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Wizyta w Borach Tucholskich
Zbliża się ku końcowi realizowany przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
projekt pn.: „Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomości wpływu mieszkańców na rozwój 
obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz zwiększenie umiejętności pisania wniosków i realizacji projektów”.

Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Osi 4 – Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest podnie-
sienie świadomości i wyposażenie 
lokalnej społeczności w wiedzę 
i umiejętności z zakresu budowa-
nia partnerskiej współpracy i reali-
zacji projektów, by wesprzeć ją  
w realizacji projektów wdrażają-
cych „Lokalną Strategię Rozwoju dla 
obszaru LGD Naszyjnik Północy”, które 
przełożą się na poprawę sytuacji spo-
łeczno – gospodarczej obszaru oraz 
wzrost jakości życia mieszkańców w/w 
obszaru. Zaplanowane działania edu-
kacyjno – aktywizujące miały na celu 
przygotowanie mieszkańców do skła-
dania wniosków i realizacji projektów  
w ramach działań Osi 3 i 4 PROW.

W projekcie zaplanowano  
2 cykle szkoleniowe składające się  
z następujących modułów:
► Trening umiejętności interperso-
nalnych (12h)
► Trening rozwoju osobistego 
(12h)
► Dobre praktyki w teorii i prak-
tyce” (16h)
► Zasady tworzenia projektu i pisa-
nia wniosku w teorii i praktyce (16h)
► Budowanie modelu współpracy  
i partnerstwa (16h)

W dniu 09.04.2011r. uczest-
nicy projektu z grupy początkują-
cej wzięli udział w wizycie studyjnej 
w Lokalnej Grupie Działania Bory 
Tucholskie. Miała ona na celu pozna-
nie doświadczeń w realizacji projek-
tów wśród społeczności lokalnych na 
obszarze działania organizacji gosz-
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czącej z zakresu dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. Uczestnicy wizyty spo-
tkali się koordynatorami projektów, którzy omówili ich założenia, rezultaty, korzyści 
oraz praktyczny aspekt ich realizacji. Podczas wizyty odwiedzili Galerie Produktu 
Lokalnego w Cekcynie, Gostycynie, Tucholi i Osiu. W Cekcynie zapoznali się  
z prezentacją pn.: „Doświadczenia z realizacji projektów wśród społeczności lokal-
nych na obszarze działania LGD Bory Tucholskie”. Uczestnicy projektu odwiedzili 
także Wioskę Grzybową w Krzywogońcu. Tam przy słodkim poczęstunku poznali 
historię powstania wioski oraz działania podejmowane na jej terenie.

Dodatkową atrakcją była wizyta w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi Gdzie 
uczestnicy wizyty mogli posłuchać gry na rogu myśliwskim oraz poznać historię 
tego instrumentu. 

Przed uczestnikami projektu z grupy zaawansowanej jeszcze 
wizyta studyjna w Lokalnej Grupie Działania Sandry Brdy. Tam zapo-
znają się z doświadczeniami organizacji działających na obszarze jej 
działania z realizacji projektów partnerskich w zakresie kultury ludo-
wej, dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz dziedzictwa kulturowego na 
bazie rzeki Brdy. Dodatkową atrakcją będzie wizyta w kaszubskiej chacie  
w Swornychgaciach.

A.B.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013



Już po egzaminie!
Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Debrzno w dniu 16 marca 2011 r. przystą-

pili do egzaminu kończącego Kurs Pierwszej Pomocy. 
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„Pierwsza pomoc – drugie życie”

Spośród 24 kursantów 
do egzaminu końcowego 
przystąpił 23 osoby, z których 
aż 19 zdało zarówno egza-
min teoretyczny, jak i prak-
tyczny.  Egzamin składał się 
z części teoretycznej i prak-
tycznej.  Osoby, które pozy-
tywnie napisały część teore-
tyczną, tj. test składający się 
z 30 pytań, mogły przystąpić 
do egzaminu praktycznego.  
W teście można było popełnić 
maksymalnie 3 błędy.  W trak-
cie części praktycznej egza-
minu sprawdzana była widza 

uczestników kursu dotycząca 
reanimacji poszkodowanego 
i umiejętności udzielania 
pomocy poszkodowanym  
w wypadku samochodowym. 

Zgodnie z zapisami 
ustawy „O Państwowym 
Ratownictwie Medycznym”  
z 8 września 2006 roku 
jest to egzamin państwowy  
i osoby, które zakończyły 
Kurs Kwalifikowanej Pomocy 
zdanym egzaminem końco-
wym, otrzymają tytuł „Ratow-
nika Medycznego”.  Tytuł ten 
jest certyfikatem wydawanym 

na okres trzech lat. Po trzech 
latach, chcąc uzyskać recer-
tyfikację, należy ponownie 
wziąć udział w Kursie Kwalifi-
kowanej Pomocy i zakończyć 
go zdanym egzaminem.

Wraz z końcem mie-
siąca kwietnia odbędzie się 
uroczyste spotkanie uczest-
ników kursu, na którym 
rozdane zostaną dyplomy 
potwierdzające uczestnic-
two w kursie oraz certyfikaty 
„Ratownika Medycznego”.
	 	 	 M.P-	P.



Kącik Porad Obywatelskich

Kiedy można otrzymać zasiłek

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają 
warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytu-
acja życiowa
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej 
sytuacji życiowej, związanej w szczególności z: sieroctwem, bezdomno-
ścią, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, proble-
mami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywio-
łową lub ekologiczną. Ustawodawca wymienia więcej takich powodów 
– tu podajemy tylko wybrane. Wyliczenie z ustawy nie jest zamkniętym 
katalogiem sytuacji, w których musi znaleźć się osoba ubiegająca się o 
pomoc. Oznacza to, że jako „trudna sytuacja życiowa” uprawniająca do 
pomocy może zostać uznana inna, niewymieniona w ustawie przyczyna. 
2. Drugi warunek to trudna sytuacja finansowa.
Jest to tak zwane kryterium dochodowe. Miesięczny dochód osoby lub 
rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty okre-
ślonej w ustawie o pomocy społecznej czyli dla osoby samotnej jest to 
kwota 477,00 - zł netto a dla osoby w rodzinie 351,00 złotych na jedną 
osobę. Ustalając tzw. kryterium dochodowe w rodzinie mnożymy 351,00 
zł przez ilość osób w rodzinie.

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki – 
czyli występowanie powodu przyznania pomocy np. w formie bezrobo-
cia, oraz spełnienie kryteriów dochodowych muszą być spełnione jedno-
cześnie.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej, niezdolnej do 
pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli 
jej dochód jest niższy od kryte-
rium dochodowego osoby samot-
nie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozosta-
jącej w rodzinie, niezdolnej do 
pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli 
jej dochód, jak również dochód 
na osobę w rodzinie są niższe 
od kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy 
oznacza:
- całkowitą niezdolność do pracy 
w rozumieniu przepisów o eme-
ryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (orze-
czenie lekarza orzecznika/ Komi-
sji ZUS o całkowitej niezdolności 
do pracy lub/ oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwa-
lidów, lub
- znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności (odpo-
wiednie orzeczenie zespołu ds. 
orzekania o niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy 
z tytułu wieku to osoba, która 
ukończyła 60 lat w przypadku 
kobiety lub 65 lat dla mężczyzny.

Maksymalna kwota zasiłku 
stałego wynosi 444 zł, minimalna 
- 30 zł. Zasiłek wypłacany jest  
w wysokości różnicy między kry-
terium dochodowym a docho-
dem osoby – w przypadku osoby 
samotnej lub różnicy między kry-
terium dochodowym na osobę  
w rodzinie. 



Podstawa prawna i wybrane orzecznictwo:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- Wyrok WSA w Warszawie z dn. 24.11.2006 r. - IV SA/Wa 1677/06
- Wyrok WSA w Łodzi z dn. 29.04.2010 r. - III SA/Łd 109/10

Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
ul. Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno
tel. +48 59  833 57 50, +48 59 833 71 49
fax +48 59 833 71 79
www.bpo.stowdeb.pl

Zasiłek okresowy

Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach jeżeli występuje:
• długotrwała choroba,
• niepełnosprawność,
• bezrobocie,
• możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Minimalną wysokość zasiłku opisują dwie zasady. Po pierwsze - 
zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. 
Po drugie - zasiłek okresowy nie może być mniejszy niż:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 
osoby,
- w przypadku rodziny – również 50% różnicy między kryterium dochodo-
wym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby 
bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie: 
- kosztów zakupu żywności, leków, leczenia,
- kupna opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
- kosztów pogrzebu,
- biletu kredytowanego.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła 
straty w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc dla osób lub 
rodzin przekraczających 
kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek celowy 
może być przyznany w szcze-
gólnie uzasadnionych przy-
padkach osobie albo rodzinie 
o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe. Pomoc 
nie podlega zwrotowi jeśli wyso-
kość pomocy (wartość) nie prze-
kroczy odpowiedniego kryterium 
dochodowego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 
osobie albo rodzinie o docho-
dach przekraczających kry-
terium dochodowe może być 
również przyznany zasiłek okre-
sowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczowa, pod warunkiem 
zwrotu części lub całości kwoty 
zasiłku lub wydatków na pomoc 
rzeczową. Należy jednak pamię-
tać, że są to szczególne formy 
pomocy a okoliczności uzasad-
niające jej przyznanie są bar-
dzo szczegółowo badane przez 
pracowników socjalnych. Każda 
forma pomocy finansowej jest 
udzielana na podstawie prze-
prowadzonego wywiadu przez 
pracownika socjalnego w opar-
ciu o niezbędną dokumentację 
i następuje po wydaniu decyzji 
administracyjnęj.

Agnieszka	Theus



W Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” dobiegły końca zajęcia z psychologiem i 
doradcą zawodowym dla uczniów III i II klas Gimnazjum przy Zespole Szkół oraz Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Debrznie, realizowane w ramach projektu pn. „Przyszłość tworzy się już dziś!” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przyszłość tworzy się już dziś
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Uczniowie od 26.02.2011 do 
02.04.2011r. uczestniczyli w zaję-
ciach z doradcą zawodowym i psy-
chologiem. Program zajęć z doradcą 
zawodowym obejmował przygotowa-
nie uczestników do wyboru szkoły  
i ewentualnego przyszłego zawodu 
poprzez zachęcanie do aktywności, 
samopoznania, kształtowania ade-
kwatnej samooceny. Celem zajęć 
było pobudzenie aspiracji poznaw-
czych, przygotowanie do samodziel-
nych działań, ich planowania i reali-
zacji, analizowania posiadanych pre-
dyspozycji i próbę ich podsumowania 
w kontekście podejmowania dalszych 
decyzji zawodowych, związanych  
z wyborem kierunku dalszej eduka-
cji. Zajęcia przygotowały uczniów do 
pracy zespołowej jak i poznali techniki 
autoprezentacji. 

Podczas przeprowadzonych 
zajęć młodzież poprzez różnorodne 
metody i formy realizacji, m.in. dys-
kusję, prezentację, pracę własną  
i pracę w grupie miała okazję rozwi-
jać umiejętności z zakresu komuni-
kacji interpersonalnej i współpracy 
w grupie, uświadomić sobie mocne 
strony, a także dokonać próby okre-
ślenia własnych predyspozycji zawo-
dowych. Doradca zawodowy starał 
się wykształcić w uczestnikach pro-
aktywną postawę w procesie pozy-
skiwania informacji o rynku pracy  
i możliwościach zatrudnienia. Uczest-
nicy poznali różne zawody w podziale 
za względu na środowisko pracy,  
a także zaznajomili się ze zdolno-
ściami i umiejętnościami niezbędnymi 
do ich wykonywania. Chętne osoby 
mogły też porozmawiać indywidualnie 
z doradcą zawodowym, który udzie-
lał gimnazjalistom informacji i porad 
dotyczących wyboru szkoły ponad-

gimnazjalnej i określenia predyspo-
zycji zawodowych. Podczas wszyst-
kich zajęć, uczestnicy wykazywali się 
pomysłowością, ciekawością i dużym 
zaangażowaniem. Mamy nadzieję, 
że zajęcia stanowiły nie tylko ciekawą 
formę spędzania czasu wolnego, ale 
również przyczyniły się do rozwijania 
umiejętności interpersonalnych oraz 
zachęciły uczniów do dokonywania 
przemyślanych i trafnych wyborów 
dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodo-
wej. 

Zajęcia z psychologiem miały 
przede wszystkim na celu pomóc 
adresatom szkolenia w podjęciu decy-
zji co do wyboru kierunku dalszego 
kształcenia się, zwrócenie uwagi na 
posiadane predyspozycje i umiejęt-
ności poprzez ćwiczenia pozwalające 
lepiej poznać siebie, innych członków 
grupy, poszerzające umiejętności 
komunikacyjne, budujące postawy 
asertywne, zachęcające do aktyw-
ności oraz umożliwiające diagnozę 

mocnych i słabych stron uczestników. 
Zajęcia przyczyniły się do pobudze-
nia wyobraźni młodzieży, pozwo-
liły nabyć umiejętności współpracy  
w grupie oraz przełamać lęk przed 
ekspozycją społeczną, tj. wystąpie-
niami publicznymi z elementami auto-
prezentacji. 

16 kwietnia b.r. młodzież wyje-
dzie na giełdę edukacyjną do Zespołu 
Ogólnokształcących Sportowych 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni. 
Założeniem giełdy edukacyjnej jest 
stworzenie dla młodzieży zapoznania 
się z informacją na temat rynku pracy 
oraz ofertą edukacyjną wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych, znajdują-
cych się w Gdyni na stoiskach wysta-
wowych. Liczymy na to, że aktywny 
udział w giełdzie przyczyni się do 
podjęcia przez przyszłych absolwen-
tów właściwych decyzji edukacyjno-
zawodowych.

	
M.K.



Celem IDG (Indywidualna 
Działalność Gospodarcza) było 
promowanie przedsiębiorczo-
ści wśród osób bezrobotnych, 
jak również wspieranie ich roz-
woju w dążeniu do samozatrud-
nienia. Osoby zainteresowane 
otwarciem własnej firmy otrzy-
mały niezbędne informacje od 
instytucji zaangażowanych w 
proces zakładania działalności 
gospodarczej. Poza tym bez-
robotni, którzy uzyskali środki  
z Funduszu Pracy na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
mieli możliwość zaprezentowa-
nia przykładów własnych osią-
gnięć i podzielenia się swoimi 
doświadczeniami. Ponadto  
w ramach IDG odbyły się zaję-
cia dla najmłodszych pt. „Przed-
siębiorczy Przedszkolak”, któ-
rych celem było zaszczepienie 
nutki przedsiębiorczości, sza-
cunku do pieniądza i podziele-
nia się marzeniami o wymarzo-
nym zawodzie.

Podczas tego dnia można 
było skorzystać z porad informa-
cyjno – doradczych, w których 
fachowcy w dziedzinie biznesu 
doradzali jak założyć własną 
działalność gospodarczą i skąd 
pozyskać fundusze na założenie 
firmy.

W tym dniu nie zabrakło 
również przedstawicieli „Sto-
warzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Miasta i Gminy Debrzno”. 
Pani Prezes Zdzisława Hołu-

bowska w swojej prezentacji 
przedstawiła oferty: Ośrodka/
Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści, który wspiera lokalnych 
przedsiębiorców od ponad 12 
lat, ofertę Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy 
Europejskich „Pomorskie 
w Unii” oraz Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Chojni-
cach.

Dzień Przedsiębiorczości w Człuchowie
W dniu 14.04.2011 w Człuchowie w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Koszalińskiej 2 odbył 
się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG, zorganizowany przez PUP w Człuchowie.

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654 
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl

Biuletyn informacyjny
redagują:

Redaktor naczelny: 
Izabela	Małaszniak
Korekta:
Zdzisława	Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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Stoisko Stowarzyszenia 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem, wśród zwiedzających. 
Konsultantki PI udzielały infor-
macji m.in. na temat możliwości 
pozyskania dofinansowania na 
rozpoczęcie/rozwój działalności 
gospodarczej, oferty szkolenio-
wej. Każdy z zainteresowanych 
otrzymał ulotki, materiały infor-
macyjne i gadżety.

I.S.


