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Poradnictwo obywatelskie kluczem do aktywnego i świadomego społeczeństwa – Jubileusz
10-lecia Biura Porad Obywatelskich w Debrznie…
…pod takim hasłem upłynęła konferencja promująca
poradnictwo obywatelskie zorganizowana w związku z dziesiątą
rocznicą istnienia i działalności debrzneńskiego Biura.
Zaproszenie na spotkanie przyjęło wiele osób, których
obecność była dla nas szczególnie zaszczytna. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m.in. pełnomocnik Rzecznika Praw
Obywatelskich – Krzysztof Szerkus, przedstawicielki Związku
Biur Porad Obywatelskich w Warszawie – Anna Masny-Żelazowska i Małgorzata Kaźmierczak, Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
– Mirosław Burak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie –
Jan Adam Beme, przedstawiciel Rady Powiatu Człuchowskiego –
Waldemar Klimek, przedstawiciele OPS powiatu człuchowskiego,
sołtysi.
Konferencję, która odbyła się 21 października br. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
otworzyła Prezes Zarządu – Pani Zdzisława Hołubowska. Wstępem do podsumowania dotychczasowego dorobku Biura Porad
Obywatelskich w Debrznie było wystąpienie Pani Małgorzaty
Kaźmierczak – przedstawicielki Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, która przybliżyła uczestnikom spotkania
istotę poradnictwa obywatelskiego oraz jego przesłanki rozwoju
w Europie i w Polsce ze wskazaniem na standaryzację i zasady
usług doradczych.
Kierownik BPO w Debrznie – Pani Agnieszka Theus przypomniała wszystkim zgromadzonym o początkach BPO w Debrznie i jego kolejnych etapach rozwoju. Przedstawione liczby są
imponujące…
*2492 udzielone porady/ informacje obywatelskie (stan na
30.06.2011);
*2278 przyjętych klientek/ klientów (stan na 30.06.2011);
*zasięg – 4 województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie, 6 gmin: Debrzno, Człuchów, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Lipka;
*12 Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w terenie, tj.
Sępólnie Krajeńskim, Cierzniach, Uniechowie, Kamieniu Krajeńskim, Lipce, Starym Gronowie, Skowarnkach, Człuchowie, Czarnem, Zakładzie Karnym w Czarnem, Zakładzie Karnym w Koronowie i Zakładzie Karnym w Szczecinku;
*20 doradców w tym również wolontariusze;
*1.139.946,00 zł i 26.485,02 euro pozyskanych środków
na działalność BPO w Debrznie…
Swoimi doświadczeniami ze współpracy z BPO w Debrznie w zakresie krzewienia idei poradnictwa obywatelskiego
podzielili się Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno – Mirosław Burak,
Prezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim – Jarosław Niemyjski oraz Za-ca Dyrektora ZK w Czarnem – mjr Ryszard Włodyka. Wszyscy prelegenci jednoznacznie
wskazali na potrzebę podejmowania tego typu inicjatyw i wyrazili
dalszą chęć współdziałania w tym zakresie.
Konferencja była również okazją do zapoznania się z dzia-

łalnością poradniczą od strony praktycznej. Pan Jacek Janusz
– wieloletni doradca BPO w Debrznie, który na co dzień udziela
Porad w Zakładach Karnych w Czarnem i Szczecinku opowiedział o swoich doświadczeniach w pracy z klientem i trudzie
udzielania porad w tak specyficznym miejscu, jakim jest Zakład
Karny.
W programie konferencji nie zabrakło prezentacji na
temat projektu pt. „Skorzystaj z porady – rozwiąż swój problem!”
w ramach którego zorganizowana została niniejsza uroczystość.
Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założenia przedstawiła koordynatorka projektu - Anna Kozicka. Uczestnicy mieli
także okazję poznać rezultaty, które udało się osiągnąć na obecnym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz obejrzeć reportaż na
temat projektu nagrany w ramach cyklu „Eurokapitalni”.
Znaczenie i rolę poradnictwa obywatelskiego w kształtowaniu świadomości prawnej obywateli okiem prawnika przedstawił Sebastian Ćwiora współpracujący w ramach projektu z BPO
w Debrznie.
Na obchodach 10-lecia BPO w Debrznie nie zabrakło
również jubileuszowego tortu. Symbolicznego przecięcia dokonała Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która wręczyła również podziękowania dla doradców oraz instytucji współpracujących i wspierających działalność poradniczą.
Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie to wspaniała inicjatywa, w której obywatele (doradcy) pomagają innym obywatelom (klientom) stać się obywatelami. Impulsem do powołania
owej struktury był stale odnotowywany wzrost liczby osób poszukujących wsparcia prawnego, czy nawet zwykłej pomocy w napisaniu pisma do konkretnej instytucji. Z upływem lat to zapotrzebowanie nadal jest zgłaszane, co dowodzi, że Biuro Porad
Obywatelskich w Debrznie spełnia swoją rolę i jest społecznie
potrzebną inicjatywą. Takim przesłaniem zakończono obchody
Jubileuszu 10-lecia BPO w Debrznie.
Anna Kozicka

Konferencja współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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IX FORUM EKOLOGICZNE pn. „Tam gdzie szumi las”
W dniu 21 października 2011r. odbyło się już po raz dziewiąty Forum Ekologiczne, w którym uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych Gminy Debrzno (SP Uniechów, Myśligoszcz, Stare Gronowo, Zespół Szkół w Debrznie
oraz MOW Debrzno). Gośćmi specjalnymi Forum były reprezentacje szkół z Okonka i Lotynia – laureaci międzynarodowego ekologicznego certyfikatu „Zielonej Flagi”.
Ideą Forum była chęć popularyzacji osiągnięć szkół w dziedzinie edukacji ekologicznej, wymiana pomysłów i doświadczeń, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, edukacja z dziedziny ochrony środowiska i ekologii oraz populary-

zacja rodzimych zasobów przyrodniczych.
Uczestnicy Forum zapoznali się ze sprawozdaniami z nowatorskich działań pro-ekologicznych podejmowanych w Lotyniu i Okonku. Ponadto wzięli udział
w zajęciach warsztatowych integrujących młodzież, zajęciach plastycznych oraz zwiadzie ekologicznym promującym walory turystyczne Debrzna prowadzonym metodą
„Wypraw odkrywców”. Szczególnym wydarzeniem był
moment przekazania przez uczniów na ręce dyrektorów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu
Szkół w Debrznie Zielonych Flag i międzynarodowych certyfikatów zdobytych przez te placówki w minionej edycji
programu „Szkoły dla Ekorozwoju”.
Dzięki wsparciu finansowemu Pana Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz Stowarzyszenia „Na Rzecz..” uczestnicy Forum nie ponosili kosztów przejazdu i uczestnictwa w imprezie, a wszy-

scy mogli skorzystać z pysznego poczęstunku i cieszyć się drobnymi upominkami. Atmosfera spotkania
i zawiązane znajomości z pewnością zaowocują kolejnymi
inicjatywami podejmowanymi przez młodzież i ich nauczycieli nie tylko na gruncie lokalnym ale również międzypowiatowym.
Do zobaczenia za rok - podczas jubileuszowego X
Forum Ekologicznego.
Renata Pisuk

Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Pomorza
Jeremie dla Rozwoju Pomorza to nowa inicjatywa
pozadotacyjnego wsparcia którego działanie odchodzi
od tradycyjnego dotacyjnego dofinansowania na
rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki
oraz poręczenia dla firm).

Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Inicjatywa skierowana jest również do osób, które
chcą założyć działalność gospodarczą.
Inicjatywa dotyczy przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które:
•rozpoczynają działalność (startup-y),
•nie posiadają historii kredytowej,
•nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
O wsparcie w ramach JEREMIE ubiegać się mogą
również inne firmy z sektora mikro, małych i średnich,
które chcą przeznaczyć wsparcie budowę, rozbudowę lub
rozszerzenie działalności gospodarczej.
Wsparcie może być przeznaczone na:
•realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
•unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup
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wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także
zakup środków transportu bezpośrednio związanych z
celem realizowanego przedsięwzięcia,
•budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności
surowców i energii,
•informatyzację,
•dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm
krajowych i unijnych,
•tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
•inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju
przedsiębiorstwa.
Jeśli jesteś zainteresowanym pozyskaniem takiego
wsparcia już niedługo Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie zorganizuje spotkanie informacyjne na temat Inicjatywy Jeremie.
Dokładną datę spotkania podamy już wkrótce.
Serdecznie Zapraszamy!!!
Ilona Sołtyk

Kącik Porad Obywatelskich
Jak unieważnić małżeństwo cywilne?
Unieważnienie małżeństwa cywilnego jest stwierdzeniem przez sąd, że związek nie został nigdy ważnie zawarty.
Unieważnienie jest inną instytucją niż rozwód, uznającą, że
już od samego początku małżeństwa nie miało miejsca. Natomiast rozwód jest rozwiązaniem przez sąd ważnego związku
małżeńskiego z przyczyn, które zaistniały już po jego zawarciu. Unieważnić małżeństwo cywilne może jedynie i tylko
z powodu określonych przyczyn. Przyczyny te muszą wystąpić już w chwili zawierania związku małżeńskiego. Wyróżnia
się trzy przyczyny, które stanowią podstawę do unieważnienia
zawartego związku małżeńskiego.
Należą do nich:
♦ Wady oświadczenia woli,
♦ Przeszkody małżeńskie,
♦ Nieprawidłowe pełnomocnictwo.
Wady oświadczenia woli
Związek małżeński może być unieważniony, jeżeli przysięga małżeńska była złożona pod wpływem błędu, który w terminologii prawniczej nazywa się „wadą oświadczenia woli”.
>>Wada 1. Gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek
małżeński złożyła osoba, która z jakichkolwiek powodów
znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli.
Osoba nieświadoma nie zdaje sobie sprawy, co czyni,
jaką podejmuje decyzję oraz jakie będą tego skutki. Wyjściem
z tak trudnej i dramatycznej sytuacji jest unieważnienie zawartego związku. Wnosząc pozew do sądu o unieważnienie małżeństwa w uzasadnieniu należy podać, że osoba biorąca ślub
niebyła świadoma czynu i podejmowanej decyzji, ponieważ
np. brała silne środki uspokajające lub leczyła się psychiatrycznie, że była zamroczona alkoholem, albo środkami farmakologicznymi, narkotykami. Osoba, która przedstawi dowody, że
w chwili zawierania związku małżeńskiego była pod wpływem
w/w środków odurzających, może żądać unieważnienia małżeństwa. Pamiętać jednak należy, że zadaniem kierownika
USC udzielającego ślubu cywilnego (podobnie jak notariusza
protokołującego czynność notarialną) jest ocena w możliwym
po temu zakresie, czy dana ze wskazanych wyżej okoliczności nie ma miejsca. Jeśli kierownik USC poweźmie wątpliwości
w tym zakresie, może udzielenia ślubu odmówić.
>>Wada 2. Gdy oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu, co do tożsamości drugiej osoby.
Unieważnienia małżeństwa z tego powodu może
żądać oszukany małżonek stwierdzając, że jego zamiarem było ślubować zupełnie innej osobie, a nie tej, z którą
w wyniku oszustwa zawarł związek małżeński, jest to błąd, co
do osoby. W praktyce sytuację tę uznać jednak należy za czysto teoretyczną. Nie ma natomiast podstaw do unieważnienia

małżeństwa z powodu wystąpienia błędu, co do przymiotów tej
osoby, np.gdy przed ślubem ktoś twierdzi, że ma szereg zalet,
a po ślubie okaże się, że w ogóle ich nie posiada, ma bardzo
dużo wad, które utajnił.
>>Wada 3. Gdy oświadczenie woli zostało złożone pod
wpływem groźby.
Można żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod
wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu
samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo
osobiste. Unieważnienia małżeństwa, które zostało zawarte
pod wpływem groźby może również żądać prokurator, zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa, np. zagrożenie życia, wyrządzenie krzywdy osobie
i partnerowi. Nie można jednak skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu
wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu
lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku
po upływie trzech lat od zawarcia małżeństwa. Unieważnienie
może nastąpić nawet po śmierci małżonka. W takim wypadku
zmarłego zastępuje kurator. Ma to znaczenie, gdy chodzi
o dziedziczenie. Gdy małżeństwo zostaje unieważnione, małżonek nie dziedziczy po zmarłym.
>>Przeszkody małżeńskie
Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego
1964r. przewiduje też inne- oprócz wad oświadczenia woli powody unieważnienia małżeństwa cywilnego. Są to:
Brak wymaganego wieku małżonków
Zgodnie z przepisami kandydaci na małżonków
muszą mieć ukończone 18 lat. Jeżeli w chwili zawarcia małżeństwa którykolwiek z małżonków nie jest pełnoletni, może
to stanowić podstawę unieważnienia związku. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat 18 oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat 16
albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 16, lecz przed ukończeniem lat 18 może żądać każdy
z małżonków. Jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął, to nie można z tego powodu unieważnić małżeństwa. Mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa, gdy kobieta zaszła w ciążę pomimo przepisanego wieku.
Po zajściu w ciążę z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa
może wystąpić tylko kobieta lub prokurator (ochrona macierzyństwa).
Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy
Przeszkoda ta jest podstawą do unieważnienia małżeństwa, jeśli występowała już w chwili jego zawierania. Choroba
musi zagrażać małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potom-

stwa. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków lub prokurator. Po ustaniu choroby psychicznej nie można unieważnić małżeństwa.
Ubezwłasnowolnienie całkowite
Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może zawrzeć
małżeństwo, ubezwłasnowolniona całkowicie, nie. Małżeństwo zawarte z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie podlega unieważnieniu.
Unieważnieniu małżeństwa może żądać każdy z małżonków. Po uchyleniu ubezwłasnowolnienia nie można żądać
unieważnienia małżeństwa.
Bigamia (dwużeństwo)
Bigamia jest jednym z najstarszych zakazów, który
zapewnić ma realizację zasady monogamii (małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą). Unieważnieniu podlega drugie zawarte małżeństwo, jeżeli poprzednie nie zostało rozwiązane.
Pokrewieństwo i powinowactwo
Ta przeszkoda jest uzasadniona względami zdrowotnymi i obyczajowymi. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa
krewni w linii prostej (dziadek z wnuczką, matka z synem).
Natomiast w linii bocznej decyduje stopień pokrewieństwa:
1 stopień – rodzeństwo – małżeństwo jest zabronione
2 stopień – wuj z siostrzenicą – za zgodą sądu rodzinnego
3 stopień – rodzeństwo stryjeczne lub cioteczne – małżeństwo
jest możliwe
4 stopień – np. prawnuk z siostrą dziadka – małżeństwo jest
możliwe.
Przeszkoda powinowactwa (jest to stosunek rodzinny
łączący jednego z małżonków z krewnymi drugiego) obejmuje
wszystkie stopnie w linii prostej. Nieważne jest małżeństwo
ojczyma i pasierbicy, macochy i pasierba, teścia i synowej,
teściowej i zięcia. Przepis mówi jednak, że z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa z powinowatymi. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa
między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny, a z powodu powinowactwa między małżonkami,
każdy z małżonków.
Przeszkoda przysposobienia
Przeszkoda ta uniemożliwia zawarcie ze sobą małżeństwa przysposabiającego i przysposobionego. Dotyczy
to każdego rodzaju przysposobienia, zarówno pełnego, jak
i niepełnego. Przysposobienie jest przeszkodą nieusuwalną.
Małżeństwa nie unieważnia się jedynie wtedy, gdy stosunek

ten ustał. Unieważnienie małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków.
Nieprawidłowe pełnomocnictwo
Ta przyczyna unieważnienia związku małżeńskiego
dotyczy bardzo rzadkich sytuacji, gdy ślub nie jest zawierany
osobiście, lecz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo było zawarte.
Musi to być przy tym tzw. pełnomocnictwo szczególne, tj do tej
właśnie czynności zawarcia małżeństwa z daną osobą. Przyczyną unieważnienia jest brak zezwolenia sądu na zawarcie
małżeństwa przez pełnomocnika albo, gdy pełnomocnictwo
było nieważne lub ważnie odwołane. Z tych przyczyn unieważnienia może żądać mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa), o ile małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia.
>>Gdzie i jak złożyć pozew o unieważnienie małżeństwa
cywilnego?
Pozew o unieważnienie małżeństwa cywilnego składa
się do Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsce,
w którym małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, o ile,
choć jedno z nich nadal w tym okręgu zamieszkuje. Jeżeli ta
podstawa nie zachodzi, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku tej podstawy, sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata pozwu wynosi 200zł - jest to opłata
stała. Sąd orzekając o unieważnieniu małżeństwa orzeka również o tym, czy i który z małżonków działał w złej wierze. Zła
wiara to świadomość małżonka, który składając oświadczenie
o zawarciu związku małżeńskiego wiedział o okolicznościach
wykluczających możliwość zawarcia ślubu (np. wiedział, że nie
ma odpowiedniego wieku, lub że pozostaje w ważnym związku
małżeńskim). Zła lub dobra wiara ma w tym wypadku podobny
skutek do tego, jak uznanie winy przy rozwodzie.
>>Wyrok u uniewinniający małżeństwo ma następujące
skutki:
♦ małżonkowie powracają do nazwiska noszonego przed ślubem oraz do stanu cywilnego sprzed ślubu
♦ ustaje pomiędzy nimi stosunek powinowactwa
♦ małżonkowie mogą uregulować swoje stosunki w zakresie
podziału majątku oraz ustalona zostaje kwestia opieki nad
dziećmi i obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, a także
sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.
Włodzimierz Czubaty

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
Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wspólna sprawa-Twój sukces”
Projekt „Wspólna sprawa-Twój sukces”
realizowany jest od czerwca ubiegłego roku
przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, współfinansowane przez
Europejski Fundusz Społeczny.

Kolejnym etapem realizacji projektu są wizyty
monitorujące, które rozpoczęły się w październiku br.
Celem wizyt jest kontrola zgromadzonej dokumentacji finansowej, zakupionego sprzętu i urządzeń itp.
przez 20 Beneficjentów Pomocy, którzy w ramach
w/w projektu założyli własną działalność gospodarczą. W minionym miesiącu odbyły się 3 wyjazdy
monitorujące, podczas których udało się odwiedzić
7 uczestników projektu. Wszystkie spotkania
zakończyły się pozytywną oceną realizacji przedsięwzięcia. Wizyty nadzorujące nowopowstałe firmy
przewidziane są do końca realizacji projektu (tj. do
30 kwietnia 2012).
Ponadto w ramach projektu świadczone jest
doradztwo merytoryczne i finansowe dla osób, które
potrzebują pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z działalnością firmy.
Dodatkowo 15 Beneficjentów Pomocy, których
firma uzyska najniższy wynik finansowy, ma możliwość otrzymywania przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w wysokości 1.200
zł miesięcznie.
Anna Zelek

Regina Kallas, Firma Handlowo-Usługowa – Stare Gronowo

Elżbieta Kosiewicz, „Geo – Alfa” – Usługi Geodezyjne – Ględowo

Katarzyna Kalla, Drogeria KOSMETIX - Człuchów

Agnieszka Jabłońska „Dentalab” – Człuchów
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”Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”
11 października 2011 roku (wtorek) w Urzędzie
Gminy w Sierakowicach odbyło się szkolenie
na temat „Zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w projektach PO KL” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach
działający przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w
projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
jest jedną z naczelnych zasad wynikających z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, którą wnioskodawcy są zobligowani przestrzegać zarówno na etapie aplikowania o środki w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, jak i również późniejszej
realizacji projektów. Właśnie dlatego szkolenia z tej
tematyki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
naszych klientów.
Ostatnio szkolenie z „Zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” zorganizowaliśmy w Urzędzie Gminy w Sierakowicach. Jego inicjatorkami i jednocześnie uczestniczkami były Panie
pracujące w Urzędzie Gminy w Sierakowicach oraz
w miejscowych szkołach, które właśnie rozpoczynają
realizację projektu systemowego. Odpowiadając na
potrzebę naszych klientek pojechaliśmy do Sierakowic
aby wspólnie przybliżyć problematykę gender mainstreaming w procesie konstruowania i realizacji projektów PO KL. Szkolenie poprowadziła Marta Makuch
– trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w
Chojnicach. Całodniowy program był dość napięty,
ale uczestniczki wykazały się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Panie dowiedziały się m. in.
czym jest standard minimum w projektach PO KL, jak
równościowo zarządzać projektem, jakie są najczęstsze stereotypy związane z płcią i jak je zwalczać realizując projekty. Mogły również zastosować swoją wiedze w praktyce podczas zadań warsztatowych.
Szkolenie pokazało, że wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wcale nie musi
być trudne i niewątpliwie wiąże się z wieloma korzy-
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ściami. Potwierdzają to również uczestniczki szkolenia, które w łatwy i przystępny dla siebie sposób
mogły zapoznać się z problematyką gender w projektach. Szkolenie dało okazje by podyskutować na
temat dyskryminacji – jej przyczyn i sposobów zwalczania tego problemu. Uczestniczki chętnie wymieniały się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Osoby posiadające doświadczenie w realizacji
projektów PO KL podpowiadały pozostałym uczestniczkom jak w praktyce stosować zasadę równości
szans kobiet i mężczyzn. Wymiana dobrych praktyk
i wspólna dyskusja niewątpliwie była wielkim atutem
tego szkolenia.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach zaprasza na szkolenie pt. „Administracja dokumentacji w projektach PO
KL. Przetwarzanie i archiwizacja danych osobowych”
w Człuchowie 23 listopada w Restauracji Nad Jeziorem, ul. Szczecińska 13.

Wioleta Senske - Kiedrowicz

Chojnice

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości
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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
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