
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, tel.: 59 833 71 49, 59 833 57 50

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl / www.stowdeb.pl

N
r 1

44
/2

01
2

2012r.
STYCZEŃ

Skończyłaś 50 lat, 
ta oferta jest dla Ciebie!!!
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Projekt współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Debrznie, działający przy Sto-
warzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” serdecznie zaprasza na spotkanie 
informacyjne na temat sposobów zachowania 
aktywności zawodowej i społecznej. Spotkanie 
skierowane jest do osób w wieku 50+ zamiesz-
kałych na terenie Powiatu Człuchowskiego. W 
programie między innymi spotkanie z doradcą 
zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, oraz 
z koordynatorami projektów skierowanych do 
osób 50+. Podczas spotkania zostanie przedsta-
wiona aktualna oferta w postaci kursów i szkoleń 
podnoszących kompetencje i aktywność spo-
łeczno – zawodową osób 50+.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy 
o kontakt z Panią Anną Kozicką lub Panią Iloną 
Sołtyk, pod numerem telefonu 59 83 35 750 lub 
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Ilona Sołtyk

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 
Gminy Debrzno” rozpoczyna realizację projektu 
pt. „Aktywna i pełna życia kobieta to ja!”, w 
ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 lutego 
2012 roku. W ramach projektu zaplanowane 
są działania przeciwdziałające wykluczeniu 
społecznemu. Projekt skierowany jest do dziesięciu 
kobiet w wieku 50+ nieaktywnych zawodowo, 
zamieszkałych na terenie gminy Debrzno. W 
ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia 
z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Poza 
tym przeprowadzone zostaną zajęcia fitness, które 
mają na celu kształtowanie postaw prospołecznych 
i prozdrowotnych. Zaplanowany  jest również 
wyjazd do Koła Gospodyń Wiejskich w Górkach k. 
Kościerzyny.

Szczegółowe informacje na temat projektu można 
uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” lub pod numerem telefonu 59 
83 35 750, kontaktując się z Panią Anną Brudnicką. 
Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
projekcie!!!

Ilona Sołtyk

Życie zaczyna się po 50-tce, 
czyli sposoby na zachowanie 
aktywności zawodowej 
i społecznej – spotkanie 
informacyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
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Regionalny Ośrodek EFS Chojnice zaprasza 
Państwa na szkolenia z zakresu przygotowa-
nia i realizacji projektów EFS.
Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli każdej 
instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę 
lub oddział w powiecie: chojnickim, człuchowskim, kar-
tuskim i kościerskim, w tym:
 - organizacji pozarządowych,
- szkół, placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych,
- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek orga-
nizacyjnych,
- organizacji przedsiębiorców i przedsiębiorców.
Zachęcamy do korzystania z naszej oferty przedsta-
wicieli ww. instytucji zwłaszcza z terenów wiejskich. 
W I kwartale 2012r zaplanowaliśmy realizację następują-
cych szkoleń:
- „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO 
KL”, miasto: Człuchów, Kościerzyna, trener: Marta Makuch,
- „Jak napisać dobry wniosek aplikacyjny z użyciem 

nowego GWA”, miasto: Człuchów, Kościerzyna, trener: 
Kamil Zbroja,
- „Niepełnosprawni i osoby 50+ - sytuacja i możliwości 
wsparcia w ramach PO KL”, miasto: Chojnice, Kartuzy, 
trener: Kamil Zbroja,
- Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem 
GWP i sprawozdawczość w ramach PO KL”, miasto: 
Chojnice, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna, trener: Kamil 
Zbroja.
ROEFS Chojnice przypomina o możliwości indywidual-
nego spotkania z doradcą kluczowym, który pomoże w 
przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowa-
nie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 
Więcej informacji na temat działalności naszego Ośrodka 
znajdziecie Państwo na stronie: 
http://chojnice.roefs.pl  
 Jolanta Neyman

MIASTO I GMINA DEBRZNO
realizuje w okresie od 01 września 2011 r. do 

31.12.2012 r. 
projekt systemowy pn. 

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III  
w szkołach podstawowych 

Gminy Debrzno kluczem do sukcesu 
edukacyjnego” 

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 176 580,00 zł
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 
I - III Szkół Podstawowych w : Debrznie, Starym 
Gronowie, Myśligoszczy i Uniechowie. 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych

Nowy rok – nowe szkolenia ROEFS

Są to następujące typy zajęć pozalekcyjnych:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji,
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych,
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy,
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami 
postawy,
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów  w dziedzinie  nauk matematyczno – 
przyrodniczych,
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów - plastyczno - muzyczne  i teatralne,
8. Zajęcia rozwijające humanistyczne 
zainteresowaniauczniów szczególnie uzdolnionych,
9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie języka 
angielskiego.

Baza dydaktyczna szkół uczestniczących w projekcie 
zostanie doposażona w związane z procesem 
indywidualizacji  materiały dydaktyczne i  specjalistyczny 
sprzęt odpowiedni do  rozpoznanych potrzeb dzieci  
i zaplanowanych zajęć dodatkowych. 



Kącik Porad Obywatelskich

Rozdzielność majątkowa

Co do zasady z chwilą zawarcia związku 
małżeńskiego powstaje ustrój wspólno-
ści majątkowej małżonków. Wspólność 
majątkowa może ustać przez rozwód, 
separację, śmierć jednego z małżonków, ale 
też z woli samych małżonków.

Małżonkowie mają również możliwość 
ustalenia rozdzielności majątkowej w mniej 
radykalny sposób – zawierając stosowną umowę 
notarialną przed notariuszem lub składając 
pozew o ustalenie rozdzielności przez sąd. 

Dopuszczalność żądania przez każdego 
z małżonków ustanowienia przez sąd rozdziel-
ności majątkowej wynika z założenia, że 
trudności w ułożeniu przez małżonków 
stosunków majątkowych nie zawsze powodują 
rozkład pożycia małżeńskiego, mogący 
uzasadniać orzeczenie rozwodu lub separacji, 
i że przy innym ukształtowaniu tych stosunków 
małżeństwo może nadal funkcjonować. 
Żądanie jednego z małżonków ustanowie-
nia przez sąd rozdzielności majątkowej 
wchodzi w grę, gdy małżonkowie nie wyrażają 
zgodnej woli ustanowienia takiej rozdzielno-
ści w drodze umowy. Ustanowienie przez sąd 
rozdzielności majątkowej może nastąpić tylko 
w czasie trwania małżeństwa, gdy istnieje 
między małżonkami wspólność majątkowa 
(zarówno ustawowa, jak i umowna) lub rozdziel-
ność majątkowa z wyrównaniem dorobków. 

Jedyną przesłanką ustanowienia przez 
sąd rozdzielności majątkowej jest istnienie 
„ważnych powodów”. Żądanie ustanowie-
nia przez sąd rozdzielności majątkowej 
podlega ocenie także z punktu widzenia 
zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). W 
ramach tej oceny należy mieć na względzie 

interes pozwanego małżonka i dobro rodziny. 

Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne 
powody”. Przez ważne powody, dające 
podstawę do ustanowienia przez sąd rozdziel-
ności majątkowej, zwykło się rozumieć - ogólnie 
mówiąc - wytworzenie się takiej sytuacji, 
która w konkretnych okolicznościach faktycz-
nych powoduje, że dalsze trwanie wspólności 
majątkowej między małżonkami pociąga za sobą 
naruszenie lub poważne zagrożenie interesu 
majątkowego jednego z małżonków i z reguły 
także dobra rodziny Również sytuacja, w której 
jedno z małżonków ma podstawy do domagania 
się rozwodu, stanowi w zasadzie dostateczny 
powód, w rozumieniu art. 52 § 1, żądania przez 
niego ustanowienia rozdzielności majątkowej. 

Ustanawiając rozdzielność majątkową sąd 
obowiązany jest oznaczyć w wyroku dzień, z 
którym ona powstaje. Zasadą jest ustalenie roz-
dzielności majątkowej z dniem mieszczącym się 
w przedziale czasowym między dniem wytocze-
nia powództwa a wydania wyroku.

W wyjątkowych wypadkach dopusz-
czalne jest ustanowienie rozdzielno-
ści majątkowej z dniem wcześniej-
szym niż dzień wytoczenia powództwa.  

Ponieważ rozdzielność majątkowa powstaje 
z dniem oznaczonym w wyroku, który ją usta-
nawia, sąd powinien ten dzień oznaczyć nawet 
wtedy, gdy powód żądał ustanowienia rozdzielno-
ści majątkowej bez wskazania dnia jej powstania. 

Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w któ-
rego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne 
zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu 
tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej 
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Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej pod-
stawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. 

Z chwilą ustanowienia rozdzielności mająt-
kowej (zarówno przez umowę jak i przez orzecze-
nie sądu) każde z małżonków zaczyna „praco-
wać” na własny rachunek. Uzyskiwane dochody 
powiększają od tej pory ich majątek osobisty. 
Ustalenie rozdzielności nie niweczy automatycz-

nie wcześniej uzyskanego majątku wspólnego. 
Nadal pozostaje on współwłasnością, ale każdy 
z małżonków ma prawo wystąpić o jego podział.

Agnieszka Theus

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z 
późn. zm.)



Dodatkowe szkolenia dla uczestników projektu: 
„Wspólna sprawa – Twój sukces”
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Projekt „Wspólna sprawa-Twój sukces” realizo-
wany przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia współfinansowany jest przez 
Europejski Fundusz Społeczny. 

Projekt kontynuowany jest od czerwca 2010. W 
jego ramach wyłoniona została grupa 25 osób, która 
wzięła udział w cyklu szkoleń oraz w spotkaniach 
doradczych, podczas których z pomocą doradców 
opracowane zostały biznesplany, podlegające oce-
nie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wyłoniła 20 naj-
lepszych biznesplanów, które uzyskały rekomenda-
cję do dofinansowania w formie jednorazowej dota-
cji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości. Tym 
samym na terenie powiatu człuchowskiego powstało 
20 nowych firm.

Kolejnym etapem realizacji projektu są dodat-
kowe szkolenia dla uczestników projektu. Szkolenia 
będą prowadzone w okresie styczeń-marzec 2012. 
Dla Beneficjentów zaplanowano 100 godzin bezpłat-
nych zajęć teoretycznych i praktycznych obejmują-
cych następujące bloki tematyczne:

„Marketing w biznesie” (15h), „Źródła finanso-
wania działalności gospodarczej” (8h),  „Zarządzanie 
firmą” (17h), „Rachunkowość i księgowość w firmie” 
(8h), „Motywacja i zarządzanie czasem” (8h), „Tech-
niki negocjacji” (15h), „Prawo zamówień publiczny-
ch”(8h), „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (6h) oraz 

„Zarządzanie stresem i zarządzanie sobą w stresie” 
(15h).

Organizacja szkoleń przyczyni się do wzrostu 
wiedzy uczestników z zakresu prowadzenia działal-
ności gospodarczej  oraz zwiększenia motywacji do 
działania.

Pierwsze szkolenie miało miejsce w dniach 
14-15 stycznia br. Szkolenie dotyczyło zarządzania 
stresem i zarządzania sobą w stresie. Zajęcia popro-
wadziła Pani psycholog Luiza Weder. Podczas szko-
lenia uczestnicy poznali, m. in. przyczyny powstawa-
nia stresu, symptomy oraz skutki działania stresu, 
reakcje na stres oraz dowiedzieli się jak radzić sobie 
ze stresem. Oprócz zajęć teoretycznych odbyły  się 
również ćwiczenia, które pozwoliły uczestnikom 
zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Ponadto w ramach projektu w dalszym ciągu 
prowadzone są wizyty monitorujące, których celem 
jest kontrola zgromadzonej dokumentacji finanso-
wej, zakupionego sprzętu i urządzeń itp. przez 20 
Beneficjentów Pomocy oraz świadczone jest doradz-
two merytoryczne i finansowe dla osób, które potrze-
bują pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów 
związanych z działalnością firmy.

Dodatkowo 15 Beneficjentów Pomocy, których 
firma uzyskała najniższy wynik finansowy do kwiet-
nia 2012 r. będzie otrzymywało przedłużone wspar-
cie pomostowe w wysokości 1.200 zł miesięcznie.

Anna Zelek

Zajęcia z Panią psycholog
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Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

Wartość  projektu: 10.527.206,95 zł
Wkład EFRR: 7.383.217,49 zł

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie stanowić będzie lokalne centrum obsługi inwestora.
Przeznaczony będzie pod wynajem mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pod 
wielorakądziałalność gospodarczą. Wzorem innych podobnych obiektów w Polsce i za granicą 
będzie się składał z dwóch części: biurowo - administracyjnej oraz produkcyjno – magazynowo 
–usługowej.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Inkubator Przedsiębiorczości będzie oferował m. in.
następujące usługi:
- wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, magazynowej, warsztatowej na korzystnych
warunkach;
- profesjonalna obsługa biurowa (wewnętrzna sieć internetowa, fax, ksero, komputer, 
skaner,drukarka, rzutnik, projektor multimedialny, laptop itp.);
- możliwość skorzystania z sali wykładowej;- możliwość skorzystania z sali wykładowej;
- profesjonalne doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, usługi doradcze i informacyjne, współpraca z organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi (sektor rządowy, samorządowy i pozarządowy) zajmującymi się rozwojem 
przedsiębiorczości.


