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

ROK 2014 
 

1.  Nazwa i 
siedziba 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26 77-310 
Debrzno, tel. 59 833-57-50, 833-71-49, tel. kom. 502 043 654, fax 59 833-71-79, 

http://www.stowdeb.pl, stowdeb@pro.onet.pl 

2.  Data wpisu do 
rejestru 

Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998 KRS – 25.10.2001 

3.  Numer w KRS 55538 

4.  Dane dotyczące 
członków 

organów 

wnioskodawcy 

Zarząd: 
Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu 

Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa 

Maria Brzozowska – skarbnik 
Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz 

Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna: 
Waldemar Bogdan Klimek 

Piotr Roman Sułkowski 

Anna Krystyna Mikulska 

5.  Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 

A Cel Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez 

nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo- 
przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie 

życia i rozwoju. 

B Działalność 
nieodpłatna 

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

gospodarczego rozwoju gminy Debrzno opracowanej w Debrznie w dniach 9-11. 02. 

1998 roku przy udziale Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, 

 działanie na rzecz poprawy jakości 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. 

http://www.stowdeb.pl/
mailto:stowdeb@pro.onet.pl
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C Działalność 
odpłatna 

Brak 

6.  Informacja na 
temat 

prowadzenia 

działalności 
gospodarczej 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie 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 2014 roku 

 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 

„Inwestycje w innowacje – 

element warunkujący 

rozwój przedsiębiorczości 
w regionie człuchowsko-

chojnickim” 

Donator 

(kwota) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

428 705,18 zł 

Termin  01.11.2012-31.01.2014 Koordynator  Magdalena Kamowska 

Efekty 

 

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:  
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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. 

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. W ramach projektu zostało 

zorganizowane seminarium podsumowujące projekt dla przedsiębiorców i ich 

pracowników działających na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego. 

Podczas seminarium odbyło się uroczyste wręczenie dla 12 przedsiębiorstw 

strategii rozwoju firm, które zostały wypracowane dla każdego przedsiębiorstwa 

przez pracowników naukowych oraz wystąpienia wykładowców nt. stanu sektora 

MSP w roku 2013 i perspektywy rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości 

województwa pomorskiego w okresie 2014-2020. 

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.  
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Lp. 

 
 

 

 
 

2. 

  OPIS 

 

 Nazwa: Regionalny Ośrodek             Donator Urząd Marszałkowski 

  Województwa Pomorskiego 
        Europejskiego Funduszu  Departament Europejskiego 

                              Społecznego w Chojnicach    (kwota) Funduszu Społecznego 
 493 892,97 zł 

 

Termin 01.01 – 31.03.2014r. Koorynator Joanna Adamiak  - Nosińska 

 
RO EFS obejmuje obszar 4 powiatów: człuchowski, chojnicki, kartuski i kościerski. 

Wizyty wspierające: 11 

UDZIELONO 191 h doradztwa kluczowego. 

LP. OPIS 

2.  

Nazwa 

„Adaptacja Baszty 
Młyńskiej na Centrum 

Informacji o Regionie w 
miejscowości Debrzno” 

Donator 

(kwota) 

Samorząd Województwa 
Pomorskiego 

Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 – 
2013” 

 

(1 332 560,79 zł) 
 

Termin  VI.2013r. – VI.2014r. Koordynator  Katarzyna Dudzic 

Efekty 

 
Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Debrzno. 

Całkowita wartość projektu: 1 720.179,74 zł  

(w tym: Miasto i Gmina Debrzno - 370.000,00 zł w ramach dotacji celowej oraz 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – 17.618,95 zł ze 

środków własnych).   

 

CEL PROJEKTU: Wzmocnienie 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 okresie styczeń – czerwiec 2014r. w ramach projektu pn. „Adaptacja Baszty 

Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno” zrealizowano 

następujące działania: 

 wykonanie instalacji przeciwpożarowej i oddymiania, 

 wykonanie instalacji odgromowej, 

 renowacja istniejącego muru kamiennego, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej, 

 wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, 

 wykonanie konstrukcji pierścienia świetlnego i oświetlenie, 

 ocieplenie stropu poddasza, 

 roboty wykończeniowe. 

 

 

Wszystkie prace na rzecz niniejszej inwestycji wykonane w etapie I (VI-XII.2013r.) 

oraz w etapie II (I-VI.2014r.) pozwoliły na adaptację następujących poziomów w 

obiekcie: 
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 poziom „-1” – ZAPLECZE TECHNICZNO – SOCJALNE: dwie toalety, 

magazynek; 

 poziom „0” – PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZENJ; 

 poziom „+1” – CENTRUM HISTORII REGIONU; 

 poziom „+2” – CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO; 

 poziom „+3” – CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 

przeszklony taras widokowy. 

 

 

 

LP. OPIS 

3.  

Nazwa 

„Wyposażenie Punktu 
Informacji Turystycznej w 

obiekcie zabytkowym – 
Baszta Młyńska w Debrznie 

oraz wydanie materiałów 

promocyjnych, 
informatorów 

turystycznych promujących 
Debrzno i okolice” 

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski  

Departament Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013” 
 

 (26 156,00 zł) 

 
 

 

Termin  29.10.2013 – 24.09.2014 Koordynator  Katarzyna Dudzic 

Efekty 

 

CEL OPERACJI: Rozwijanie turystyki na obszarze Miasta Debrzno i okolic poprzez 

wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w obiekcie zabytkowym – Baszta 

Młyńska w Debrznie oraz wydanie materiałów promocyjnych, informatorów 

turystycznych promujących Debrzno i okolice. 

Całkowita wartość projektu: 35 102,79 zł. W ramach zrealizowanego projektu: 

- wyposażono Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się w Baszcie Młyńskiej w 

Debrznie w stylowe meble wykonane z deski dębowej (dobór materiału do 

wykonania podyktowany odpornością na wilgoć oraz dopasowany do charakteru 

wnętrza): biuro, krzesło, narożny regał zamknięty oraz narożny regał otwarty – 

poziom „0” obiektu, 

- przygotowano i opublikowano materiały promujące Miasto i Gminę Debrzno: 

broszura (informator turystyczny)- 5.000 szt., plan Miasta Debrzno i okolic z 

naniesionymi punktami gastronomicznymi i noclegowymi – 1.000 szt., ulotki: A4 

składane do DL – 20.000 szt. (dwa rodzaje: Baszta Młyńska w Debrznie, Miasto i 

Gmina Debrzno),  

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop oraz telefon bezprzewodowy 

stacjonarny, jako podstawowy sprzęt do pracy dla osoby obsługującej Punkt 

Informacji Turystycznej. 

 

LP. OPIS 

3. 

Nazwa 

„Szkolenia specjalistyczne 
na temat promocji 

działalności gospodarczej 

dla mieszkańców obszaru 
LGD NP.” 

Donator 

(kwota) 
 

 

  
Urząd Marszałkowski  

Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013” 
 

(17 376,09 zł) 
 

Termin  26.11.2013-25.07.2014. Koordynator  Justyna Porbes 

Efekty 
W ramach operacji zorganizowane zostały 4 dwudniowe szkolenia specjalistyczne: "Jak 

prowadzić  działalność gospodarczą" (marzec 2014),  "Tworzenie biznes planu" (marzec 
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2014), "Marketing i reklama w firmie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań" (maj 

2014), oraz "Przygotowanie skutecznej oferty handlowej i techniki perswazji" (maj 

2014). Tematyka pierwszego szkolenia nt "Jak prowadzić działalność gospodarczą" 

obejmowała m. in.:  finansowanie biznesu, charakterystykę instytucji wspierających 

działalność przedsiębiorstw, fundusze pożyczkowe. Ponadto uczestnicy szkolenia 

zdobyli wiedzę z zakresu: jakie istnieją formy organizacyjno-prawne działalności 

gospodarczej?, które działalności wymagają koncesji lub zezwoleń?, czym jest 

procedura jednego okienka?, jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?, jakie 

masz obowiązki i jakie przysługują Ci świadczenia z ubezpieczeń społecznych?, gdzie 

uzyskać niezbędne informacje? .W trakcie drugiego szkolenia  nt "Tworzenia biznes- 

planu" jego uczestnicy poznali podstawowe zasady i terminologię używaną w tworzeniu 

biznesplanu, samodzielnie stworzyli prognozę wyników do biznesplanu, pozyskali  

kompetencje wykonywania tego typu kalkulacji w sposób przejrzysty i bezbłędny. Te 

dwa szkolenia  odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta 

 i Gminy Debrzno". Trzecie szkolenie dotyczyło "Marketingu i reklamy w firmie z 

wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań (16h) Szkolenie to odbyło się w Miejsko 

Gminnym Ośrodku Kultury w Okonku. Czwarte szkolenie dotyczyło "Przygotowania 

skutecznej oferty handlowej i technik perswazji" (16h). Szkolenie to odbyło się   

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wszystkie cztery 

szkolenia były bezpłatne,  miały charakter otwarty, dostępny dla wszystkich 

przedsiębiorców, a o przyjęciu na szkolenie decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenia 

były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. W  szkoleniach 

specjalistycznych uczestniczyło 40 osób, które uzyskały dodatkową wiedzę na 

temat promocji działalności gospodarczej. W ramach podsumowania projektu 

została wydana publikacja - "Przewodnik dla firm", która ma charakter praktycznego 

poradnika, to zbiór przydatnych wiadomości dla przedsiębiorców, w którym znajdują się  

wszystkie niezbędne informacje, jak: adresy przydatnych instytucji, ważne numery 

telefonów i adresy stron internetowych. W publikacji tej firmy znajdą wiele użytecznych 

rad, które mogą się przydać w prowadzeniu własnego biznesu jak np.: podstawy  

prawne prowadzenia  działalności gospodarczej, zasada swobody zawierania umów, 

aspekty dodatkowe, itp. Ilość stron publikacji  to 12 stron. Publikacja była 

rozpowszechniona bezpłatnie wśród instytucji i firm z obszaru LSR.  

 

4. 

Nazwa 

„Promocja zasobów 
kulturowych, historycznych 

i przyrodniczych – poprzez 

wykonanie ekspozycji, 
wydanie ,materiałów 

promujących Debrzno i 
okolice” 

Donator 

(kwota) 

Miasto i Gmina Debrzno 
 

 

 (15.000,00 zł) 
 

 
 

Termin  01.04. – 30.09.2014r. Koordynator  Katarzyna Dudzic 

Efekty 

 
CEL OPERACJI: Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i 

ochrony dóbr kultury oraz promocji Gminy. 

W ramach zrealizowanego projektu: 

- wykonano ekspozycję walorów historycznych Miasta i Gminy Debrzno w obiekcie 

zabytkowym – Baszta Młyńska w Debrznie – 7 zdjęć w antyramach - poziom. „+1” 

obiektu, 

- wykonano ekspozycję Produktu Regionalnego i Tradycyjnego w obiekcie 
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zabytkowym – Baszta Młyńska w Debrznie , zawierającej produkty tradycyjne i 

regionalne: wyroby rękodzielnicze lokalnych producentów – 14 szt. elementów, strój 

krajeński, haft ukraiński + biżuteria ukraińska, pejzaż, wyroby cukiernicze i 

piekarnicze: Piernik z kamionki, rogalik z wiśniami, wianek debrzeński, miód leśny z 

Biernatki, syrop z mniszka lekarskiego, 

- przygotowano i opublikowano broszury (foldera): format A5, 12 str. – 2.000 szt. 

pn.: „Przyroda bogactwem regionu”.  

 

5. 

Nazwa „Osiągniemy sukces!” 
Donator 

(kwota) 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

 

(1 608 397,79 zł) 
 

 

Termin  
01.10.2012r. – 
30.09.2014r. 

Koordynator  Katarzyna Dudzic 

Efekty 

 
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Człuchowie. 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

wśród osób niepracujących z terenu powiatu człuchowskiego poprzez udzielenie 

kompleksowego wsparcia 25 osób (16K, 9M) w okresie: 01.10.2012 – 30.09.2014. 

 

W okresie styczeń – wrzesień 2014r. w ramach projektu pn. „Osiągniemy sukces!” 

zrealizowano następujące działania: 

 Decyzją Komisji Oceniającej Wnioski przyznano wsparcie pomostowe 

przedłużone na okres kolejnych 6 m-cy prowadzenia własnych działalności 

przez 15 przedsiębiorców, którzy w okresie pierwszych 3 miesięcy 

funkcjonowania firmy generowali najniższe wyniki finansowe. Wsparcie 

pomostowe w wysokości 1500,00 zł brutto/ m-c  

z przeznaczeniem na pokrycie wszystkich bieżących kosztów bezpośrednio 

związanych z typem prowadzonej działalności gospodarczej. Łączny koszt 

środków finansowych przeznaczony na ten cel to: 135.000,00 zł  

 

 W okresie I-III.2014r. zorganizowano i zrealizowano bezpłatny cykl szkoleń 

pn.: „Jestem przedsiębiorcą”, które skierowane były do osób prowadzących 

własną działalność gospodarczą, na dofinansowanie której otrzymali 

jednorazową dotację inwestycyjną max do 40.000,00 zł w ramach 

niniejszego projektu. Liczba uczestników cyklu szkoleń – 21 

przedsiębiorców; 5 bloków tematycznych, tj.: „Rachunkowość i księgowość 

w firmie”, „Zamówienia publiczne”, „Zarządzanie firmą”, „Techniki 

negocjacji”, „Motywacja i zarządzanie czasem”; łączna liczba godzin 

szkoleniowych: 128. 

 Zapewnienie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia i spotkania doradcze 

realizowane na rzecz projektu oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą 

zależną. 

 Nieodpłatne świadczenie usług doradczych w zakresie doradztwa 

merytorycznego i finansowanego dla przedsiębiorców będących 

uczestnikami projektu w okresie I-IX.2014r. 

 W ramach wygenerowanych oszczędności w projekcie, za zgodą Instytucji 

Pośredniczącej, organizowano w okresie V-VI.2014r. indywidualne 
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konsultacje psychologiczne połączone z coaching’iem kariery dla 

przedsiębiorców (uczestników projektu) w łącznym wymiarze 84h (liczba 

godzin przypadająca na 1 osobą uwarunkowana była na podstawie 

indywidualnego zapotrzebowania). 

 W okresie I-IX.2014r. na zlecenie prowadzono i aktualizowano stronę 

internetową dotyczącą aktualności w niniejszym projekcie pod adresem: 

www.osiagniemysukces@stowdeb.pl 

 monitoring nowopowstałych przedsięwzięć w ramach projektu przez Zespół 

Zarządzający Projektem. Złożone wizyty monitoringowe miały na celu 

sprawdzenie stopnia staranności realizacji powstałych firm oraz wywiązanie 

się z nałożonych obowiązków przez Beneficjentów w ramach zawartych 

umów na otrzymanie bezzwrotnej jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Średnio 3-4 wizyty/ 1 przedsiębiorcę w okresie I-IX.2014r. 

 we wrześniu 2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu  

z udziałem Zespołu Zarządzającego Projektem, Zarządu Stowarzyszenia, 

przedstawicieli Partnera, tj. Powiatowego Urzędu pracy w Człuchowie, 

podczas którego rozdysponowano publikacje wydane w ramach projektu 

podsumowujące realizację wszystkich działań zaplanowanych w projekcie 

oraz działań Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na 

rzecz przedsiębiorczości w latach 2006 – 2014. Nakład 750 szt., format A4, 

40 str. 

 

 

6. 

Nazwa „Młodzi na rynku pracy” 
Donator 

(kwota) 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Gdańsku 

  

(673 297,27 zł) 
 

 

Termin  
01.11.2013r. – 
28.02.2015r. 

Koordynator 
 Andrzej Pluto – Prądzyński/ Anna 
Kozicka/ Katarzyna Dudzic 

Efekty 

 
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Człuchowie. 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost szans na zatrudnienie 20 osób w wieku 15-30 lat 

(11K, 9M) pozostających bez zatrudnienia z Obszarów Słabych Strukturalnie powiatu 

człuchowskiego w okresie 01.11.2013 – 30.04.2015r. 

 

W okresie styczeń – grudzień 2014r. w ramach projektu pn. „Młodzi na rynku pracy” 

zrealizowano następujące działania: 

 

 W I.2014r. zakończono proces rekrutacji uczestników/ uczestniczek na 

szkolenie Ochroniarz/ka osób i mienia.  

 Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 34 formularzy zgłoszeniowych (w tym 

11K, 23M). 

 W ramach drugiego etapu rekrutacji w okresie 22-30.01.2014r. kandydaci 

do projektu, w tym szkolenia Ochroniarz/ka osób i mienia uczestniczyli  

w indywidualnych rozmowach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. 

 Komisja Rekrutacyjna na koniec stycznia 2014r. dokonała ostatecznego 

wyboru grupy docelowej, tj. 13 osób (1K, 12M), które skierowane zostały do 

III etapu rekrutacji – badania lekarskie i psychologiczne. Na szkolenia 

skierowano 10 osób – 3 pozostałe osoby uplasowały się na liście 

rezerwowej.  

http://www.osiagniemysukces@stowdeb.pl/
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 Przeprowadzono nabór na szkolenie Opiekun/ka osób starszych, 

niepełnosprawnych z językiem obcym. W celu promocji projektu 

prowadzono szeroką kampanię informacyjno – promocyjną. Ostatecznie do 

Stowarzyszenia wpłynęło 15 formularzy zgłoszeniowych (14K, 1M).  

 W okresie 24-26.03.2014r. kandydaci do projektu, w tym na szkolenie 

Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych z językiem obcym 

uczestniczyli w indywidualnych rozmowach z psychologiem i doradcą 

zawodowym. 

 Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru 12 osób (12K, 0M), które 

skierowano na badania lekarskie i sanepidowskie. Na szkolenie skierowano 

10 osób (10K, 0M) – jedna z osób niezakwalifikowanych do szkolenia złożyła 

rezygnację, a druga znalazła się na liście rezerwowej. 

 Zorganizowano i przeprowadzono indywidualne doradztwo oraz szkolenie 

Ochroniarz/ka osób i mienia – zakończone egzaminem: doradztwo 4h/ os. i 

szkolenie łącznie w wymiarze 250h. 

 Zorganizowano i przeprowadzono indywidualne doradztwo oraz szkolenie 

Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych językiem obcym – 

zakończone egzaminem: doradztwo 4h/ os. – efekt: 10 Indywidualnych 

Planów Działania, szkolenie w wymiarze  70h teoria i 60h praktyka (Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy w Człuchowie). 

 Wypłacono zwroty kosztów przejazdu na spotkania doradcze, szkolenia oraz 

koszty opieki nad osobą zależną. 

 Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty grupowe dla każdej z grup: 

Trening poruszania się po rynku pracy (po 24h/ 1 gr) oraz Warsztaty z 

przedsiębiorczości (po 32h/ 1 gr.) 

 Podpisano 17 umów trójstronnych na zorganizowanie staży zawodowych, w 

tym z firmą UNIA Spółka z.o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 23, 75-

837 Koszalin, posiadająca nr REGON: 321188475, nr NIP: 6692516360 – 7 

osób (1K, 6M na okres 8 m-cy) oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77 – 300 

Człuchów, posiadającym nr REGON: 771480603, nr NIP: 843-14-01-794 – 

10 osób (10K na okres 8 m-cy) 

 Stypendia stażowe dla stażystów zapewniał budżet projektu 

 

 

7. 

Nazwa 

Zakup i montaż dwóch 

obiektów małej 

architektury turystycznej w 
postaci wiaty oraz 

drewnianego pomostu w 
Sołectwie Buka 

Donator 
(kwota) 

  
Urząd Marszałkowski  

Departament Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013” 
 

(10 727,97 zł) 

Termin  
29.06.2012r. – 
03.07.2014r. 

Koordynator   

Efekty 

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, wyrównanie  

i utwardzenie terenu, uprzątnięcie śmieci), zakup i montaż wiaty oraz zakup i montaż 

pomostu na stawie wiejskim, a także przygotowane zostało miejsce na ognisko. 

W prace nad urządzeniem terenu włączeni zostali mieszkańcy sołectwa,  

co przyczyniło się do wzrostu integracji i aktywizacji mieszkańców. 
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8. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nazwa 
„Centrum Edukacji i 

Informacji Ekologicznej” 

Donator 

(kwota) 

Wojewódzki Fundusz Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
  

 

(80.000,00 zł) 
 

Termin  07.03.2014 - 30.11.2014 Koordynator  Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

 
 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Debrzno, Lokalną 

Grupą Działania - Naszyjnik Północy w Debrznie, Lokalna Grupa Rybacka 

Pojezierze Krajeńskie w Cierzniach). 

 

Całkowita wartość projektu: 93.100,00 zł 

(w tym 8100,00 zł wkład własny Stowarzyszenia, 5.000,00 zł – środki pochodzące z 

dotacji celowej na wykonanie zadania publicznego – Miasto i Gmina Debrzno). 

 

CEL PROJEKTU: Rozwijanie turystyki na obszarze Miasta Debrzno i okolic poprzez 

wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w obiekcie zabytkowym – Baszta 

Młyńska w Debrznie oraz wydanie materiałów promocyjnych, informatorów 

turystycznych promujących Debrzno i okolice. 

 

W ramach niniejszego projektu przez okres 9 m-cy zrealizowano następujące 

działania: 

 zlecono przygotowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Informacji i 

Edukacji Ekologicznej w Debrznie (wersja papierowa i elektroniczna), 

projektu typograficznego aranżacji Centrum Informacji i Edukacji 

Ekologicznej (wersja papierowa i elektroniczna) oraz scenariusza ekspozycji 

(projekt 6 stanowisk interaktywnych) -  firmie „AxonArt” Justyna Skowronek 

z siedzibą w Gdyni, ul. Nowodworcowa 6,  

 zakupiono i wyposażono Basztę Młyńską w Debrznie na poziomie „+2” i „+3” 

w sprzęt: 3 lunety na statywach, 3 tablety, 3 mikroskopy biologiczne z 

binokularem i wyświetlaczem LCD, projektor z ekranem elektrycznym, 3 

słuchawki, 2 głośniki 

 zakupiono gry i zabawki edukacyjne (przestrzenne modele ryb, przestrzenny 

model hotelu dla owadów, magnetyczne gry edukacyjne: labirynt ryb, 

labirynt pszczół, magnetyczne plansze manipulacyjne), 4 pieczątki z 

wizerunkiem zwierząt, 4 pieczątki z wizerunkiem tropów zwierząt, 1 

pieczątka z herbem Debrzna (dzik), 

 przygotowano i zamontowano plansze wystawiennicze (infografiki 

tematyczne, piktogramy) – 10 x plansze informacyjne, 3 x plansze 

manipulacyjne z ruchomymi elementami magnetycznymi, 3 x piktogramy, 1 

x tabliczka informacyjna z zadaszeniem (postawiona przed obiektem), 

 wykonanie 6 stanowisk interaktywnych wg projektu i koncepcji 

funkcjonowania 

 

 

 

 

9. Nazwa 

"Eko? Logicznie!" - 

warsztaty o tematyce 

ekologicznej i 
prozdrowotnej (domowa 

uprawa roślin, zdrowe 
odżywianie, pielęgnacja, 

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski  

Departament Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013” 
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recykling) dla mieszkańców 

gminy Debrzno. 
 

 

(22 228,00 zł) 

Termin  14.06.2013 - 25.11.2014 Koordynator  Ewelina Kowalczyk 

Efekty 

 

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Debrzno poprzez 

organizację warsztatów o tematyce ekologicznej (uprawa roślin, zdrowe odżywianie, 

pielęgnacja, recykling). 

 

Podczas realizacji projektu przeprowadzono: 

 

Warsztaty: 

1. Lekcje o ekologii - w każdym cyklu warsztatów  wzięło udział 20 uczestników/ 

uczestniczek  1 cykl 13-14.10.2014, 2 cykl 15-16.10.2014 (warsztaty 

obejmowały 2 tury po dwa dni, każdy z nich trwał po 8 godzin). 

2. Warsztaty żywieniowe - w każdym cyklu warsztatów  wzięło udział 20 

uczestników/uczestniczek 1 cykl 10-11.10.2014, 2 cykl 17-18.10.2014 (warsztaty 

obejmowały 2 tury po dwa dni, każdy z nich trwał po 8 godzin). 

3. Warsztaty wyrobu kosmetyków naturalnych - w każdym cyklu warsztatów  

wzięło udział 20 uczestników/uczestniczek 1 cykl 06-07.10.2014, 2 cykl 08-

09.10.2014 (warsztaty obejmowały 2 tury po dwa dni, każdy z nich trwał po 8 

godzin). 

Wykonane zadania w ramach projektu: 

- wydanie ulotki (oprawa graficzna + druk) 500 szt.  
- zatrudnienie wykładowcy, instruktora, dietetyka 

- zakup  poczęstunku dla uczestników warsztatów (susz konferencyjny oraz obiad w 

trakcie warsztatów) 
- zakup/wydruk materiałów (teczka, notes, długopis i skrypt szkoleniowy) 

- udostępnienie sali wraz z wyposażeniem dydaktycznym (projektor, ekran) – 96h 
- koordynacja merytoryczna (106h) i finansowa (48h) projektu – osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o wolontariacie. 
 

 

 
Całkowite wartość projektu – 29 947,99 zł 

 

LP. OPIS 

10. 

Nazwa 
Lokalne Centrum Ekonomii 

Społecznej w Debrznie 

Donator 

(kwota) 

  
Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 
  

(263.100,00 zł) 

 

Termin  01.04.2013-31.05.2015. Promotor 

 Justyna Porbes/ Anna Zelek-Szostek, 

Monika Kaczmarek/ Ilona Sołtyk – 

Grabowska/ Anna Władyczak,  

Efekty 

 

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 
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chojnickiego powstały trzy spółdzielnie socjalne: jedna utworzona z osób 

prawnych – „Damskim okiem” (sklep, kawiarnia, usługi sprzątające, rękodzieło), 

dwie z osób fizycznych – Qurtyna Project (nagłośnienie imprez, reklama, strony 

internetowe + zespół muzyczny) oraz LUX Candele (produkcja świec, usługi 

sprzątające). 

 

W 2014r.  na terenie powiatu człuchowskiego zorganizowanych zostało  

16  szkoleń (dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych) i 20 spotkań informacyjnych. 

 

Tematyka szkoleń:  

 

 Zarządzanie zespołem (16 osób) 

 Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia/fundacji (10 osób) 

 Planowanie działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii 

społecznej  

(9 osób) 

 Budowanie i zarządzanie zespołem (15 osób) 

 Księgowość i podatki w podmiotach ekonomii (10 osób) 

 Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (13 osób) 

 Ekonomia społeczna perspektywą na biznes (8 osób) 

 Lider ekonomii społecznej (14 osób) 

 Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia/fundacji (11 osób) 

 Fundraising w podmiotach ekonomii społecznej (13 osób) 

 

W ramach projektu w październiku 2014r. zorganizowana została  

Akademia Ekonomii Społecznej- cykl pięciu szkoleń dla jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

 

Tematyka szkoleń w ramach AES: 

 

 Metody wsparcia PES przez samorządy lokalne ( 10 osób) 

 Zarządzanie personelem i delegowanie zadań( 10 osób) 

 Techniki motywowania społeczności lokalnych ( 10 osób) 

 Źródła finansowania PES ( 10 osób) 

 Budowa strategicznych planów podmiotu ( 10 osób) 

 

W 2014r.  na terenie powiatu chojnickiego zorganizowanych zostało  

12  szkoleń (dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych) 

 i 2 spotkania informacyjne. 

 

 Lider Ekonomii Społecznej  (11 osób) 

 Budowa i zarządzanie zespołem (16 osób) 

 Prawo pracy w podmiotach ekonomii społecznej (7 osób) 

 Sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej (9 osób)  

 Kadry i płac w podmiotach ekonomii społecznej (12 osób) 

 Public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej ( 8 

osób) 

 Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (8 osób) 
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 Marketing społeczny i finansowy w podmiotach ekonomii społecznej 

(11 osób) 

 Konstruowanie rocznego budżetu podmiotu ekonomii społecznej (10 

osób) 

 Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia/fundacji (8 osób) 

 Księgowość i podatki w podmiotach ekonomii społecznej (10 osób) 

 Zarządzanie zespołem (rozwiązywanie konfliktów, sytuacje trudne) w 

podmiotach ekonomii społecznej (8 osób) 

 

 

 

W ramach projektu w październiku 2014r. zorganizowana została  

Akademia Ekonomii Społecznej- cykl pięciu szkoleń dla jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

 

Tematyka szkoleń w ramach AES: 

 

 Techniki motywowania społeczności lokalnych ( 10 osób) 

 Metody wsparcia PES przez samorządy lokalne (10 osób) 

 Instrumenty zwrotne finansowania PES - rodzaje i możliwości 

stosowania przez JST (10 osób) 

 Tworzenie i realizacja projektów społecznych (10 osób) 

 Zlecanie zadań  publicznych organizacjom pozarządowym i 

spółdzielniom socjalnym (10 osób) 

  

 
 

 

LP. OPIS 

11. 

Nazwa 
„Zagrożeni bo 

niedocenieni” 

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku. 

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa  

Koszty ogółem: 441 066,32 zł  

Wkład własny: 66 160,32 zł 

 

Termin  
01.01.2014r. – 

30.06.2015r. 
Koordynator  Joanna Adamiak-Nosińska 

Efekty 

Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie 

oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Celem głównym projektu jest 

podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 20 osób (12 kobiet i 8 

mężczyzn) niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu 

człuchowskiego oraz chojnickiego (z wyjątkiem miasta Człuchów i Chojnice) 

poprzez organizację szkoleń i staży. 

Uczestnicy projektu po wizycie u doradcy zawodowego oraz psychologa zostali 

skierowania na następujące szkolenia zawodowe: 

- „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” – 3 osoby, 

- „Kurs komputerowy z elementami  grafiki i tworzenia stron www.” – 2 osoby, 

- „Nowoczesne technologie wykończenia wnętrz” – 2 osoby, 

- „Florystyka” – 3 osoby, 
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- „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami archiwizacji” – 3 osoby, 

- „Kierowca  wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych” – 1 

osoba, 

- „Fryzjerka” – 4 osoby, 

- Prawo jazdy kat. D – 1 osoba, 

- „Kursu ksiegowości od podstaw do samodzielnego księgowego“ – 1 osoba. 

Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy projektu  będą odbywali  staże zawodowe. 

Stażami będą objęci wszyscy uczestnicy projektu, każdy z uczestników będzie 

uczestniczył w 4-miesięcznych stażach zawodowych. Udział w takiej formie 

wsparcia pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności 

zawodowych. Dla wszystkich uczestników przewidziano stypendia stażowe. 

Ponadto stażyści będą pod stałą opieką opiekunów. Jeden opiekun będzie 

sprawował opiekę nad dwoma stażystami.  

Ponadto uczestnicy projektu korzystają ze zwrotu kosztów przejazdu oraz  z 

refundacji opieki nad osobami zależnymi. Jako koszt opieki należy uznać koszt 

opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, uprawnionej do 

sprawowania opieki nad osobami zależnymi w czasie brania udziału w projekcie 

oraz koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone 

odrębnymi przepisami – podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów 

cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych 

w czasie trwania szkolenia). 

 

LP. OPIS 

11. 

Nazwa 
„Wykluczenie? 
Wykluczone!” 

Donator 
(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku. 

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa  

 
424 543,83 zł 

 

Termin  01.04.2014-30.06.2015 Koordynator  Magdalena Kamowska 

Efekty 

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w 

partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie od 01 kwietnia 2014r. 

realizuje projekt pn.: „Wykluczenie? Wykluczone!” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Celem głównym projektu jest ograniczenie wykluczenia społecznego 

poprzez podniesienie lub zmianę kompetencji zawodowych zwiększających 

szansę na zatrudnienie 20 osób (11K i 9M) z terenu powiatu człuchowskiego.  

.   

Cele szczegółowe:  

1. Ograniczenie skutków bezrobocia i aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu powiatu człuchowskiego poprzez 

wsparcie psychologiczne i zawodowe. 

2. Poprawa dostępu do zatrudnienia poprzez przygotowanie 11K i 9M z 

terenu powiatu człuchowskiego do wejścia lub powrotu na rynek pracy.  
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3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 11K i 9M zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu powiatu człuchowskiego.  

Projekt jest odpowiedzią na wyraźnie dostrzegalny w powiecie 

człuchowskim, utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, 

zagrożenie ubóstwem, występowanie wielu barier organizacyjnych, 

psychologicznych i społecznych, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. 

Działania w ramach projektu mają na celu ograniczenie wykluczenia społecznego 

poprzez podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających szansę na 

zatrudnienie 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne lub nieaktywne 

zawodowo w wieku aktywności zawodowej, w tym ze znacznym i 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zagrożone wykluczeniem 

społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawności.  

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące formy wsparcia: 

 panel psychologiczno-zawodowy;   

 indywidualne doradztwo zawodowe.  

Ponadto w ramach projektu zostały przeprowadzone dla uczestników projektu 

następujące szkolenia zawodowe: 

 prawo jazdy kat. B z obsługą klienta, 

 prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, 

 kurs stylizacji paznokci,  

 florystyka z obsługą kasy fiskalnej, 

 księgowość, kadry i płace,   

 obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej, 

 spawacz, 

 pilarz-drwal,  

 masaż klasyczny z technikami orientalnymi,  

 pracownik biurowy.  

W ramach projektu uczestnicy projektu mają zagwarantowane: 

 możliwość odbycia 5 m-go stażu zawodowego; 

 stypendium szkoleniowe i stażowe; 

 zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i staż; 

 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną; 

 poczęstunek podczas szkoleń. 

 

LP.    OPIS 

12. 
Nazwa 

„Promocja produktów 

lokalnych szansą na 

inicjowanie powstania 

lub wprowadzenia na 

rynek produktów, 

których podstawę 

stanowią lokalne zasoby 

poprzez organizację 

szkolenia i konkursu 

kulinarnego” 

Donator 

(kwota) 

Urząd Marszałkowski  

Departament Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013” 
 

(17 645,00 zł) 

Termin  01.04.2014r. – Koordynator  Joanna Adamiak-Nosińska 
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25.12.2014r. 

Efekty 

Całkowita wartość projektu: 24 112,20 zł 

 

W ramach projektu zorganizowane zostało szkolenie "Promocja produktów lokalnych" 

nt. promocji produktów lokalnych poprzez inicjowanie powstawania i wprowadzania na 

rynek produktów których podstawę stanowią lokalne zasoby.  Szkolenie trwało dwa dni 

a każdy dzień szkoleniowy trwał 8h (łącznie 16 h). Szkolenie zostało zorganizowane w 

dniach 25-26 październik 2014 r. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był omówieniu 

zagadnień związanych z rejestracją produktów lokalnych jaka może być dokonywana 

przez osoby fizyczne, gospodarstwa agroturystyczne,  restauratorów, organizacje 

pozarządowe i inne. W trakcie szkolenia trener przedstawi m.in. warunki wpisania 

produktów rolnych, środków spożywczych oraz napojów spirytusowych na listę 

produktów tradycyjnych, korzyści dla producentów  oraz promocji regionu z tego 

płynące. Po omówieniu poszczególnych punktów wniosku o wpis na listę produktów 

tradycyjnych przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne  poprzez wypełnianie wniosku 

na przykładzie produktów planowanych do rejestracji z terenu Lokalnej Grupy Działania 

Naszyjnik Północy. Drugi dzień szkolenia dotyczył będzie wprowadzenia do obrotu 

lokalnych i tradycyjnych produktów spożywczych. Trener omówił wymagania produkcji 

konwencjonalnej wynikające z podstawy prawnej sprzedaży produktów rolno 

spożywczych, zasad oznakowania produktów oraz wprowadzenia nowych przepisów w 

sprawie oznakowania żywności oraz konsekwencji wykrytych nieprawidłowości.  

Kolejnym działaniem w ramach projektu była organizacja konkursu na spożywczy 

produkt lokalny z obszaru LGD. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców z terenu 

Naszyjnika Północy do zaprezentowania produktów lokalnej kuchni i w dalszym efekcie 

ich promocji oraz zachęcenie ich uczestników do wnioskowania o wpis na Listę 

Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Podczas konkursu będą prezentowane korzyści płynące z wpisu na w/w listę oraz 

przykłady produktów z terenu Naszyjnika Północy już tam umieszczonych. Finał 

konkursu odbył się jednego dnia (8 h) 8 listopada i składał się z następujących części: 

- część oficjalna: przywitanie gości, prezentacja uczestników oraz donatora oraz wykład 

w formie prezentacji multimedialnej na temat znaczenia systemu ochrony promocji i 

rozwoju produkcji wyrobów lokalnych; źródła finansowania dla producentów lokalnych 

i tradycyjnych produktów; procedur rejestracji i wypełniania wniosku o rejestrację lub 

wpis na listę produktów tradycyjnych.  

- część główna: degustacja oraz ocena zgłoszonych produktów/potraw przez powołane 

jury (jury 5 osobowa). 

- część końcowa: ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz występy 

artystyczne.  

W ramach podsumowania projektu został wydany kalendarz ścienny na którym znalazły 

się prezentacje laureatów w/w konkursu kulinarnego (zdjęcie wraz z przepisem).  

13. 

Nazwa 

Lokalny Punkt 

Informacyjny 
EURODESK 

Donator 

(kwota) 
Środki własne 

Termin  
Listopad 2005 - 

obecnie 
Koordynator  Anna Brudnicka 

Efekty 

 

LPIE skierowany jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Jego zadaniem jest 
bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą, 

informacji o możliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie na działania 

młodzieżowe, informacji o krajach europejskich. 
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14. 

Nazwa 

„Wydanie 

publikacji 
promującej 

dziedzictwo 

przyrodnicze i 
kulturowo-

historyczne gminy 
Debrzno” 

Donator 

(kwota) 

Urząd Marszałkowski  
Departament Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 
 

(17 900,21 zł) 

Termin  
21.02.2013 -

25.11.2014 
Koordynator  Renata Pisuk 

Efekty 

 

Całkowita wartość projektu: 22 435,99 zł 

(w tym 4 535,78 zł wkład własny Stowarzyszenia) 
 
CEL PROJEKTU: Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturalno-
historycznego terenów gminy Debrzno, poprzez wydanie publikacji promującej walory 
historyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy. 
 
W ramach realizacji przedmiotowej operacji została wydana publikacja promująca 

dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowo-historyczne gminy Debrzno. Niniejsza publikacja 

ma charakter informatora turystycznego. W ramach realizacji operacji wykonano 

następujące zadania: 

 opracowanie tekstów publikacji, zadanie polegające na przygotowaniu 

merytorycznej zawartości publikacji, w tym: napisaniu i zredagowaniu tekstów, 

 przygotowanie materiałów fotograficznych do publikacji, 

 tłumaczenie publikacji na j. niemiecki, 

 skład, opracowanie graficzne i wydruk publikacji, 

 koordynacja merytoryczna projektu, 

 obsługa finansowo-księgowa projektu. 

 

15. 

Nazwa 
Biuro Porad 
Obywatelskich w 

Debrznie 

Donator 

(kwota) 
Środki własne 

Termin  01.01 – 31.12.2014 Koordynator  wolontariusze 

Efekty 

 

Od 1 stycznia 2014r. Stowarzyszenie „NRRMiGD” kontynuuje wolontaryjnie projekt, w 
ramach którego świadczone są nieodpłatnie usługi w zakresie poradnictwa 
obywatelskiego.   Porady udzielane są przez przeszkolonych doradców: p. Magdalena 
Kamowska, p. Joanna Adamiak- Nosińska, p. Krystyna Inglowska, p. Anna Brudnicka,     
p. Agnieszka Theus,  p. Renata Pisuk, która oprócz udzielania porad wprowadza dane do 
bazy. W 2014r. udzielono 190 porad,  w tym mailowo, listownie i osobiście w biurze 
mieszczącym się  w Debrznie. Od października 2014 r. dodatkowo udzielamy porad 
mailowych w ramach współpracy ze  Związkiem Biur Porad Obywatelskich (Obywatelski 
Infor). 

16. 

Nazwa 

Program 
Operacyjny 

Pomoc 

Żywnościowa 
 

Donator 
(kwota) 

Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE 
18, 525 zł (na rok 2014) 

Termin  01.12 –31.12.2014r. Koordynator Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

 
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" uczestniczyło w grudniu w 

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. W Ramach programu pozyskano 7300 kg 
żywności (Makaron - 3 szt/os, Mleko- 2 szt/os, Mielonka wieprzowa- 2 szt/os, Cukier- 2 

szt/os, olej rzepakowy 1 szt/os. ). Łączna wartość w/w produktów wynosiła 18, 525 zł. 

Produkty rozdysponowano wśród najuboższych rodzin z Miasta i Gminy Debrzno (1000 
osób). 
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17. Nazwa „Mój biznes – moja szansa”  
  
1 257 228,55  

 Termin 01.01.2014-30.06.2015  Magdalena Kamowska 

 

Efekty 

Miasto i Gmina Debrzno / Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie  w 

partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

realizują projekt: „Mój biznes – moja szansa” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki;  Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

Celem głównym projektu jest wsparcie samozatrudnienia i promocja 

postaw przedsiębiorczych w powiecie człuchowskim poprzez wsparcie 25 osób 

bezrobotnych (14K, 11M) w tym min. 50% osób w wieku poniżej 30 roku życia 

oraz min. 30% osób niepełnosprawnych.  

Cele szczegółowe:  

4. Budowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych 25 osób bezrobotnych 

(14K, 11M) w okresie 01.01.2014-30.06.2015. 

5. Nabycie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej przez 25 

osób bezrobotnych (14K, 11M) w okresie 01.01.2014-30.06.2015. 

6. Ułatwienie dostępu do środków finansowych na otwarcie własnej 

działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych(11K, 9M) z powiatu 

człuchowskiego w okresie 01.01.2014-30.06.2015r. 

7. Wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymanie płynności 

finansowej w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm poprzez 

udzielenie wsparcia pomostowego 20 osobom bezrobotnym (11K, 9M) z 

powiatu człuchowskiego w okresie 01.01.2014-30.06.2015r. 

 

Uczestnicy Projektu ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy, w ramach 

którego otrzymali wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Mimo, iż planowano objąć wsparciem 20 osób, w wyniku 

powstałych oszczędności, ostatecznie 21 osób otrzymało jednorazową dotację 

inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł. Ponadto w ramach projektu Uczestnicy 

otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6-ciu miesięcy w 

wysokości do 1.500zł miesięcznie.  

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia rozwoju 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z powiatu 

człuchowskiego. Ponadto zwiększyła się motywacja i chęć uczestników do 

założenia własnej działalności gospodarczej, a tym samym podniesienie 

kwalifikacji, wzrost aktywności na rynku pracy oraz zmniejszenie bezrobocia. 

 

  

 
 

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, 



 

 19 

 udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”),  

 aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm, 

 udostępnienie komputerów i Internetu. 

 

2. Stowarzyszenie w 2014 roku: 

 zatrudniało na umowę o pracę 15 osób (średnie zatrudnienie 14,279 pełnych etatów, w tym 3,665 etatu osoby 

niepełnosprawne); 
 zawarło 49 umów cywilnoprawnych (41 umów zlecenie i 5 umów o dzieło). 

 

 
3. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania: 

 praktyk – 0 osób 

 staży –  7 osób 

 wolontariuszy – 13 osób 

 
4. Stowarzyszenie zorganizowała w 2014 roku 28 szkoleń, w których udział wzięło 460 osób. 

 

Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik 
Północy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie oraz Związku Biur Porad Obywatelskich. 

 
Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie umorzenie podatku od prowadzonej przez nas działalności 

statutowej w kwocie: 6.262,00 zł. Bilans na koniec 2014 roku po stronie pasywów i aktywów stanowi kwota 993.734,72 zł 

oraz zysk w kwocie 95.886,56 zł. 
 

 


