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Masz powyżej 50 lat?
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich w Debrznie wraz z Głównym Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich w 
Gdańsku zapraszają wszystkie osoby powyżej 
50 roku życia na bezpłatne spotkanie informa-
cyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia 
w ramach funduszy europejskich. 

Podczas spotkania osoby powyżej 50 roku 
życia dowiedzą się, w jaki sposób uzyskać wspar-
cie finansowe z funduszy europejskich oraz uzyskają 
informacje na temat dostępnych kursów i szkoleń 
współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto 
szczegółowo omówione zostaną zwrotne i bez-
zwrotne formy finansowania otwarcia i rozwoju dzia-
łalności gospodarczej.  

W programie zaplanowano również spotka-
nie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy 
w Człuchowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Debrznie, którzy przedstawią oferty swoich instytucji. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 marca 
2013r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, od godz. 
11:00 do 14:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgło-
szenie swojego udziału do 6 marca 2013 r. pod nr 
tel. 59 83 35 750 wew. 38 lub osobiście w siedzibie 
Stowarzyszenia.

Zapraszamy serdecznie
Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 
oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Inwestycje w innowacje 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Wyższą 
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie 
realizuje projekt pn.: „Inwestycje w innowacje – 
element warunkujący rozwój przedsiębiorczości 
w regionie człuchowsko-chojnickim” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 
8.2 Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie 
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Projekt „Inwestycje w innowacje – element 
warunkujący rozwój przedsiębiorczości w regionie 
człuchowsko-chojnickim” poprzez szkolenia i doradz-
two w bardzo praktyczny sposób zbuduje współpracę 
pomiędzy uczel nią wyż szą, a  12 przed się bior stwami 
z powiatu człuchowsko-chojnickiego. 

Głównym celem jest pod nie sie nie specjali-
stycznej wiedzy z zakresu wdrażania poziomu inno-
wa cyj no ści i kon ku ren cyj no ści regionu w powiecie 
człuchowsko-chojnickim poprzez integrację środowi-
ska biznesowego z naukowym. Działania w ramach 
inicjatywy są ukierunkowane na zwiększenie świado-
mości przedsiębiorców z korzyści związanych z pod-
niesieniem wiedzy i stworzenie atrakcyjnej oferty w 
jego zakresie. 

Magdalena Kamowska
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Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy do korzystania z następu-
jących usług Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Chojnicach: 
• Działań informacyjnych realizowane przez specjali-
stę ds. informacji i promocji, polega m.in. na zachęcaniu 
potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki 
z EFS oraz na wskazywaniu możliwości skorzystania z 
projektów finansowanych ze środków EFS.

• Działań doradczych koncentrujących się na pomocy 
w przygotowaniu i wdrażaniu projektów realizowanych ze 
środków EFS. Doradztwo może być świadczone w biu-
rze Ośrodka jak również w Państwa siedzibie. Szczegól-
nie zachęcamy instytucje realizujące projekty do korzy-
stania z wizyty monitorującej, podczas której doradca 
pomaga w sprawdzeniu poprawności realizacji projektu.

• Działań animacyjnych mających na celu aktywizo-
wanie lokalnych społeczności, animowanie lokalnych 
inicjatyw a także pomoc w zawieraniu partnerstw.

• Działań szkoleniowych przygotowujących do pra-
widłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie z 
POKL oraz jego poprawnej realizacji.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Chojnicach rozpoczyna kolejny rok szkoleniowy. 
Na szkolenia zapraszamy przedstawicieli instytucji planują-
cych napisać wniosek o dotację oraz realizujących już pro-
jekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szcze-
gólności przedstawicieli: organizacji pozarządowych, szkół i 
placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego  
i podległych im placówek, przedsiębiorstw.

Ośrodek będzie szkolił w zakresie:
• „Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność z 
wykorzystaniem GWP w projektach standardowych i rozlicza-
nych ryczałtem”.
• „Kontrola i audyt w projektach PO KL”.
• „Księgowość projektów realizowanych w ramach PO 
KL”.
• „Zasady zatrudniania personelu w projektach realizo-
wanych w ramach PO KL”.
• „Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL”.
• „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego z uwzględnie-
niem stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych w projektach 
PO KL”.

Wszystkie informacje na temat szkoleń mogą Pań-

stwo na bieżąco sprawdzać na naszej stronie internetowej 
www.chojnice.roEFS.pl w zakładce SZKOLENIA.
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością 
zapraszamy do punktu znajdującego się przy

ul. Gimnazjalnej 1/1
89 – 600 Chojnice
tel. 52 565 17 29
e-mail. info_chojnice@roEFS.pl
www.chojnice.roEFS.pl

Biuro Regionalnego Ośrodka EFS w Chojnicach 
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00.

Wszystkie nasze usługi są bezpłatne!
Serdecznie zapraszamy

Zespół RO EFS Chojnice

Fundacja Lokalna Grupa Dzia∏ania

Naszyjnik Pó∏nocy
KRS 0000257032

PRZEKAŻ NAM 1%
SWOJEGO PODATKU

 Kampania dofinansowana w ramach programu Działaj Lokalnie.

ul. Ogrodowa 26 • 77-310 Debrzno• tel. 59 83 35 930 • biuro@lgdnp.org.pl
 www.lgdnp.org.pl • NIP 843-155-07-61 • REGON 220-246-831



Kącik Porad Obywatelskich

Rodzicielski Plan Wychowawczy
Rozwód jest traumatycznym przeżyciem, nie 
tylko dla małżonków, ale także dla wszystkich 
członków rodziny. Szczególnie silnie przeżywają 
rozstanie rodziców ich dzieci. Niejednokrot-
nie dzieci interpretują rozwód jako porzuce-
nie ich samych. Nie rozumieją lub nie potrafią 
zrozumieć wszystkich przyczyn nieszczęśliwego 
małżeństwa.

Czują się odpowiedzialne za rozpad małżeń-
stwa swoich rodziców i mają z tego powodu duże 
poczucie winy. Bywa, że  reagują gniewem, buntem 
wobec rodziców, smutkiem lub wycofaniem. Więk-
szość dzieci nie chce, by rodzice się rozwodzili i ma 
poczucie, że dorośli nie wzięli pod uwagę ich zdania 
i ich dobra. 

Od 2009 roku rodzice  małoletnich dzieci, któ-
rzy się rozwodzą, muszą wspólnie dojść do porozu-
mienia na temat sposobu wykonywania przez nich 
władzy rodzicielskiej. Porozumienie musi dawać 
gwarancję, że rodzice przy jej wykonywaniu będą ze 
sobą współdziałać.

Znowelizowany przepis kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego brzmi następująco: „W 
wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o 
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małolet-
nim dzieckiem obojga małżonków i o kontak-
tach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej 
wysokości każdy z małżonków jest obowiązany 
do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowa-
nia dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie mał-
żonków o sposobie wykonywania władzy rodzi-
cielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 
po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem 
dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać 
się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga 
innego rozstrzygnięcia”.

Rodzicielski plan wychowawczy jest 
porozumieniem o sposobie wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z 
dziećmi po rozwodzie. Nie ma jednolitego wzoru 
rodzicielskiego planu wychowawczego.

Powinien on jednak regulować następujące 
kwestie:

1. w jaki sposób rodzice będą decydowali 
o sprawach istotnych dla dziecka ( np. o wyborze 
szkoły, sposobie leczenia, wyjazdach za granicę, w 
tym wyjeździe na stałe, itp.);

2. w jaki sposób ma wyglądać opieka bezpo-
średnia nad wspólnym dzieckiem (np. w poszczegól-
nych okresach roku, w wakacje lub święta), sposoby 
kontaktu;

3.w jaki sposób rodzice będą dochodzili do 
porozumienia – w przypadku sporu między nimi;

4. jak rozwiązane będą kwestie wydatków 
(utrzymanie dziecka).

Dla dobra wspólnych dzieci rozwodzący się 
rodzice powinni ponad sporem głównym (rozwodo-
wym) poświęcić trochę uwagi i wypracować plan, 
który pozwoli im wspólnie i bez konfliktów wychowy-
wać własne dzieci.

Po dalsze informacje na temat rodzicielskiego 
planu wychowawczego serdecznie zapraszamy do 
naszego Biura. 



Renata Pisuk

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

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY 
- podstawowe zagadnienia

Miejsce i data zawarcia:  
Rodzice: 
Matka __________________                                Ojciec _____________________ 
urodzona __________________                          urodzony _____________________ 
zamieszkała __________________                      zamieszkały __________________ 
wspólnie ustalają co następuje: 
ZASADY GŁÓWNE 
Porozumienie dotyczy dziecka: 
Dziecko …………………………….. data urodzenia …………………… 
WŁADZA RODZICIELSKA: 
‐przysługuje obojgu rodzicom 
KONTAKTY 
ZASADY OGÓLNE 
� Miejsce pobytu i zamieszkania dziecka:…………………………………………….. 
� Inne ustalenia dotyczące  kontaktów z dzieckiem:  
Propozycja: 
‐ dziecko będzie miało możliwość telefonicznej rozmowy z ojcem średnio raz w tygodniu (częstotliwość kontaktów telefonicznych może być większa w związku z 
świętami lub innymi okolicznościami uzasadniającymi taki kontakt. 
‐ojciec będzie miał możliwość osobistego widzenia z dzieckiem raz na dwa tygodnie (termin wizyty  każdorazowo będzie uzgadniany przez rodziców). 
KONTAKTY Z INNYMI OSOBAMI 
Proponuję, by dziecko mogło widywać się z dziadkami ze strony ojca . Wizyty i odwiedziny każdorazowo będą uzgadniane z jej matką. 
WAKACJE 
Ojciec będzie chciał spędzać część wakacji z dzieckiem ‐ termin każdorazowo będzie uzgadniany z jego matką.  
ŚWIĘTA 
Ojciec będzie chciał spędzać świta wraz  z dzieckiem ‐termin pobytu u ojca każdorazowo będzie uzgadniany z jego matką. 
EDUKACJA 
Istotne kwestie związane z  edukacją dziecka jego matka będzie omawiała telefonicznie z ojcem dziecka.  Średnio raz na kwartał ojciec chciałby mieć możliwość 
uzyskania od …………………………………….. telefonicznej informacji na temat postępów dziecka, jego rozwoju, preferencji i zainteresowań.  
ZDROWIE 
Bezpośrednią pieczę nad zdrowiem dziecka, decyzje o wyborze lekarza i leczenia w przypadku choroby podejmować będzie jego matka.  
KWESTIE FINANSOWE 
Alimenty na rzecz dziecka płacić będzie jego ojciec ……………. 
INNE: 
ojciec wnosi o to by : 
‐matka jego dziecka przynajmniej raz na kwartał przesyłała mu jego aktualne zdjęcia  oraz wybrane prace plastyczne. 
‐matka przekazywała dziecku kartki a w późniejszym czasie również listy przesyłane przez ojca. 
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ MIĘDZY RODZICAMI 
 ‐rozmowy telefoniczne, uzgodnienia dotyczące istotnych kwestii związanych ze zdrowiem i wychowaniem dziecka. 
PODPISY 
Powyższe ustalenia  zostały powzięte przez nas  jako  rodziców  i omówione  z naszym dzieckiem. Składamy pod nimi podpisy, by wyrazić  swoją gotowość do 
przestrzegania tych ustaleń. W obliczu zmian, które będą się pojawiać wraz z upływającym czasem, mamy nadzieję, że dalsze ustalenia podejmować będziemy 
w analogiczny sposób, każdorazowo omawiając je z dzieckiem, gdy uznamy to za stosowne. 
Potwierdzamy, że zdajemy sobie sprawę, iż oboje pozostajemy rodzicami i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za byt i rozwój naszego dziecka.  
Matka __________________                                Ojciec __________________ 
podpis __________________                               podpis _________________ 
data __________________                                       data __________________ 
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Bezpieczeństwo ponad wszystko
Od października 2012 roku istnieje w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Debrznie Szkolny Klub 
Bezpieczeństwa. Działa w ramach międzynarodowego 
programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo 
i mobilność dla wszystkich”. Projekt przeznaczony 
jest dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawo-
wych. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa 
jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej 
społeczności.

W skład SKB w MOW w Debrznie wchodzi 15 
uczniów z klasy IV, V, VI szkoły podstawowej. Przy 
realizacji zaplanowanych działań współpracują z Kołem 
Turystycznym działającym w placówce, Zespołem Szkół 
w Debrznie oraz nauczycielami i wychowawcami pra-
cującymi w ośrodku. Największe wsparcie otrzymują od 
Straży Miejskiej w Debrznie. To przy fachowym wsparciu 
Komendanta i Pana Michała przeprowadzono w placówce 
zajęcia dotyczące znajomości znaków drogowych, prze-
pisów ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy przed-
medycznej. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty poświęcone negatywnym skutkom jazdy pod 
wpływem alkoholu. Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się 
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem alkogogli. Każdy 
z uczestników zajęć mógł przekonać się osobiście jak 
wygląda jazda na „podwójnym gazie”. W ramach współ-
pracy już w marcu wychowankowie ośrodka wspólnie z 
pracownikami Straży (a także uczniami Zespołu Szkół) 
udadzą się na ulice naszego miasta, aby rozdać kierow-
com samodzielnie wykonane ulotki na temat skutków 
jazdy pod wpływem alkoholu. Użytkownicy aut będą mogli 
również otrzymać kamizelki odblaskowe z nadrukiem, któ-
rego autorem jest uczeń naszego gimnazjum Remigiusz 
Falkus. W wyniku przeprowadzonego konkursu plastycz-
nego pracownicy Straży Miejskiej wybrali pracę pod tytu-
łem: „Sanki powinien ciągnąć renifer a nie osioł”. Zwycię-
ski rysunek ma apelować do wyobraźni kierowców, którzy 

chcąc sprawić frajdę swoim dzieciom organizują im kuligi. 
Wiele takich zabaw kończy się tragicznie.

Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa, w 
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, napisali petycję 
do Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie, aby poparł 
ich pomysł powstania dodatkowego przejścia dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Długiej. W tej spra-
wie otrzymali zadowalającą ich odpowiedź. Wiele wrażeń 
i wiadomości dostarczyła im wizyta w Szkole Jazdy „L- 
Jurek”, gdzie poznali całkiem nowe znaki drogowe. Dla 
społeczności szkolnej zorganizowali akcję „Bezpieczna 
Szkoła” z udziałem uczniów z Zespołu Szkół w Debrznie 
oraz młodzieży i pracowników ośrodka. Zaprezentowano 
przedstawienia dotyczące przepisów ruchu drogowego 
oraz szeroko pojętej profilaktyki. Wychowankowie prze-
prowadzają wśród kierowców ankiety na temat warun-
ków drogowych, wyposażenia samochodu i wielu innych 
zagadnień, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeń-
stwa. Opracowali regulamin zachowania bezpieczeństwa 
podczas przerw międzylekcyjnych oraz zabaw na śniegu 
i lodzie.

Nieodłącznym elementem działalności Klubowi-
czów jest udział w konkursach. Wykonali kalendarze na 
2013 rok, które przesłali na adres organizatorów. Zakoń-
czyli pracę nad projektem znaku drogowego, którego nie 
ma jeszcze na polskich drogach a który dotyczy bezpie-
czeństwa i ekologicznych form transportu. 

Członkowie SKB każdego dnia spotykają się z 
dowodami sympatii oraz poparcia w tym, co robią. W dniu 
6 grudnia otrzymali od Straży Miejskiej kamizelki odbla-
skowe. Przed wyjazdami na ferie zimowe dostarczono 
im kolorowanki „Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską w 
Debrznie”. O ich działaniach przeczytać można w Tygo-
dniku Człuchowskim, Dzienniku Bałtyckim oraz na stro-
nach internetowych: www.mowdebrzno.pl, www.bezpie-
czenstworenault.pl a także oficjalnych stronach Straży 
Miejskiej w Debrznie i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

Małgorzata Błaszkiewicz



Stowarzyszenie  „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno

OfeRujeMy wyNajeM:
• komfortowej i przestronnej sali 
konferencyjno  –  szkoleniowej o pow102m2  
(50 miejsc siedzących)
Zapewniamy wyposażenie dydaktyczne:
- rzutnik na folie, 
- projektor multimedialny,
- bezprzewodowy internet,
- ekran,
- flipcharty,
- tablicę magnetyczną,
- tablicę suucho ścierną,
- telewizor i odtwarzacz wideo,
- monitor LCD46”,
- nagłośnienie,
- 7 stanowisk komputerowych z dostępem do 
Internetu 
Na życzenie klienta również catering !!!!
• Lunch z przekąskami na zimno i z daniem na 
ciepło, w tym potrawy wegetariańskie, napoje 
ciepłe (kawa, herbata) i zimne (woda, soki) oraz 
dodatki: cukier, śmietanka, cytryna.
Ponadto zapewniamy obsługę cateringu 
podczas trwania forów: stoły pod bufet, 
obsługę kelnerską, pełną zastawę stołową, 
dekorację bufetów, stałe uzupełnienia 
składników przerw kawowych.
• KLIMaTyZOwaNej sali bankietowej 
o powierzchni 215 m2 (130 miejsc) 
na wszelkiego rodzaju przyjęcia 
okolicznościowe: wesela ,komunie, stypy  
i inne uroczystości.
Na życzenie klienta zapewniamy catering i 
dekorację.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 – 16.00

Stowarzyszenie 
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 750

stowdeb@pro.onet.pl
www.stowdeb.pl

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
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Ewelina Kowalczyk
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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