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„NIE DAM SIĘ WYKLUCZYĆ!”
Stowarzyszenie
„Na
Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wraz
z Partnerem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie, w okresie od 1 marca
do 31 sierpnia 2012 r. realizuje projekt pn.: „Nie dam
się wykluczyć!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn
w wieku aktywności zawodowej (18 - 64 lat), bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, które mieszkają na terenie miasta i gminy
Debrzno.
Jego celem jest aktywizacja mieszkańców
gminy Debrzno zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych.
W ramach projektu przewidziano następujące
działania:
Spotkanie integracyjne – przed rozpoczęciem
warsztatów odbędzie się potkanie z uczestnikami projektu mające na celu ich zapoznanie z Grupą Steru-

jącą i dokładnym harmonogramem projektu.
Warsztaty kreatywnej osobowości – podczas warsztatów będą miały miejsce indywidualne
i grupowe zajęcia z psychologiem. Zajęcia będą miały
na celu lepsze poznanie przez uczestników projektu samych siebie, odkrycie własnych umiejętności
i naukę pracy w grupie.
Warsztaty zawodowe – zajęcia zostaną poprowadzone przez doradcę zawodowego, który podczas
zajęć grupowych i indywidualnych nakieruje uczestniczki
projektu na zwiększenie ich aktywności i samodzielności na rynku pracy poprzez wskazanie efektywnych i różnorakich metod poszukiwania pracy, autoprezentacji itp.
Wycieczka do Malborka – wyjazd będzie miał
na celu zacieśnienie powstałych więzi pomiędzy
uczestnikami projektu, a także pozwoli na chwilowe
oderwanie się od dnia codziennego.
Wszystkich
zainteresowanych
serdecznie
zapraszamy.
Anna Brudnicka

Chcesz rozliczyć projekt dofinansowany z funduszy unijnych?
Teraz łatwiej i szybciej dopełnisz niezbędnych
formalności:
Konsultanci Punktów Informacyjnych pomogą
poprawnie wypełnić wniosek oraz przygotować
załączniki, opisać niezbędne faktury etc.
Sieć Informacyjna „Pomorskie w Unii” to najlepszy
i najprostszy sposób, by poznać możliwości skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich oraz
uzyskać wsparcie przy rozliczaniu projektów unijnych.
Punkty Informacyjne oferują rzetelną, wyczerpującą i przydatną wiedzę dla aktualnych (i przyszłych) Beneficjentów.

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego w Debrznie:
ul. Ogrodowa 26
tel. 0 59 833 57 50
e-mail: n.pachura@stowdeb.pl; a.kozicka@stowdeb.pl
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim - mniej błędów,
więcej korzyści.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
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Centrum informacji i wspierania
organizacji pozarządowych na
obszarach wiejskich – Biuro
Regionalne w Debrznie
W ramach projektu „Dobry Start - Centra
wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy
Płużnica przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” utworzone
zostało Regionalne Centrum Informacji
i wspierania organizacji pozarządowych na
obszarach wiejskich.
Punkt udziela bezpłatnego wsparcia doradczego i informacyjnego z zakresu: prawa, finansów, księgowości, wypełniania dokumentów
aplikacyjnych o dotację oraz pomoc w realizacji
i rozliczaniu projektów. Ponadto centrum udziela
również wsparcia technicznego (dostęp do komputera, internetu, kserokopiarki, użyczanie sali
na spotkania) dla podmiotów trzeciego sektora.
Dzięki wsparciu informacyjnemu, doradczemu i edukacyjnemu wiejskie organizacje
pozarządowe mogą wzmocnić swoją działalność, zwiększyć liczbę swoich członków i sprawniej funkcjonować we własnym otoczeniu. Przy
pomocy Regionalnego Centrum Doradztwa
w Debrznie łatwiej będzie założyć nową organizację oraz wzmocnić funkcjonowanie organizacji już istniejących.
Współpracujący
z
nami
eksperci
i doradcy oferują szczegółowe porady na temat
prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.
W okresie realizacji projektu, do końca
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2013 roku, będą organizowane szkolenia dla
członków organizacji pozarządowych oraz osób
zainteresowanych ich założeniem, których celem
będzie podniesienie kompetencji.
Jeśli szukają Państwo porady - serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Anna Zelek
Stowarzyszenie
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
nr tel.: (59) 83 35 750, 726 088 403
e-mail: a.zelek@stowdeb.pl
Informacje i porady związane z zakładaniem, funkcjonowaniem oraz rozwojem Państwa
organizacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Czas trwania projektu: listopad
2011 - lipiec 2014.
Anna Zelek

Kącik Porad Obywatelskich
Renta socjalna – świadczenie dla osoby
całkowicie niezdolnej do pracy
Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym
przysługującym w związku z niezdolnością
do pracy. Stanowi rodzaj pomocy finansowej państwa dla osób, które w młodym wieku
doznały naruszenia sprawności organizmu
i tym samym utraciły szansę na samodzielne
zarobkowanie.
Uprawnienia do renty socjalnej zostały uregulowane w Ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej, która określa przede wszystkim zasady, tryb przyznawania oraz wypłaty
renty.
Renta socjalna może być przyznana na
stałe w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest
trwała lub na wskazany okres, jeśli niezdolność
do pracy jest czasowa. Prawo do renty socjalnej okresowej ustaje z upływem okresu, na jaki
świadczenie zostało przyznane. W celu ustalenia prawa do renty socjalnej na dalszy okres
należy zgłosić wniosek w tej sprawie.

lub zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej. W razie ubiegania się o prawo do
dalszej renty socjalnej należy złożyć na piśmie
lub ustnie do protokołu, wniosek w tej sprawie.
Do wniosku dołączyć należy aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację
medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o dalszej całkowitej
niezdolności do pracy.
Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć w jednostce ZUS właściwej według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Wniosek o rentę
socjalną można złożyć bezpośrednio albo przez
przedstawiciela ustawowego (matkę, ojca, prawnego opiekuna itp.) Można tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej
okoliczności w sprawie.

Składanie wniosku o rentę socjalną

Komu przysługuje renta socjalna?

Dla ubiegania się o rentę socjalną wymagane jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz
skompletowanie wymaganych dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie
o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (w przypadku
dotychczas osoby pracującej), dokumentację
medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, zaświadczenie o okresie
uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej oraz
zaświadczenie jednostki prowadzącej studia
doktoranckie o okresie odbywania tych studiów

Prawo do renty socjalnej, przysługuje (o ile
umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej):
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie i przebywającym na terytorium RP,
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy albo
ochrony uzupełniającej oraz
- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
naruszenia sprawności organizmu, które
powstało:
1. Przed ukończeniem 18. roku życia.
2. W trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia.
Pod pojęciem szkoły należy rozumieć: szkołę
podstawową, ponadgimnazjalną oraz szkołę
ponadpodstawową. Nie ma znaczenia czy
jest to szkoła publiczna czy niepubliczna. Za
naukę w szkole wyższej uważa się naukę
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz w charakterze
wolnego słuchacza.

3. W trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Z przepisów wynika, że jedynie naruszenie sprawności organizmu musi nastąpić w którymś z wymienionych powyżej okresów, natomiast całkowita niezdolność do pracy, będąca
następstwem takiego naruszenia może powstać
w okresie późniejszym .
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy
dla potrzeb renty socjalnej dokonuje lekarz
orzecznik ZUS w formie orzeczenia. Dokonuje
w nim m. in. oceny niezdolności do pracy, jej
stopnia, ustalenia daty powstania oraz trwałości.
Takie orzeczenia stanowi podstawę do wydania
decyzji w przedmiocie prawa do renty socjalnej.

Anna Sułkowska
Podstawa prawna: Ustawa z dnia
27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm).

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

Mobilna mieszkanka wsi
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” od 01 marca rozpoczęło
realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich) oraz
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności
do zatrudnienia i mobilności zawodowej 10 bezrobotnych kobiet w wieku 25-59 lat, zamieszkujących obszar wiejski gminy Debrzno, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w okresie marzec-sierpień
2012 roku poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw
lokalnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Kurs prawa jazdy kat. B dla 10 kobiet niepracujących (w tym 5 nieaktywnych zawodowo),
• egzamin państwowy w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego
• warsztaty zawodowe z doradcą zawodowym
• warsztaty kreatywnej osobowości
• szkolenie „Moja firma”.
Formularze zgłoszeniowe dostępne na
stronie internetowej www.stowdeb.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Magdalena Kamowska

KONTAKT:
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
Tel. 059 833-57-50,
e-mail: m.kamowska@stowdeb.pl

3

Oferta Regionalnego Ośrodka EFS
Zadaniem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach,
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”,
jest bezpłatna pomoc instytucjom publicznym i niepublicznym, które aplikują lub
zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naszym zadaniem jest:
• wspieranie powstawania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS: od pomysłu
poprzez złożenie wniosku, aż do rozliczenia
projektu poprzez szkolenia i doradztwo dla projektodawców
• wspieranie rozwoju lokalnego poprzez
inicjowanie i rozwój partnerstw na szczeblu
lokalnym i regionalnym oraz inicjowanie działań
identyfikujących lokalnych liderów, aktywizujących lokalne instytucje i organizacje
• pomoc w diagnozowaniu problemów
społecznych na poziomie lokalnym/regionalnym
i dostosowywanie działań w taki sposób, aby
skutecznie przeciwdziałać tym problemom.

Powyższe zadania realizujemy poprzez szereg usług:
• doradczych,
• szkoleniowych,
• informacyjnych,
• animacyjnych.
Z naszego wsparcia mogą korzystać instytucje
z 4 powiatów: kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego i człuchowskiego.
Zainteresowanych zapraszamy
do naszego biura:
Regionalny Ośrodka EFS w Chojnicach,
ul. Gimnazjalna 1
89 – 600 Chojnice.
tel. 52 565 17 29
e-mail: info_chojnice@roefs.pl
www.chojnice.roefs.pl
Zespół Ośrodka:
Joanna Adamiak – Nosińska – kierownik
Jolanta Neyman – doradca kluczowy
Ilona Sołtyk – specjalista ds. informacji i promocji
Zdzisława Hołubowska – animator, doradca
Najbliższe szkolenia:
„Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość
w ramach PO KL” - 02.04.2012 - Kartuzy
„Jak napisać dobry wniosek aplikacyjny
z użyciem nowego GWA”- 03.04.2012 - Człuchów

Biuletyn informacyjny
redagują:

Redaktor naczelny:
Marlena Barczewska
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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