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Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach przy-
gotował dla Państwa informacje o bieżących konkursach ogłoszonych przez Urząd 

Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W tej chwili można składać wnioski do konkursów zamkniętych i otwartych. Wnioskodawcami we wszystkich 
konkursach mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Konkursy otwarte.Konkursy zamknięte:

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębior-
czości i samozatrudnienia” 

Na dofinansowanie przeznaczono kwotę ok. 33 590 
400zł a wnioski składać można do dnia 24 czerwca 
2013r. W ramach tego działania dla osób bezrobotnych 
i niezatrudnionych zaplanować można doradztwo oraz 
szkolenia, które dostarczą wiedzy i umiejętności do 
podjęcia, założenia i prowadzenia działalności gospo-
darczej.  Co więcej można przyznać środki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej w kwocie do 40tyś. zł 
na osobę lub do 20tyś. zł dla członka spółdzielni socjal-
nej. Dodatkowym wsparciem może być wypłacane mie-
sięczne wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy.

Poddziałanie 8.1.2 „Rozwój procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ok. 22 
994 000zł, a termin składani wniosków upływa 8 lipca 
2013r.W ramach tego Poddziałania można zaplanować 
szkolenia i poradnictwo zawodowe. dla osób zagrożo-
nych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn lezących 
po stronie zakładu pracy. Działania towarzyszące obej-
mują: poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie. 
Istnieje szansa Innym działaniom może być przyznanie 
bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej w kwocie do 40tyś. zł na osobę.

Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partner-
stwa na rzecz adaptacyjności”. 

Na dofinansowanie przeznaczono ok. 4 000 000zł, a 
wnioski można składać do 12 lipca 2013r. W ramach tego 
poddziałania związki pracodawców i związki zawodowe 
mogą podejmować inicjatywy mające na celu zwiększa-
nie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorców. Pro-
jekty muszą zakładać udział partnera zagranicznego.

8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw”

Na dofinansowanie przeznaczono 17 000 000zł. Wnioski 
można składać w rundach konkursowych aż do wyczer-
pania puli środków. W tym konkursie można wniosko-
wać o szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo 
dla kadr zarządzających i pracowników mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. Szkolenia i doradztwo muszą 
odpowiadać na indywidualnie zdiagnozowane potrzeby 
przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

Na dofinansowanie przeznaczono 20 000 000zł a wnio-
ski można składać w rundzie konkursowej, która potrwa 
do 28 czerwca 2013r. W ramach tego poddziałania 
można utworzyć przedszkole lub inną formę wychowa-
nia przedszkolnego tylko na terenach wskazanych w 
dokumentacji przedszkolnej. Można też utworzyć dodat-
kowe miejsca przedszkolne w istniejących już przed-
szkolach i tu już bez ograniczeń.

Przy pracy nad projektem, na każdym etapie: planowania, 
pisania, realizacji do Państwa dyspozycji jest doradca klu-
czowy ROEFS.  Spotkanie z doradcą można umówić kon-
taktując się z nami pod numerem telefonu 52 565 17 29. 
Bieżące informacje na temat działalności naszego Ośrodka 
można śledzić na stronie:  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
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Kolejna  Edycja Programu
Działaj Lokalnie

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 
Północy w dniach 10. 04 – 10.05.2013 prowadziła 
po raz VI nabór wniosków w ramach VIII Edycji 
Programu „Działaj Lokalnie”. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Łącznie do 
biura wpłynęło 29 wniosków z terenu 11 gmin 
należących do LGD Naszyjnik Północy.

W wyniku oceny formalnej odpadły 2 wnioski, 
natomiast pozostałe 27 zostało przekazanych do 
oceny przez Komisję Oceny Projektów. W wyniku 
oceny merytorycznej, małe granty na łączną kwotę 
57 100 zł otrzymało 17 aplikujących organizacji. Lista 
projektów poniżej.

Organizacje , które otrzymały dofinansowanie 
spotkały się 28 maja br.  na uroczystym podpisaniu 
umów grantowych w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Debrznie. Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji swoich 
projektów.

M.Procajło - Galanty

Wnioskodawca Tytuł projektu
Ocena 
końcowa Status Dotacja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kamieniu Krajeńskim „Radzim od kuchni” 36,5 D 3 001,67 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw 
Lokalnych proIDEA Prison Graffiti Jam 2013 - Warsztaty graffiti 36 D 2 626,67 zł
Zespół Szkół w Debrznie "Wypoczynek + Edukacja = Wakacje" 35,5 D 3 296,66 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Brzeźno "Promyk nadziei na lepsze jutro" 35 D 4 750,00 zł
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
"Malwa"

Wioska tematyczna szansą na rozwój społeczny i 
gospodarczy 34,5 D 4 500,00 zł

Gmina Koczała Wspólną pracą mieszkańcy Pietrzykowa się bogacą 34 D 3 620,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Gminny w Okonku „Z obrazem w tle”- warsztaty artystyczne 33,5 D 4 750,00 zł
Gminne Centrum 
Kultury,Sportu,Turystyki i Rekreacji 
w Rzeczenicy "Ocalić od zapomnienia" - Rzeczenica w fotografii 33,5 D 2 740,00 zł
Stowarzyszenie Dla Rozowju Starej 
Wiśniewki i Okolic "GROMADA"

Zagospodarowanie terenu pod ognisko na terenie 
kompleksu rekreacyjnego w Starej Wiśniewce 33 D 4 650,00 zł

Gminne Centrum Kultury w 
Przechlewie "Spotkanie z tradycją" 32,5 D 4 710,00 zł
Stowarzyszenie ""Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno" "Na wesoło i aktywnie w Sołectwie Nowe Gronowo" 32,5 D 2 080,00 zł

Gmina Czarne
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie 
wiejskim w m. Sokole w Gminie Czarne 32,5 D 2 750,00 zł

Gmina Lipka „WYPOCZYWAJMY ZDROWO I PRZYJEMNIE” 32,5 D 4 500,00 zł

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne
ARTYŚCI Z NASZEGO REGIONU ŹRÓDŁEM INSPIRACJI 
TWÓRCZYCH 32 D 2 375,00 zł

Samodzielne Koło Terenowe 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego nr 131 w Człuchowie Rzeka Brda - nasz przyrodniczy skarb. 32 D 2 375,00 zł
Stowarzyszenie Sabat 
Człuchowskich Szefowych Szefowe na obcasach. 32 D 2 375,00 zł
Gminne Centrum 
Kultury,Sportu,Turystyki i Rekreacji 
w Rzeczenicy Warsztaty kulinarne 28,5 D 2 000,00 zł



Kącik Porad Obywatelskich

Czym jest władza rodzicielska
Dzieci od chwili uzyskania pełnoletniości 
pozostają pod władzą rodzicielską rodziców. 
Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie 
ma względem osoby małoletniej jej rodzic. Prawa 
i obowiązki dotyczą wychowania, pieczy nad 
majątkiem dziecka, a także przedstawicielstwa i 
ustawowego reprezentowania z poszanowaniem 
godności i praw dziecka. 

Władza rodzicielska przysługuje co do zasady 
obojgu rodzicom, którzy o istotnych sprawach 
dziecka rozstrzygają wspólnie; w przypadku braku 
porozumienia miedzy nimi rozstrzyga sąd opiekuń-
czy. 

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską 
obowiązane jest rodzicom posłuszeństwo, a w spra-
wach, w których może samodzielnie podejmować 
decyzje i składać oświadczenia woli, powinno jed-
nak wysłuchać opinii i zaleceń rodziców, formuło-
wanych dla jego dobra. Władzę rodzicielską należy 
wykonywać tak, jak wymaga tego dobro dziecka i 
interes społeczny. Rodzice przed podjęciem waż-
nych decyzji, dotyczących spraw dziecka powinni je 
wysłuchać i uwzględnić w miarę możliwości jego roz-
sądne życzenia. Rodzice wychowują dziecko pozo-
stające pod ich opieką, kierują nim i są zobowiązani 
troszczyć się o jego rozwój fizyczny i duchowy oraz 
przygotować je należycie do pracy dla dobra społe-
czeństwa, stosowanie do jego uzdolnień.

Osobie wychowującej dziecko nie wolno stoso-
wać wobec niego kar cielesnych. Władza rodziciel-
ska wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. 

Rodzice mogą utracić władzę rodzicielską w 
przypadku, gdy zostaną pozbawieni jej orzeczeniem 
sądu rodzinnego. Sąd opiekuńczy może postanowić 
o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej gdy: 

• władza rodzicielska nie może być wykonywana z 
powodu trwałej przeszkody,

• rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, 
• w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki,

• rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Władzy rodzicielskiej mogą zostać pozbawieni 
oboje z rodziców albo jedno z nich.

Sąd rodzinny zamiast pozbawienia rodziców 
władzy rodzicielskiej może ograniczyć wykonywanie 
władzy rodzicielskiej lub zawiesić jej wykonanie. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może 
nastąpić, gdy: 
• rodzice dziecka nie są małżeństwem lub
• rodzice dziecka są małżeństwem, ale żyją w fak-

tycznym rozłączeniu 

W przypadku ograniczenia władzy rodziciel-
skiej, obowiązki rodzicielskie względem dziecka są 
ograniczone w takim zakresie, w jakim ustali to sąd. 
Rodzic, któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską, 
może np. posiadać prawo do decydowania o spra-
wach dotyczących przyszłości dziecka lub w jakiej 
szkole się będzie ono uczyło, czy wyjedzie na waka-
cje za granicę.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może nastą-
pić wówczas, gdy zachodzi przewijająca przeszkoda 
w jej wykonaniu, np. odbywanie kary pozbawienia 
wolności przez rodziców lub jednego z nich. Istota 
zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że 
wynikające z niej prawa i obowiązki nie przestają 
wprawdzie istnieć, ale przez pewien czas nie mogą 
być wykonywane. Ocena, czy przeszkoda w wyko-
nywaniu władzy rodzicielskiej ma charakter przemi-
jający, zależy od przewidywanego czasu jej trwania, 
który nie może być zbyt odległy.

Przeszkoda ma trwały charakter, jeżeli ma 
trwać wiele lat, a przeszkoda przemijająca to taka, 
po ustaniu której jedno z rodziców wraca do niezmie-
nionych stosunków w rodzinie. 

Orzeczenie o zawieszeniu lub pozbawieniu 
władzy rodzicielskiej może być przez  sąd rodzinny 
i nieletnich uchylone wtedy, gdy stanie przyczyna jej 
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Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawieszenia lub pozbawienia (władzy rodzicielskiej). 
Postępowanie w tej sprawie jest wszczynane na 
wniosek rodziców lub z urzędu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawie-
szenie może orzec sąd także w wyroku orzekającym 

rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.

Włodzimierz Czubaty

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964r.  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
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UWAGA!!! 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 

POJEZIERZE KRAJEŃSKIE 

ZAPRASZA  NA  CYKL  SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH  
NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  POZYSKANIA  ŚRODKÓW  

FINANSOWYCH  W  RAMACH  OSI  4  PO  RYBY  2007‐2013  
ORAZ  NA  WARSZTATY  Z  PISANIA  WNIOSKÓW  

SPOTKANIA INFORMACYJNE: 

11 LIPCA 2013 (czwartek) 
08.00‐11.00 ZAKRZEWO 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 
 
12.00‐15.00 LIPKA 
Urząd Gminy, sala narad 
 
16.00‐19.00 DEBRZNO 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” 
 

12 LIPCA 2013 (piątek) 
08.00‐11.00 ZŁOTÓW 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 
 
12.00‐15.00 JASTROWIE 
Urząd Gminy i Miasta, sala posiedzeń 
 
16.00‐19.00 OKONEK 
Urząd Miasta, sala konferencyjna 

 
15 LIPCA 2013 (poniedziałek) 
08.00‐11.00 KOCZAŁA 
Gminny Ośrodek Kultury 
 
12.00‐15.00 PRZECHLEWO 
Urząd Gminy, sala posiedzeń 
 
16.00‐19.00 RZECZENICA 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 

16 LIPCA 2013 (wtorek) 
08.00‐11.00 KAMIEŃ KRAJEŃSKI 
Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury 
 
12.00‐15.00 CZŁUCHÓW 
Urząd Gminy, sala obrad 

23 LIPCA 2013 (wtorek) 
12.00‐15.00 CIERZNIE 
Inkubator Przedsiębiorczości 
Sala konferencyjna 
 

WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

5 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) CZŁUCHÓW 
Hotel i Restauracja Nad Jeziorem, sala konferencyjna 
10.00 – 14.00 Operacje niekomercyjne 
15.00 – 19.00 Operacje komercyjne 

7 SIERPNIA 2013 (środa) PRZECHLEWO 
Urząd Gminy, sala posiedzeń 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
13.30 – 17.30 Operacje komercyjne 

 
9 SIERPNIA 2013 (piątek) JASTROWIE   
Urząd Gminy i Miasta, sala posiedzeń 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
13.30 – 17.30 Operacje komercyjne 
 
19 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) CIERZNIE 
Inkubator Przedsiębiorczości 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
14.00 – 18.00 Operacje komercyjne 
 

12 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) ZAKRZEWO 
Hala Sportowo‐Widowiskowa, sala 
konferencyjna 
10.00 – 14.00 Operacje niekomercyjne 
15.00 – 19.00 Operacje komercyjne 

 

*Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia swego uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach telefonicznie lub mailem na adres Biura LGR Pojezierze Krajeńskie. 
**W spotkaniach i szkoleniach w poszczególnych gminach i powiatach mogą uczestniczyć również mieszkańcy innych gmin i powiatów obszaru LGR Pojezierze 
Krajeńskie oraz osoby spoza obszaru, które chcą realizować swoje projekty na obszarze LGR Pojezierze Krajeńskie. 
***Udział w spotkaniach informacyjnych i warsztatach z pisania wniosków jest jednym z lokalnych kryteriów wyboru! 
 

M.Procajło ‐ Galanty 
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EKOLOGICZNIE I INNOWACYJNIE
NA NASZYJNIKU

Fundacja Lokalna Grupa Działania – 
Naszyjnik Północy ogłosiła konkurs 
tematyczny pn. Ekologicznie i innowa-
cyjnie na Naszyjniku.

Celem niniejszego przedsięwzięcia 
jest zwiększenie innowacyjnych i ekolo-
gicznych technologii oraz poprawa świa-
domości proekologicznej i prozdrowotnej.

Wnioski przyjmowane są w ramach 
działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój 
wsi, Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw.

Nabór wniosków: 
od 3.06 do 17.06.2013 r.

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.lgdnp.org.pl 

REKLAMA


