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Piknik rodzinny w Człuchowie
17 czerwca 2011 roku Lokalny Punkt Informacyjny w Debrznie oraz Regionalny Ośrodek Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Chojnicach prowadzone przez Stowarzyszenie „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” uczestniczyły w Pikniku Rodzinnym w Człuchowie. 

Organizatorem był tutejszy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Zabawa była częścią reali-
zowanego przez MOPS projektu 
„Promocja Integracji Społecznej na 
terenie Miasta Człuchowa”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Festyn miał charakter integracyj-
no-edukacyjny, mający na celu 
integrację mieszkańców miasta, 
zapoznanie ich z organizacjami i 
instytucjami działającymi na tere-
nie Powiatu Człuchowskiego. Pik-
nik oparty był na wspólnej zaba-
wie dzieci i dorosłych. Nie zabra-
kło pokazów człuchowskiej policji 
i straży pożarnej. Do specjalnych 
atrakcji należała przejażdżka kucy-
kiem oraz wozem strażackim. Nie 
brakowało również dobrej muzyki, 
darmowej kiełbaski z grilla oraz 
wielu konkursów z nagrodami dla 
dzieci i młodzieży. 

Wszyscy mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad przedstawi-
cieli różnych instytucji. Swoje sto-
iska miały między innymi: Regio-
nalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Choj-
nicach, Powiatowy Urząd Pracy 
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w Człuchowie, Lokalny Punkt 
Informacyjny z Debrzna. Można 
było  poszerzyć swoją wiedzę na 
temat Unii Europejskiej oraz uzy-
skać odpowiedź na konkretne 
pytanie skierowane bezpośred-
nio do specjalistów. Lokalny 
Punkt Informacyjny reprezento-
wały konsultantki Anna Kozicka 
i Ilona Sołtyk, natomiast Regio-
nalny Ośrodek EFS w Chojni-
cach reprezentowała Pani kie-

rownik Ośrodka Joanna Ada-
miak-Nosińska. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się publikacje o tema-
tyce unijnej. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Zaintereso-
wani otrzymali gadżety promo-
cyjne RO EFS i LPI m.in. balony, 
notesy, długopisy, teczki. Mimo, 
że pogoda nie była wymarzona 
wszyscy dobrze się bawili.

Ilona Sołtyk
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Projekt "Wyposażenie świetlic w m. Debrzno, Stanisławka, Skowarnki, 
Słupia, Cierznie, Stare Gronowo i Uniechów w meble biurowe niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania tych świetlic oraz organizacja zajęć 
edukacyjnych"

Działanie "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w zakresie "Małych projektów"

Celem projektu jest podniesienie jakości życia ludności na obszarze realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Naszyjnik Północy”.

W ramach projektu w okresie 16 maja 2011 – 14 lipca 2011 roku w świetlicach 
w miejscowościach: Debrzno, Cierznie, Skowarnki, Słupia, Stanisławka, Stare Gronowo, 

Uniechów, zakupione zostaną meble biurowe: regały, szafy, biurka oraz fotele obrotowe.
Wyposażenie świetlic w meble biurowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

świetlic oraz organizacji zajęć edukacyjnych. 
Realizacja projektu służyć będzie poprawie warunków życia i edukacji oraz oferty spędzania 

wolnego czasu.

Realizator:
Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno 

tel./ fax 59 833 53 66 
promocja@debrzno.pl 

www.debrzno.pl

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Wartość projektu: 15 358,00zł
Udział Miasta i Gminy Debrzno: 6 546,04 zł



Kącik Porad Obywatelskich

Likwidacja barier architektonicznych – 
dofinansowanie z PFRON

Bariery architektoniczne 
są zjawiskiem powszechnym 
dla osób niepełnosprawnych. 
Pomimo pomocnych zmian  
w prawie, wiele obiektów sta-
nowi istny tor przeszkód dla 
osób mających problemy  
z poruszaniem się. Elementy 
wewnętrzne jak i zewnętrzne 
budynków posiadają złe roz-
wiązania techniczne jak i kon-
strukcyjne. Wobec takiego 
stanu rzeczy dobrym rozwią-
zaniem jest likwidacja barier 
architektonicznych w miej-
scu zamieszkania osoby nie-
pełnosprawnej, aby chociaż 
we własnych czterech ścia-
nach osoby mające problemy  
z poruszaniem się mogły 
czuć się swobodnie.

Każda osoba niepełno-
sprawna mająca trudności 
z poruszaniem się, jeśli jest 
właścicielem nieruchomo-
ści lub jej wieczystym użyt-
kownikiem może starać się 
o dofinansowanie na likwida-
cję barier architektonicznych 
w ramach Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (PRFON). 
Podobnie ma się rzecz, gdy 
dana osoba posiada zgodę 
właściciela lokalu, którego 
jest użytkownikiem, na wyko-
nanie robót adaptacyjnych. 

Likwidacja barier urba-
n i s t yczno -a r ch i t ek ton i cz -
nych w miejscu zamieszka-
nia osoby niepełnospraw-
nej to wszelkie prace ada-

ptacyjne, budowlano - insta-
lacyjne zgodne z prawem 
budowlanym zmierzające do 
prawidłowego ukształtowania 
pomieszczeń mieszkalnych 
w tym pomieszczeń sanitar-
nych wraz z ich wyposaże-
niem i dogodnym dojściem 
do mieszkania.

Wysokość dofinan-
sowania dla osoby fizycz-
nej wynosi do 80% warto-
ści realizowanego zada-
nia. Wnioskodawca powinien 
również posiadać udział wła-
sny w kwocie nie niższej niż 
20% kosztów realizowanego 
przedsięwzięcia. 

Wnioski o dofinanso-
wanie likwidacji barier archi-
tektonicznych ze środków 
PFRON realizują zazwyczaj 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie. Wypełniony formu-
larz wniosku składa się wraz 
z takimi dokumentami jak:

• kopia orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub kopią 
orzeczenia traktowanego na 
równi z tym orzeczeniem;
• kopia dokumentu potwier-
dzającego zameldowanie 
wnioskodawcy;
• kopia orzeczeń o niepełno-
sprawności osób zamiesz-
kałych wspólnie z wniosko-
dawcą;
• zaświadczenie lekarskie, 
wystawione czytelnie i w 
języku polskim, zawierające 
informacje o rodzaju posia-
danych schorzeń utrudniają-
cych poruszanie się;
• kserokopia dokumentu 
potwierdzającego tytuł 
prawny do lokalu, w którym 
ma nastąpić likwidacja barier 
architektonicznych;
• dokumenty potwierdzające 
wysokość oświadczonych 
w druku wniosku dochodów 
wnioskodawcy oraz osób 
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pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domo-
wym osiągniętych w okresie 
trzech miesięcy poprzedza-
jących złożenie wniosku;
• pisemna zgoda właściciela 
budynku na wykonanie robót 
we wnioskowanym zakresie;
• szkic pomieszczeń, któ-
rych dotyczy likwidacja 
barier architektonicznych 
z podaniem ich wymiarów, 
obecnego i projektowanego 
układu funkcjonalnego.

Gdy wniosek zostanie 
pozytywnie rozpatrzony, należy 
dostarczyć również kosztorys, 
projekt, pozwolenie na budowę 

lub decyzję właściwego organu 
budowlanego o nie wniesie-
niu sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonania robót. Po weryfikacji 
planów i kosztorysów, Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie zawiera z Wnioskodawcą 
umowę w sprawie likwidacji 
barier. Przekazanie środków 
Funduszu następuje po dostar-
czeniu przez Wnioskodawcę 
faktur wystawionych na Wnio-
skodawcę przez wykonawcę 
lub dostawców (z datą wysta-
wienia faktury po dacie pod-
pisania umowy z PCPR) oraz 
dowodu uiszczenia udziału 
własnego.

Nie można ubiegać się 
o dofinansowanie do kosztów 
realizacji poniesionych przed 
przyznaniem środków finan-
sowych i zawarciem umowy  
o dofinansowanie ze środków 
PFRON.

Wnioskodawcy, którym 
nie zostało przyznane dofi-
nansowanie, z powodu nie-
wystarczającej wysokości 
środków Funduszu przezna-
czonych na likwidację barier 
w roku rozpatrywania wnio-
sku, mogą wystąpić o dofi-
nansowanie ponownie, skła-
dając nowy wniosek.

Anna Sułkowska



Realizacja projektu partnerskiego zakończona!
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W ramach projektu przez 
okres sześciu miesięcy w obu szko-
łach aktywnie działały uczniowskie 
zespoły badawcze, które przepro-
wadziły audyty energetyczne, zlo-
kalizowały źródła utraty energii  
i wspólnie z nauczycielami przygo-
towały bilanse energetyczne szkół. 
Dla uczniów klas V-VI ZS i MOW 
oraz grupy 6-latków z Przedszkola 
im. J. Brzechwy w Debrznie zor-
ganizowano zajęcia warsztatowe  
pn. „Gdy tym pstryczkiem zro-
bisz pstryk”, poświęcone promo-
waniu energooszczędności. W kla-
sach, sypialniach, toaletach i świe-
tlicach uczniowie umieścili naklejki 
pozyskane z Fundacji GAP Polska 
zachęcające do wyłączania zbęd-
nego oświetlenia. By dowiedzieć 
się skąd się bierze energia, ucznio-
wie MOW i ZS w Debrznie, wybrali 
się na wycieczki do ciepłowni  
w Debrznie oraz Zakładu Energe-
tycznego w Człuchowie. Wiosną 
ogłoszono konkursy gminne – pla-
styczny – na plakat i logo promu-
jące oszczędzanie energii i popula-
ryzujący racjonalne gospodarowa-
nie energią oraz literacki – na hasło 
lub rymowankę i list do rodziców 
„Dlaczego warto oszczędzać 
energię”. W sumie w obu konkur-
sach wzięło udział 185 uczniów  
z całej gminy. Na terenie parku 
okalającego MOW i wokół budyn-
ków ZS uczniowie zasadzili 250 
rodzimych drzew, które pozyskano  
z Nadleśnictwa Złotów. W kwietniu 
2011 roku w ramach Światowego 
Dnia Ziemi zorganizowano uroczy-
sty apel, w którym uczestniczyła 
cala społeczność ZS i zaproszeni 
goście, a następnie Eko piknik,  
w którym uczestniczyło 70 repre-
zentantów gminy Debrzno. Pod 
koniec roku szkolnego, przy 

Wychowankowie MOW Debrzno i uczniowie ZS Debrzno zakończyli realizację partnerskiego 
projektu pod nazwą „Wspólnie z energią na rzecz energii”, finansowanego przez Fundusz 
Partnerstwa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju. 

wsparciu pracowników obsługi,  
w obu szkołach zamontowano 
świetlówki i żarówki energoosz-
czędne, głowice termostatyczne 
i maty termoizolacyjne. Wśród 
mieszkańców Debrzna przepro-
wadzono badania ankietowe pod 
hasłem: „Czy Twój dom jest 
energooszczędny?”, a zgroma-
dzone wyniki zaprezentowano 
podczas konferencji „My energo-
oszczędni”.
W trakcie tego spotkania wrę-
czono również nagrody laureatom 
konkursu plastycznego, dysku-
towano na temat alternatywnych 
źródeł energii oraz korzyści płyną-
cych z czerpania energii odnawial-
nej a także zwiedzono wystawę 
pokonkursową prac plastycznych. 

Większość z działań miała 
charakter praktyczny - angażu-
jący licznych partnerów, rodziców  
i wolontariuszy, a na zajęciach 
oraz warsztatach dominowały 
metody aktywizujące uczniów. 
Fakt, iż wiele zadań realizo-
wano na zasadzie partnerskiej 

miał ogromny wpływ na socjali-
zację wychowanków MOW oraz 
stworzenie im szansy na integra-
cję z młodzieżą z tzw. środowi-
ska otwartego. Realizacja pro-
jektu przyniosła wymierne korzyści 
zarówno realizatorom jak i uczniom 
innych szkół gminy Debrzno,  
o czym świadczy duże zaintere-
sowanie organizowanymi kon-
kursami i stu procentowy udział 
reprezentacji wszystkich szkół 
gminy Debrzno w Eko pikniku 
i konferencji „My Energoosz-
czędni”. Dzięki dodatkowemu 
wsparciu pozyskanemu z Urzędu 
Miasta i Gminy Debrzno ucznio-
wie z terenu gminy Debrzno nie 
ponosili kosztów dojazdu na 
zaplanowane imprezy. Rezultaty  
i wyniki przeprowadzonych ankiet 
ewaluacyjnych i obserwacji wska-
zują na konieczność kontynuacji 
tego typu działań, ich ogromną 
atrakcyjność dla uczniów i apro-
batę zarówno rodziców jak i środo-
wiska lokalnego. 

Renata Pisuk



Gospodarzem konfe-
rencji był Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Chojnicach pro-
wadzony przez Stowarzysze-
nie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” wraz z part-
nerem – Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich w Słupsku.

Uczestnikami spotkania 
byli przedstawiciele lokalnych 
organizacji i grup nieformalnych 
z terenu czterech powiatów 
(chojnickiego, człuchowskiego, 
kościerskiego oraz kartuskiego) 
objętych działaniem Regional-
nego Ośrodka EFS w Chojni-
cach. 

Podczas konferencji 
przedstawicielka Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Pani Hanna Kale-
nik szczegółowo omówiła aktu-
alny stan wdrażania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
województwie pomorskim. 

Następnie Pani Katarzyna 

Konferencja „Warto inwestować w człowieka”

W poniedziałek, 13 czerwca w Kościerzynie odbyła się konferencja „Warto inwestować  
w człowieka”, której celem było zainspirowanie lokalnej społeczności do działań z wykorzystaniem 
szansy, jaką daje Europejski Fundusz Społeczny. 
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Werner-przedstawicielka Kra-
jowego Ośrodka Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego z siedzibą w Warszawie, 
w panelu dotyczącym tzw. 
„Dobrych praktyk” tzn. przy-
kładów zrealizowanych lub 
trwających projektów współ-
finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
EFS, przytoczyła przykłady 
lokalnych inicjatyw realizowa-
nych w Polsce w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  

Swoimi doświadcze-
niami z realizowanych projek-
tów podzieliły się również Panie 
Urszula Krojec, Judyta Maj-
kowska, Elżbieta Licznerska, 
Lucyna Borzyszkowska, Mag-
dalena Kamowska oraz Mał-
gorzata Pluto – Prądzyńska, 
przedstawicielki organizacji z 
powiatu chojnickiego, człuchow-
skiego, kościerskiego i kartu-
skiego. Każdy z projektów był 

inny, wskazywał na nowe 
możliwości dostarczając 
ciekawych przykładów i 
pomysłów zaproszonym 
gościom. Swoimi pre-
zentacjami Panie udo-
wodniły, że można reali-
zować ciekawe działania 
angażując w nie lokalną 
społeczność za nieduże 
środki.

K o n f e r e n c j ę 

zakończyło wystąpienie Pana 
Marka Holi – 3M&W, który zwró-
cił uwagę na wyzwania Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w nowym okresie programowa-
nia.

Podsumowanie spotka-
nia potwierdziło konieczność 
inwestowania w człowieka oraz 
potrzebę wykorzystania szans, 
jaką oferuje Europejski Fundusz 
Społeczny.

Magdalena 
Procajło - Galanty


