Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej,

o

Budowanie marki podmiotu lub produktu,

o

Jak zostać Liderem Ekonomii Społecznej

o

Planowanie strategiczne i finansowe Podmiotu Ekonomii Społecznej,

o

Budowanie zespołu

o

Public relations i komunikacja,

o

Prawo pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

Doradztwo:
o

Kadry i płace,

o

Prawne w ramach działania Podmiotów Ekonomii Społecznej,

o

Podatki,

o

Marketing,

o

Zarządzanie zespołem,

o

Klauzule społeczne.
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Informacja:
o

ABC Ekonomii Społecznej,

o

Oferta OWES.

Usługi animacyjne:
o

Diagnoza możliwości i potrzeb PES i ich otoczenia,

o

Tworzenie celów, planów działania i koncepcji wdrażania stworzonych inicjatyw,

o

Budowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

o

Twórcze podejście do barier i problemów zdiagnozowanych przez PES

Oraz inne usługi po wcześniejszej rozmowie z osobami zainteresowanymi. Wszystkie usługi są
bezpłatne.
Efektem projektu było utworzenie 11 spółdzielni socjalnych. Na terenie powiatu człuchowskiego
powstały dwie spółdzielnie socjalne: w Debrznie - Spółdzielnia Socjalna „Solidum” utworzona z
osób fizycznych, w Rzeczenicy - Spółdzielnia Socjalna „Zielone Tulipany” utworzona z osób
prawnych. Na terenie powiatu chojnickiego powstały trzy Spółdzielnie Socjalne – dwie utworzone
z osób fizycznych i jedna z osób prawnych..
W ramach projektu na terenie powiatu człuchowskiego zostało zorganizowanych 17 szkoleń (dla
osób fizycznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych). Ponadto zorganizowano i
przeprowadzono 24 spotkania informacyjne. Natomiast na terenie powiatu chojnickiego
zorganizowano 7 szkoleń i 28 spotkań informacyjnych.

1. Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak:
wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m 2),
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 2013 roku:
zatrudniało na umowę o pracę 23 osoby (średnie zatrudnienie 18 pełnych etatów, w tym 3,25 etatu osoby
niepełnosprawne);
zawarło 27 umów cywilnoprawnych (21 umów zlecenie i 6 umów o dzieło).
3. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania:
praktyk – 3 osoby
staży – 7 osób
wolontariuszy – 21 osób
4. Stowarzyszenie zorganizowała w 2013 roku 40 szkoleń, w których udział wzięło 630 osób.
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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: 6 211,00 zł. Bilans na koniec 2013 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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