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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce krótką, acz rzeczową publikację pod-

sumowującą w faktach dorobek naszego Stowarzyszenia w czasie 
jego 15-letniej działalności.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, 
które stanowi dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o dąże-
niach niezarobkowych powołano w Debrznie w 1998 roku przede 
wszystkim w celu rozwoju miasta i gminy Debrzno poprzez pozy-
skiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na dzia-
łania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości, poprawą życia 
mieszkańców gminy, poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego, a także ochroną środowiska.

Nasza organizacja w swojej działalności kieruje się przede wszystkim kreatywnością, 
konsekwencją w realizacji zamierzonych celów, otwartością na współpracę z nowymi 
partnerami i poszukiwaniem nowych obszarów tematycznych.  Stowarzyszenie stało się 
wiodącym ośrodkiem działań społecznych w północnym regionie Polski i z całą pewno-
ścią miejscem pod tym względem znaczącym w skali całego kraju. 

Niniejsza publikacja ma na celu promocję naszych działań wśród lokalnej społecz-
ności, naszych partnerów oraz wszystkich osób zainteresowanych naszą działalnością. 
Życzymy przyjemnej lektury. 

W imieniu członków, pracowników i współpracowników Stowarzyszenia
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Zdzisława Hołubowska
Prezes Zarządu

Od Redakcji
Naszym założeniem jest przybliżenie w kilkunastu faktach specyfiki działalności orga-

nizacji, na przykładzie naszego Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, iż zachęci to wszystkich 
czytelników do zagłębienia się w tematykę i zasady funkcjonowania tego typu organizacji.

Zespół redakcyjny:
Anna Brudnicka

Łukasz Machciński
Aktualizacja: 
Anna Kozicka



►Kilka faktów z historii

W końcu lat 90. Debrzno, niespełna 
10-tysięczna gmina w woj. pomorskim, na 
pograniczu z woj. wielkopolskim i kujaw-
sko-pomorskim, znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji. W wyniku likwidacji miej-
scowego PGR pracę straciło ponad 1500 
osób. Zlikwidowano także jednostkę woj-
skową, która była drugim największym 
lokalnym pracodawcą. W efekcie w 1998 
r. bezrobocie w gminie sięgnęło 37%. Pro-
blemem Debrzna było także i to, że leży na 
uboczu głównych szlaków komunikacyj-
nych i jest bardzo oddalone od większych 
miast. 

Rada Miejska uznała, że trzeba zacząć działania, które zmniejszą bezrobocie, doprowadzą 
do rozwoju gospodarczego, poprawią życie mieszkańców. Opracowała strategię rozwoju gminy, 
która objęła gospodarkę, edukację, ekologię, sferę społeczną, kulturę. Zorganizowała spotka-
nie ponad 70 przedstawicieli różnych instytucji i zawodów, by podyskutować nad przyszłością 
gminy. Byli wśród nich rolnicy, dyrektorzy banków, właściciele lokalnych firm, radni, nauczyciele, 
ksiądz, osoby bezrobotne. Nigdy wcześniej nie mieli okazji zetknąć się, wymienić poglądów, 
wspólnie działać. Na spotkaniu zdecydowano, że powinna powstać organizacja pozarządowa, 
która mogłaby pomagać we wdrażaniu strategii rozwoju i skutecznej niż samorząd pozyskiwać 
pozabudżetowe pieniądze. Tak powstało Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno”, zaś jego prezesem została Zdzisława Hołubowska, ówcześnie wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy, polonistka, dyrektorka gminnej szkoły podstawowej. Władze gminy prze-
kazały Stowarzyszeniu popadający w ruinę budynek socjalny po PGR, który przejęły za długi od 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

►Nasze działania

Pierwszą inicjatywą było utworzenie Ośrodka/Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym 
mogłyby znaleźć dla siebie miejsce małe lokalne firmy, korzystając z ulg w opłatach za wynaj-
mowane pomieszczenia, pomocy prawnej i obsługi biurowej (telefony, faksy). Pierwsze środki 
na ten cel w wysokości 107 tys. zł przeznaczył Krajowy Urząd Pracy, kolejne Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa i Powiatowy Urząd Pracy. Stowarzyszenie zorganizowało kursy: roboty 
wykończeniowe w budownictwie, roboty malarskie, układanie glazury, elewacje. PUP podsyłał 
uczestników szkoleń, wykładowców zapraszano m.in. z firm, ośrodków szkoleń, urzędu pracy. 
Do dziś szkolenia w ramach różnego rodzaju projektów są jednym z głównych kierunków dzia-
łania Stowarzyszenia i źródłem dochodów przeznaczanych na cele statutowe. W Inkubatorze 
lokowały się firmy zakładane przez osoby bezrobotne za pożyczki z urzędu pracy, m.in. piekar-
nia, zakład fryzjerski, kawiarenka. Do dziś Stowarzyszenie zrealizowało ponad 200 projektów na 
łączną kwotę 11.737.821,16 zł i 167.836,03 euro. Główny kierunek działań organizacji to projekty 
z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji osób bezrobotnych, szeroko rozumianej edu-
kacji oraz pomocy społecznej. 

Jednym z ważniejszych działań  Stowarzyszenia było zainicjowanie utworzenia najpierw Społecz-
nego Porozumienia, a potem Fundacji „Naszyjnik Północy”, która swoim zasięgiem obejmuje cztery 



województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Jej celem jest 
wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju lokalnego, rozwój turystyki przyjaznej środowisku, 
zaangażowanie samorządów i lokalnych społeczności w ochronę dziedzictwa przyrodniczego, histo-
rycznego i kulturalnego. Aby to realizować, porozumiały się samorządy, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy, instytucje użyteczności publicznej – w sumie około 50 instytucji i organizacji. Inicjatywa 
nazwana została „naszyjnikiem”, bo nawleka jak na nitkę kolejne lokalne perełki – miejsca, gdzie coś 
ciekawego się dzieje, są ciekawe programy i działania dla społeczności.

►Dorobek

W ramach „Naszyjnika Północy” powstał program 
„Greenway”, którego efektem jest najdłuższy szlak 
rowerowy w Polsce, liczący 870 km. Dzięki temu pro-
jektowi mogło powstać wiele nowych miejsc pracy i źró-
deł zarobkowania dla lokalnych społeczności – bazy 
noclegowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, mała 
gastronomia, zakłady rękodzieła artystycznego.  

Z „Naszyjnikiem Północy” powiązany jest inny 
projekt – „Marka Lokalna – Naszyjnik Północy”, który 
promuje produkty lokalne wytwarzane tradycyjnymi 
metodami i wspiera lokalnych wytwórców. Obejmuje on 
szkolenia w zakresie marketingu lokalnych produktów, 
pomoc prawną i finansową. 

Wspieraliśmy także utworzenie na terenie Miasta  
i Gminy Debrzno Kompleksu Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Inkubator Przedsiębiorczości Cierz-
nie. 

FAKT 1 ►
Organizacje prowadzą do ekonomicznego bogacenia się wspólnoty lokalnej

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pozyskało łącznie 
11.737.821,16 zł i 167.836,03 euro na realizację różnego rodzaju projektów i  inicjatyw służą-
cych rozwojowi społeczno-ekonomicznemu.

Znaczna część ww. środków to dotacje z następujących źródeł: Unia Europejska (PHARE, 
Program „Młodzież”, EFS), Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, UMiG Debrzno, Funda-
cja Partnerstwo dla Środowiska, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. St. 
Batorego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. 

FAKT 2 ►
Organizacje multiplikują zasoby

Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie opiera się głównie na prowa-
dzeniu Ośrodka/ Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym świadczone są następujące rodzaje 
usług:



- wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 22m2);
- wynajem sali szkoleniowo – konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą;
- wynajem sali bankietowej na imprezy okolicznościowe;
- usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie, 
laminowanie);
- udostępnianie komputerów i Internetu.

FAKT 5 ►
Organizacje wspierają biznes

• 2 690 380,38 zł – to dotacje wypłacone przez 
Stowarzyszenie 60 przedsiębiorcom na roz-
wój 59 firm w ramach 4 projektów: „Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości” i „Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości etap 
II” oraz „Wspólna sprawa – Twój sukces” i 
„Osiągniemy sukces!” finansowanych przez 
Europejki Fundusz Społecznych w ramach 
ZPORR - Działanie 2.5 i POKL – Działanie 6.2

• 1.069.000,00zł – 41 pożyczek wypłaco-
nych 35 firmom ze środków Kanadyjskiego 
Programu Pożyczkowego

• 64 mikropożyczek udzielonych przez Fun-
dację Wspomagania Wsi – inicjatywa zapo-

FAKT 3 ►
Organizacje pozarządowe są pracodawcami

W latach 1998-2012 Stowarzyszenie zatrudniało 952 osoby (umowy o pracę oraz umowy 
zlecenia i o dzieło) w tym na etacie 136. Na etacie pozostawało średniorocznie 9 osób, na 
umowę zlecenie i o dzieło - 58. Przewaga umów cywilnoprawnych wynika ze specyfiki realizo-
wanych projektów, w tym przede wszystkim z ograniczeń czasowych oraz budżetowych.

Oznacza to, że znaczna część budżetu Stowarzyszenia przeznaczona była właśnie na 
zatrudnienie. Dzięki temu nasza organizacja jest jednym z większych pracodawców w Debrznie 
i okolicy. 

FAKT 4 ►
Organizacje są centrami rozwoju kariery

Mnogość działań i przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie powoduje, że 
urasta ono do rangi ośrodka rozwoju kariery. Jest miejscem, w którym można zdobyć cenne 
doświadczenie i umiejętności, ale również i środki finansowe niezbędne do tego by zaistnieć na 
rynku pracy – znaleźć zatrudnienie, czy podjąć własną działalność gospodarczą.  Do 2012 roku 
współpracowaliśmy z 64 wolontariuszami, byliśmy miejscem praktyk i staży dla blisko 60 osób, 
a ponad 100 bezrobotnych znalazło pracę. Własny biznes dzięki naszemu wsparciu merytorycz-
nemu oraz finansowemu założyło ponad  60 osób.



czątkowana przez Stowarzyszenie, prowadzona przez indywidualnych doradców.
• wspieranie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw m.in.: w ramach projektu: „Inwestycje  

w innowacje – element warunkujący rozwój przedsiębiorczości w regionie człuchowsko-
chojnickim”

• uruchomienie Młyna Żarnowego i Muzeum Młynarstwa Powiatu Człuchowskiego w Młynie 
Tradycyjnym Eugeniusza Suchowieckiego

FAKT 6 ►
Organizacje podnoszą atrakcyjność regionu

• 870 km najdłuższego w Polsce szlaku rowerowego 
Greenway Naszyjnik Północy

• 3.500 km pętli tematycznych szlaku Greenway 
Naszyjnik Północy

• 48 certyfikowanych Marką Lokalną Naszyjnik Północy 
usług i wyrobów

• adaptacja XIV-wiecznej Baszty Młyńskiej na Centrum 
Informacji o Regionie

FAKT 7 ►
Organizacje wspierają samorząd

Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości – miejsce, w którym przedsiębiorcy oprócz korzyst-
nych stawek za wynajem powierzchni biurowych lub produkcyjnych uzyskują wsparcie w począt-
kowym etapie prowadzenia działalności w postaci doradztwa, ulg finansowych, dodatkowych 
usług itp. Od 1998 roku w Ośrodku ulokowanych było  27 przedsiębiorstw oraz 5 organizacji 
pozarządowych. Obecnie jest to miejsce dla stałej działalności 7 firm.

Ośrodek Pomocy Społecznej – budynek będący siedzibą Ośrodka wyremontowany 
został m.in. przy zaangażowaniu Stowarzyszenia w ramach programu PHARE (59.773,38 zł + 
56.193,00 € - wkład pozyskany na remont i wsparcie działalności OPS). Wspólnie z OPS pro-
wadzona jest także zbiórka żywności, która nie byłaby możliwa bez formalnego zaangażowania 
naszej organizacji. 

Wsparcia w postaci osobowości prawnej udzielamy sołectwom naszej gminy, wspierając 
je w podejmowaniu inicjatyw na rzecz swojej lokalnej społeczności. M.in.:Buka, Strzeczona, 
Nowe Gronowo, Słupia, Skowarnki – to sołectwa, którym dzięki naszemu wsparciu również 
merytorycznemu w zakresie przygotowania i rozliczania projektów udało się zrealizować przed-
sięwzięcia dla nich ważne.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna – dzięki wspólnym działaniom samorządu oraz 
Stowarzyszenia obszar obejmujący 9,87 ha został włączony do Słupskiej SSE. 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie – to kolejna inicjatywa inwestycyjna wspierana przez 
Stowarzyszenie.



FAKT 8 ►
Organizacje edukują

Stowarzyszenie od samego początku swego istnienia organizowało szereg szkoleń i kur-
sów głównie w ramach realizowanych projektów, jak również jako pojedyncze inicjatywy. 

Szkolenia miękkie – to takie, które przeznaczone były do osób indywidualnych lub przedsta-
wicieli innych organizacji, samorządów i biznesu miały na celu podniesienie kwalifikacji uczestni-
ków w dość szerokim zakresie tematycznym, jak np. ABC przedsiębiorczości, zarządzanie projek-
tem, zarządzanie finansami, współpraca z organizacjami, tworzenie biznes planu, cash flow itp.. 

Kursy zawodowe i przekwalifikujące skierowane były głównie do osób bezrobotnych, 
rolników oraz innych osób, które po ukończeniu szkolenia uzyskiwały tytuły uprawniające do 
podjęcia określonego typu pracy.

Szkolenia językowe bardzo często były elementem kursów zawodowych lub szkoleń 
miękkich jako uzupełnienie oferty edukacyjnej pozwalające w pełni wykorzystać zdobytą wie-
dzę (np. moduł językowy w ramach szkolenia nt. prowadzenia działalności agroturystycznej). 

W ramach Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu „Młodzież” nasi konsul-
tanci udzielali porad w zakresie konstruowania projektów, wypełniania wniosków oraz proce-
dury aplikowania o fundusze programu.

Podobnych porad udzielaliśmy innym organizacjom, głównie młodym oraz osobom zamie-
rzającym je założyć z zakresu: księgowości, zarządzania dotacją, prawa itp.

Od 2009 roku działalność szkoleniowa prowadzona jest także w ramach Regional-
nego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Chojnicach. Regionalne 
Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o moż-
liwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych projektodaw-
ców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą  
w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu.

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego mogą również skorzystać z pomocy konsultantów 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Debrznie oferujących profesjo-
nalną, nieodpłatną pomoc i informację o funduszach europejskich wynikających z Narodowej 
Strategii Spójności. Usługi Punktu realizowane są w formie konsultacji indywidualnych, spotkań 
informacyjnych/szkoleń i lekcji europejskich prowadzonych w szkołach. Punkt Informacyjny pro-
wadzony jest przez Stowarzyszenie w ramach Sieci „Pomorskie w Unii”. 

Szkolenia 
miękkie

Kursy zawodowe 
i przekwalifikujące

Szkolenia 
językowe RAZEM

1998 0 0 0 0
1999 4 8 0 12
2000 3 6 0 9
2001 5 5 0 10
2002 2 0 0 2
2003 4 1 0 5
2004 3 1 0 4
2005 3 0 0 3
2006 5 6 1 12
2007 9 3 1 13
2008 5 1 0 6
2009 20 3 0 23
2010 44 6 0 50
2011 49 4 0 53
2012 38 2 0 40

RAZEM 194 46 2 242



FAKT 9 ►
Organizacje pomagają rozwiązywać problemy

Biuro Porad Obywatelskich to specjalny dział programowy 
Stowarzyszenia. Biuro udziela nieodpłatnych porad obywatel-
skich dla osób będących w potrzebie.  Jego beneficjentami są 
nie tylko mieszkańcy okolic, ale również osoby z innych miejsc  
w Polsce, które zgłaszając się do naszej organizacji otrzymują 
szybką i fachową pomoc. O potrzebie realizowania takich działań 
świadczy ilość osób zgłaszających się po nasze porady, a także 
mnogość problemów z jakimi one się borykają.

W przeciągu dotychczasowej działalności poradnictwo 
obywatelskie świadczone było w BPO oraz 9 Punktach Porad-
nictwa Obywatelskiego w terenie, tj. w: Kamieniu Krajeńskim, 
Lipce, Starym Gronowie, Skowarnkach, Uniechowie, Cierz-
niach. Na chwilę obecną prowadzimy 6 Punktów na terenie 3 
województw: Człuchów, Czarne, Sępólno Krajeńskie, Zakład Karny w Szczecinku, Zakład Karny  
w Koronowie i Zakład Karny w Czarnem. 

FAKT 10 ►
Organizacje dodają prestiżu

• Debrzno – jedno z 50 modelowych rozwią-
zań w zakresie ekonomii społecznej w Pol-
sce, docenione w projekcie „W poszukiwaniu 
polskiego modelu ekonomii społecznej” Fun-
dacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
aktualnie partner PARR w Słupsku w ramach 
projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”, którego efektem będzie  utwo-
rzenie 11 spółdzielni socjalnych. 

• Debrzno, jako doskonale rozpoznawalna 
marka aktywności społecznej wśród przeważającej części większych organizacji w kraju. 

• Debrzno – solidna marka w zakresie wykorzystywania środków UE i innych.
• Debrzno – uznany model współpracy trójsektorowej: samorządu, organizacji pozarządowych  

i biznesu. 

BPO
ROK PORADY KLIENCI
2001 29 29
2002 112 108
2003 126 115
2004 83 82
2005 152 142
2006 180 159
2007 233 220
2008 392 344
2009 318 283
2010 389 367
2011 922 701
2012 913 546

RAZEM 3849 3096

FAKT 11 ►
Organizacje wspierają i rozwijają inne wspólnoty

Dzięki doświadczeniu Stowarzyszenia w zakresie współpracy z samorządem i innymi podmio-
tami możliwa była realizacja wielu wspólnych projektów zarówno na terenie samej gminy Debrzno, 
jak i powiatu człuchowskiego, ale również wielu innych gmin na obszarze 4 przyległych województw 
(pomorskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

Stowarzyszenie współuczestniczy w inicjatywach ponadregionalnych i ogólnokrajowych takich 
jak: członkostwo w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 



FAKT OSTATECZNY ►Organizacje są potrzebne...

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
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Związku Biur Porad Obywatelskich, Fundacji LGD Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszeniu  LGR 
„Pojezierze Krajeńskie”.

W ramach działalności Regionalnego Ośrodka EFS, Stowarzyszenie nieustannie wspiera 
lokalne inicjatywy współpracy, służy pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre pro-
jekty oraz pomaga w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania. Do końca 2012 
podpisanych zostało 19 umów partnerskich.

Stowarzyszenie gościło wiele wizyt studyjnych z kraju i nie tylko. Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, samorządów, biznesu, kultury i nauki odwiedzali nas wielokrotnie, aby przyjrzeć się 
naszym dokonaniom oraz sprawdzić jak działamy „na żywo” .

FAKT 12 ►
Organizacje otwierają na świat

Współpraca z 18 krajami Europy i Azji: Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Malta, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwecja, 
Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Na przełomie lat 2003-2005 w ramach projektów 
Wolontariatu Europejskiego gościliśmy 2 wolonta-
riuszki Christinę oraz Tatjanę, które skutecznie ani-
mowały życie kulturalne w mieście poprzez organiza-
cję kursów tańca towarzyskiego, zajęć wokalnych, szkoleń językowych itp.

Wizyty studyjne i spotkania mieszkańców z miast partnerskich: Weinbach, Blatno, 
Luhe-Wildenau, a także ze Sztokholmu, Litwy, Serbii.

► NAGRODY I wYRóżNIENIA
◙ Rok 2000 Fundacja im. St. Batorego, 
konkurs Porządnie poza rządem: „Za duże 
osiągnięcia organizacji w krótkim czasie, za 
czynny udział we wdrażaniu strategii na rzecz 
rozwoju całej gminy” – Stowarzyszenie w bar-
dzo krótkim czasie od rozpoczęcia działalno-
ści uznane zostało za jedną z 10 najlepszych 
organizacji pozarządowych w Polsce
◙ Rok 2000 Marszałek Woj. Pomorskiego 
oraz Wojewoda Pomorski, konkurs Bursz-
tynowego Mieczyka: najlepsza organizacja 

pozarządowa województwa pomorskiego  
w kategorii współpraca z sektorem publicznym
◙ Rok 2001 Fundacja Sasakawa: wyróżnie-
nie w konkursie działań ekologicznych
◙ Rok 2011 emisja dwóch reportaży pt. 
„EUROKAPITALNI” w porannym bloku 
„Kawa czy herbata” poświęconych projek-
tom wybranym przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, które zaprosiło Stowarzysze-
nie do zaprezentowania ich założeń, jako 
przykładu dobrych praktyk w korzystaniu  
z funduszy europejskich.


