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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”  

ROK 2020 
 

1.  Nazwa i 
siedziba 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, 
 ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno,  
tel./fax (59) 833-57-50, (59) 833-71-49,  
tel. kom. 502 043 654,  
 http://www.stowdeb.pl, e-mail: stowdeb@pro.onet.pl 

2.  Data wpisu do 
rejestru 

Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998 KRS – 25.10.2001 

3.  Numer w KRS 55538 
4.  Dane dotyczące 

członków 
organów 
wnioskodawcy 

Zarząd: 
1. Zdzisława Hołubowska – Prezes, 
2. Jacek Jarosław Janusz – Zastępca Prezesa, 
3. Anna Krystyna Mikulska – Skarbnik, 
4. Renata Elżbieta Pisuk – Sekretarz, 
5. Andrzej Bernard Pluto-Prądzyński – 

Członek Zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
1. Waldemar Bogdan Klimek, 
2. Piotr Roman Sułkowski, 
3. Kamila Welka. 

5.  Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 
A Cel Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie 

przez nich projektów i inicjatyw służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, 
poprawie jakości oraz atrakcyjności życia społeczności na obszarze działania. 

B Działalność 
nieodpłatna 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
 popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii 

społeczno- gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz rewitalizacji,  
 działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gmin, a zwłaszcza 

ograniczenia bezrobocia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu, 

 rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 
praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami, 

 wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego gminy, 

 działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i działalność na rzecz 
ochrony środowiska, 

 angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych pro-
jektów, 

 promowanie Ziemi Debrzneńskiej, 
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, 

organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp., 
 współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia,  
 działania w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, 

ochrony środowiska, ekologii, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, 
 inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą 

Debrzno, 
 angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy 

na rzecz gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 
 działania na rzecz polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej i pomocy 

rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, osobom w 
wieku emerytalnym z zachowaniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego, w tym udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz zwiększanie świadomości i 
edukacji obywatelskiej i prawnej, 

 gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i 
nieruchomych dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi 
Debrzneńskiej oraz innych osób w ramach Kapitału Żelaznego, 

 realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu oraz wypoczynku, 

 działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
 działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, 
 działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, 
 wspierania instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami 

statutowymi Stowarzyszenia, 
 realizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych. 

C Działalność 
odpłatna 

Brak 

6.  Informacja na 
temat 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie poniższych nr PKD: 
 
PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 
PKD 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(kataring) 
PKD 58.19.Z – Działalność wydawnicza pozostała  
PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem 
PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych 
PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów 
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 
PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza 
PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania 
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej  
PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając 
komputery  
PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 
PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej 
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
PKD 85.59.A – Nauka języków obcych 
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
PKD 94.99.Z -  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
PKD 96.09.Z– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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7. Opis działalności prowadzonej w 2020 roku 
 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 
„Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w 
Debrznie” 

Donator 
(kwota) 
 
8.621.173,00 zł 

Samorząd Województwa 
Pomorskiego Departament 

Europejskiego  Funduszu  
Społecznego 

 
 

Całkowita wartość projektu:  
9.553.144,70 zł 

 
Budżet na rok 2020: 

1.852.699,46 zł 
 

Program 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 6. Integracja 
Działanie 6.3 Ekonomia społeczna 
Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej 
 

Termin  01.09.2016-31.12.2021 

Koordynator 
merytoryczny/ 
kierownik 
OWES 

 
Katarzyna Dudzic 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

Efekty 

 

           W ramach ogłoszonych w 2020 r. naborów złożono 3 Wnioski o udzielnie 
bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz z Biznesplanami. Utworzono łącznie 
28 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (zwanych dalej PS) w tym 11 
w nowopowstałych PS, natomiast 17 w istniejących PS. Wszystkie z tych miejsc 
pracy powstały poprzez udzielnie dotacji inwestycyjnej w Spółdzielniach 
Socjalnych. Łącznie zawarto 5 umów o udzielnie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego. Wśród podmiotów, które utworzono w 2020 r. w ramach wsparcia 
OWES wymienić należy: 
- Spółdzielnię Socjalną Usług Wielobranżowych z siedzibą w Człuchowie – 
zajmuje się ona wykonywaniem usług związanych z branżą pralniczą oraz 
szwalniczą. Usługi polegają na praniu odzieży roboczej oraz bielizny hotelowej, 
produkcji odzieży roboczej, przygotowaniu odzieży roboczej dla klientów 
instytucjonalnych oraz prywatnych; 
- Spółdzielnię Socjalną DELFIN z siedzibą w Czersku - zajmuje się ona 
produkcją papieru toaletowego poprzez konfekcję tamborów papierowych  
o różnej kolorystyce, wielkości i jakości. Ponadto planuje rozszerzenie 
asortymentu o ręczniki papierowe, papier harmonijkowy oraz serwetki 
papierowe. 
            W ramach działalności OWES podpisano również 5 umów o udzielnie 
wsparcia pomostowego, służącego pokrywaniu podstawowych kosztów 
związanych z działalnością przedsiębiorstw społecznych. Wartym  podkreślenia 
jest to, że część z nich wypłacono w związku z pogarszającą się sytuacją 
gospodarczą wywołaną pandemią koronowarirusa. Wsparcie zostało wypłacone 
na rzecz podmiotów z branż, które szczególnie ucierpiały m.in. z gastronomicznej.               
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 W 2020 r. 6 podmiotom nadano status Przedsiębiorstwa Społecznego w 
tym 5 Spółdzielniom Socjalnym oraz 1 Fundacji. Status nadano 2 nowym 
podmiotom, a w przypadku 4 podmiotów zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 po przeprowadzeniu 
weryfikacji, przedłużono okres obwiązywania o kolejne 18 miesięcy. 
            W minionym 2020 r. zorganizowano 5 kursów/ szkoleń dla uczestników 
projektu, w tym były to szkolenia z zakresu: ,,Współpraca NGO z samorządem", 
"Pisanie i rozliczanie projektów. Jak aplikować o środki na rozliczanie zadań 
publicznych", "Podstawy zarządzania finansami w PES" oraz 2 szkolenia 
zawodowe: „Opiekun osób starszych” i „Obsług kas fiskalnych”. 
            W 2020 roku w powiecie chojnickim oraz człuchowskim odbywały się 

konsultacje społeczne, których głównym tematem była sytuacja przedsiębiorstw 

społecznych w czasie trwającej epidemii COVID-19. Konsultacje te cieszyły się 

dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli PS, dla których były również 

okazją do wymiany własnych doświadczeń z zakresu pomocy świadczonej z tzw. 

Tarcz Antykryzysowych oraz wymiany informacji na temat innych źródeł  

i możliwości pozyskania wsparcia dla swoich PS. 

          Ze względu na obostrzenia spowodowane koronawirusem działania animacyjne 

prowadzone były z ograniczoną możliwością spotkań bezpośrednich. Pomimo to udało 

się zorganizować 25 spotkań animacyjnych. Były to spotkania z osobami fizycznymi, 

jak również warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych zainteresowanych ofertą 

OWES Debrzno oraz dla grup inicjatywnych biorących udział w naborach dotacyjnych 

i będących  na ścieżce wsparcia PS.  

          W  2020 roku  w ramach działań animacyjnych  zdiagnozowano potencjał 

lokalnego środowiska, tj. gminy Koczała. W bieżącym roku sprawozdawczym 

animatorki pracowały również nad Lokalną diagnozą środowiska seniorów pod kątem 

zapotrzebowania na usługi społeczne i opiekuńcze w powiecie Człuchowskim, która to 

diagnoza również została ukończona w 2020 roku. 

         Działania animacyjne zaowocowały we  współpracę z dziewięcioma grupami 

inicjatywnymi, część z nich ubiegała się i otrzymała dotację z OWES Debrzno na 

stworzenie nowych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Podjęto 

współpracę również z dwoma środowiskami (łącznie 4 podmioty) pod kątem 

opracowania umów dotyczących współpracy owych podmiotów – działania 

partnerskie. 

           Z kolei w powiecie kościerskim zorganizowano i przeprowadzono  23 spotkania 

animacyjne oraz 3 warsztaty. Zbudowano partnerstwo lokalne w gminie Liniewo  

w związku z organizacją obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez gminę 

Liniewo. Dzięki pracy z KGW Wysin, współpracy z sołtysem Wysina, mieszkańcami 

wsi i instytucjami gminnymi opracowano „Diagnozę społeczną lokalnego 

środowiska wsi Wysin”. Rozpoczęto  pracę z KGW Wielki Klincz w obszarze 

inicjatyw na rzecz III sektora. Podczas warsztatów pracowano nad diagnozą lokalną, 

niestety pandemia uniemożliwiła rozwinięcie działań. 

 

W 2020 roku podjęto działania na rzecz 4 środowisk lokalnych:  
1.  

2. 1. Forum Międzysektorowe w Łubiane; 

3. 2. Obchody 100-lecia Niepodległości w gminie Liniewo; 

4. 3. Forum organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego; 

5. 4. Seniorzy-środowisko. 
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Kontynuowano działania na rzecz PES/PS, m.in. doradztwo specjalistyczne (prawne, 

księgowo-podatkowe, biznesowe) oraz wsparcie psychologiczne i zarodowe dla osób 

planowanych do zatrudnienia. Prowadzono również działania reintegracyjne dla PS.  

 

 

We 09/2020 OWES przeszedł cykliczny audyt akredytacyjny przeprowadzony przez 

firmę zewnętrzną na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. W wyniku audytu działalność OWES uzyskano 99% (jakość i standaryzacja 

świadczonych usług).   

 

2.  

Nazwa 

Zwalczanie  
i przeciwdziałanie COVID-

19 na obszarze powiatu 
człuchowskiego, 

chojnickiego  
i kościerskiego 

 

Donator 
(kwota) 
10.000 zł 
 

 Całkowita wartość projektu:  
10 266,43 zł 

 

Program 
 

Samorząd Województwa Pomorskiego 

Pomoc społeczna – zadanie publiczne 

Termin  
18 maj 2020 r. – 15 
sierpnia 2020 r. 

Koordynator Justyna Szczepańska 

Partnerstwo Nie dotyczy 

Efekty 

 

Główny cel: działania pomocowe na rzecz rodzin i osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym a także znajdujących się w trudnych 
sytuacjach życiowych w szczególności ekonomicznych i socjalno-bytowych  
z subregionu południowego województwa pomorskiego (powiat człuchowski, 
chojnicki oraz kościerski). 
 
Rezultaty twarde: 
W ramach realizacji zadania publicznego osiągnięto następujące rezultaty: 

1. Przekazano 327 zestawów (protokoły przekazania MOPS, OPS, GOPS) 

2.  Wsparciem objętych zostało 327 rodzin, w tym: 

a. Łączna liczba osób – 911; 

b. OzN – 287 osób; 

c. Dzieci – 364 osoby; 

d. Ubóstwo – 138; 

e. Wielodzietność – 74; 

f. Bezdomność – 4. 

 

Rezultaty miękkie: 
W ramach realizacji zadania wsparciem objęte zostały trzy powiaty: człuchowski, 

chojnicki oraz kościerski. Łącznie przekazano 327 pakietów dla osób/ rodzin 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej/ ekonomicznej. Realizator 

nawiązał współpracę z placówkami tj. OPS, MOPS, GOPS, które to posiadają 

największy zasób informacji dotyczący sytuacji bytowej mieszkańców danego 

obszaru. Sporządzono protokoły przekazania pakietów oraz raporty, które 

pozwoliły określić jakim grupom docelowym wręczono pakiety.   

Pakiety przekazano do 20 Instytucji z czego 19 Ośrodków otrzymało po 16 

pakietów i 1 Ośrodek 23. 
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W realizację przedsięwzięcia zaangażowani zostali pracownicy Stowarzyszenia 

„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, kompletując pakiety. 

Każdy zestaw składał się z: 

- 1 szt. żelu antybakteryjnego, 

- 1 szt. mydła antybakteryjnego, 

- 10 szt. rękawiczek jednorazowych, 

- 1 opakowanie ręczników papierowych (2 szt), 

- 1 szt. płynu do dezynfekcji rąk (poj. 1l). 

Łączna wartość zadania wynosi 10 266,43 zł z czego 266, 43 zł to wydatki 

poniesione ze środków własnych stowarzyszenia. 

 
 

3.  

Nazwa 
„Przyszłość z pracą dla 

młodych” 
 

Donator 
(kwota) 
428 530,21 zł 
 

Całkowita wartość projektu:  
Zł 

452 375,21 zł 

Program 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 

konkursowe 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Termin  
01 października 2019 r. – 
28 lutego 2021 r. 

Koordynator 
Justyna Szczepańska 

 
Partnerstwo Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

Efekty 

 
Główny cel: Projekt zakłada wzrost aktywności edukacyjno-zawodowej oraz 
zdolności zatrudnienia os. bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji UP  
w wieku 18-25 i 26-29 lat, w tym OzN, długotrwale bezrobotnych i o niskich 
kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie pow. człuchowskiego  
i chojnickiego woj. pomorskiego, w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2020r. 
poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. 
 
Rezultaty twarde: 
- określenie kariery zaw. dla 24UP; 
- wypracowanie/aktualizacja 24 Indywidualnych Planów Działania; 
- wzrost/nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przez 24 UP; 
- organizacja kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z IPD; 
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 24 UP – organizacja staży 
zawodowych; - osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 42% (11 os.z 24).  
 
Rezultaty miękkie: 
 
Wsparciem w projekcie objętych zostało 27 osób w tym 21 kobiet, 6 mężczyzn  
w tym 6 OzN (3K, 3M), oraz 9 osób zamieszkujących miasto Chojnice (7K, 2M). 
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W ramach realizacji projektu uczestnicy zostali objęci kompleksowym wsparciem 
poprzez organizację: 
 

1. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem – 
każda osoba odbyła 4 spotkania w łącznym wymiarze 8h, w tym 2 
spotkania odbyły się z psychologiem natomiast pozostałe 2 z doradcą 
zawodowym. Niniejsza forma wsparcia miała na celu określenie potrzeb, 
barier i możliwości uczestnika projektu, stopień oddalenia od rynku pracy, 
pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, zaplanowanie realnego 
rozwoju kariery zawodowej poprzez uzupełnienie/ podniesienie 
kwalifikacji lub kompetencji, diagnoza zastanej sytuacji na rynku pracy. 
 

2. sesji indywidualnych doradcy zawodowego z uczestnikami projektu – 
niniejsza forma wsparcia pozwoliła na utworzenie lub aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania. IPD zostało utworzone bądź 
zaktualizowane na podstawie identyfikacji potrzeb uczestnika projektu 
m.in. diagnozę potrzeb szkoleniowych, oczekiwań, poznanie mocnych  
a także słabych stron, ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji 
uczestnika z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, 
uwarunkowań zdrowotno- społecznych, ekonomicznych, analiza 
możliwości oraz wybór odpowiedniego sposobu rozwiązywania 
problemów zawodowych.  

3. sesji indywidualnych psychologa z uczestnikami projektu – dzięki tej formie 
wsparcia możliwe było określenie motywacji uczestnika projektu,  
a także pomoc w radzeniu sobie z problemami, których być może będzie 
doświadczał uczestnik projektu.  

4. indywidualny Opiekun Uczestników Projektu – miał za zadanie wspierać 
i przygotowywać UP do działań związanych z zatrudnieniem. Pomagał 
podczas organizacji staży zawodowych tzn. szukał miejsc stażowych, 
przygotowywał umowy stażowe wraz z niezbędnymi załącznikami. 
Sporządził tzw. „dobre praktyki”, które zawierają informacje nt. 
właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak 
prawidłowo napisać cv oraz list motywacyjny. Gdzie należy szukać ofert 
pracy itp. 
 

5. organizacja kursów/ szkoleń zawodowych – dzięki tej formie wsparcia 
możliwe było podniesienie kompetencji lub kwalifikacji UP. Zgodnie  
z wypracowanymi IPD, zorganizowano szkolenia/ kursy tj.: 
- kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (3 os.); 
- kurs pracownika biurowego z obsługą komputera oraz egzaminem ECDL   
Base 3 (2 os.); 
- kurs pracownika biurowego z obsługą komputera, egzaminem ECDL Base 
3 oraz elementami grafiki komputerowej (2 os.); 
- kurs prawo jazdy kat. B (5 os.); 
- kurs cukiernik (1 os.); 
- kurs kosmetyczny – stylizacja paznokci metodą żelową lub hybrydową  
(8 os.); 
- kurs magazynier wraz z obsługą kasy fiskalnej (4 os.); 
- kurs pracownika gospodarczego (1 os.); 
- kurs z obsługi kasy fiskalnej (1 os.). 
 

6. organizacja staży zawodowych – tą formą wsparcia objętych zostało 24 
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Uczestników. Zorganizowano staże na stanowiskach tj.: 
- magazynier (4 os.); 
- kosmetyczka (6 os.); 
- sprzedawca/ kasjer (1 os.); 
- cukiernik (1 os.); 
- pracownik gospodarczy (5 os.); 
- pracownik biurowy (4 os.); 
- opiekun w żłobku (3 os.). 
 

Realizacja projektu zakończy się 28 lutego 2021 roku. 

4.  

Nazwa 
„Perły historyczne 

Debrzna - doposażenie 
miejsc i izb pamięci” 

Donator 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

- Kwota dofinansowania:  
39.535,91 zł 

- Całkowita wartość projektu:  
49.629,89 zł 

Program 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Działanie 19  

LEADER 
Poddziałanie 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 

Termin  16.01.-20.11.2020 r. Koordynator 
Zdzisława Hołubowska 

Agnieszka Graba 
 

Efekty 

 

Główny cel:  
Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa oferty spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców terenu LGD Ziemi Człuchowskiej poprzez doposażenie 
czterech miejsc/obiektów pełniących funkcje izb pamięci. 
 
Rezultaty twarde: 

1. Stworzenie/wyposażenie 4 miejsc/obiektów pełniących funkcje izb 
pamięci. 

2. Zakup historycznych eksponatów z okresu średniowiecza oraz gablot 
pozwalających na ich wyeksponowanie. 

3. Przygotowanie stałych ekspozycji, znajdujących się w: 
o Baszcie Młyńskiej w Debrznie; 
o Izbie Tradycji Lotniczych w Debrznie; 
o Muzeum Cukiernictwa i Piekarnictwa w Debrznie; 
o Bastei w Debrznie. 

4. Odwiedziny ponad 500 odbiorców działań. 
 
Rezultaty miękkie: 
Operacja ta to odpowiedź na lokalne problemy dotyczące izb pamięci i miejsc 
cennych historycznie, które wymagały doposażenia i wzbogacenia o urządzenia 
i eksponaty stwarzające możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego 
miejscowej społeczności oraz turystów odwiedzających Debrzno. 
Można powiedzieć, że zapominane już "Perły historyczne Debrzna" poprzez 
otrzymane doposażenie dostały tzw. drugie życie. Jak widać, poniekąd 
zapomniana historia Miasta cieszy się swym odrodzeniem, co poświadczają 
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przewodnicy po wspomnianych powyżej miejscach. Historia po raz kolejny 
połączyła pokolenia czego dowodem są liczne zdjęcia odwiedzających Basztę 
rodzin.  
Niezmiernie cieszy fakt, iż w dobie pandemii udało się zrealizować cenny projekt, 
który umożliwił szeroko pojętą promocję naszego dziedzictwa kulturowego.  

5.  

Nazwa 
Pomoc dla obywatela  
w słusznej sprawie! 

Donator 
Gmina 

Debrzno 

 
- Całkowita wartość projektu:  

10 000,00 zł 
 

Program Zadanie publiczne 
Termin  27.08.2020 – 23.11.2020 Koordynator  Magdalena Graba 

Partnerstwo 
 
Lider projektu: Stowarzyszenie „ Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
 

Efekty 

 
Główny cel:  
 
Celem ogólnym projektu był w okresie jego realizacji (od 27 sierpnia 2020 r. do 
23 listopada 2020 r. ) rozwój oraz upowszechnienie stałego dostępu do 
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno oraz 
umożliwienie tym osobom dostępu do powszechnych i bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich poprzez zintensyfikowanie i polepszenie pracy Biura 
Porad Obywatelskich w Debrznie oraz zwiększenie świadomości prawnej i 
obywatelskiej adresatów projektu i przekazanie im wiedzy o ich prawach i 
obowiązkach. 
Głównym założeniem realizowanego zadania publicznego była promocja idei 
porad obywatelskich oraz upowszechnienie informacji o świadczonych  
w ramach zadania publicznego bezpłatnych poradach prawnych  
i obywatelskich. Realizując zadanie publiczne z zakresu edukacji prawnej, 
podjęte zostały działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości 
prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia wiedzy o: 
możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, prawach  
i obowiązkach obywatelskich i prawnych, działalności krajowych  
i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach 
pozasądowego rozwiązywania sporów. Porady obywatelskie były udzielane 
osobiście, telefonicznie, mailowo w trakcie dyżurów i umówionych spotkań  
w oparciu o zasady: bezpłatności, poufności, bezstronności, aktualności, 
rzetelności, niezależności i otwartości. 
 
Rezultaty twarde: 
1) objęto bezpłatnym poradnictwem obywatelskim wszystkie potrzebujące 
osoby, zamieszkujące Miasto i Gminę Debrzno, nie potrafiące samodzielnie 
poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego, 
 
Rezultaty miękkie: 
1) przybliżono i upowszechniono ideę nieodpłatnych  porad obywatelskich, 
2) zwiększono dostęp do nieodpłatnych porad obywatelskich poprzez 
funkcjonowanie Biura Porad Obywatelskich, 
3) wzrosła aktywność i świadomość społeczna i prawna wśród docelowej grupy 
osób, 
4) zwiększyła się wiedza nt. praw i obowiązków obywatelskich i prawnych. 
 
Rezultaty te przyczyniły się do trwałego objęcia bezpłatnym poradnictwem 
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obywatelskim mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno. Adresaci zadania otrzymali 
fachową pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów. Nie czuli się osamotnieni, 
odrzuceni przez społeczeństwo. Dzięki temu wzrosło u nich poczucie własnej 
wartości. Znaleźli dla siebie właściwie miejsce w lokalnej społeczności. 
Posiadając świadomość swoich praw, znając możliwości ich wykorzystania i 
swoje obowiązki nie  popadają już w margines społeczny. Mogli przy pomocy 
wsparcia odpowiednio przygotowanej merytorycznie osoby rozwiązać problemy 
z którymi przyszło im się zmierzyć, bez konieczności korzystania z płatnych 
usług instytucji/osób świadczących pomoc. 
Realizacja zadania wpłynęła na wzrost poziomu zaufania społecznego 
beneficjentów ostatecznych projektu, czyli klientów BPO.  
Klienci korzystający z pomocy BPO w Debrznie otrzymali rzetelną i fachową 
pomoc w postaci informacji o prawach (ale także obowiązkach), jakie im 
przysługują w zakresie istotnym dla rozwiązania ich problemu oraz pomoc  
w wyborze optymalnego rozwiązania. Otrzymana informacja/porada była 
narzędziem w ręku klienta, za pomocą którego mógł on rozwiązać swój problem.  
Przeciętny klient BPO czuł się zagubiony w gąszczu przepisów legislacyjnych, 
a sposób redagowania pism urzędowych bardzo często budził w nim strach,  
w efekcie czego następowało wycofanie lub wzrastała postawa agresywna do 
instytucji. Dzięki poradnictwu obywatelskiemu, klienci mogli zauważyć  
i odczuć, że działanie wedle ustalonych norm i przepisów przynosi pożądany 
skutek. Wzrosła ich wiedza i świadomość oraz zaufanie do działań 
poszczególnych sektorów życia społecznego, a to miało bezpośrednie 
przełożenie na ich samoorganizację i aktywność obywatelską. Osoby takie już 
wiedziały, że w obliczu spotkanego ich problemu nie są pozostawione same 
sobie i że każdy problem możliwy jest do rozwiązania przy założeniu, że 
podejmie się konstruktywne działania w tym celu. Dodatkowym czynnikiem, 
który pozytywnie wpłynął na wzrost zaufania społecznego beneficjentów 
ostatecznych projektu, był fakt, że porady obywatelskie udzielane były 
nieodpłatnie przez osoby, które nie reprezentują żadnej z instytucji, która możne 
być zarzewiem problemu klienta. Udzielana porada była bezstronna, 
a doradca nie oczekiwał od klienta żadnego ekwiwalentu za udzieloną pomoc. 
Wszystkie w/w czynniki wpłynęły na wzrost poziomu zaufania społecznego 
klientów poradnictwa obywatelskiego. 
Z uwagi na fakt, że poradnictwo obywatelskie realizowane w ramach niniejszego 
zadania odbywało się na małych obszarach gmin miejsko-wiejskich, wiejskich 
informacja o poradnictwie, jak i o jego efektach szybko została 
rozpowszechniona po całym obszarze objętym dziamaniem projektu.  

 
W okresie od 27 sierpnia 2020 roku do 23 listopada 2020 roku zrealizowano 
następujące zadania w ramach projektu: 
- organizacja pracy i świadczenie doradztwa w BPO w Debrznie - 3 h doradztwa 
tygodniowo, 
- doradca aktywnie wysłuchał zadając pytania, proponując klientowi kilka 
rozwiązań jego problemu, ale decyzje, która z proponowanych ścieżek ma wybrać, 
należała do klienta. Doradca wspierał go w jego samodzielnym rozwiązaniu 
problemu, np. pomagał napisać pismo do urzędu, skierował do instytucji.  
- opis sprawy wraz z udzieloną poradą oraz informacje i kliencie były 
sporządzone przez doradcę w wersji papierowej i wprowadzane do bazy danych 
administrowanej przez Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie  
w wersji elektronicznej.  
- baza zawierała dane dotyczące klienta (jeśli wyraził on na to zgodę) i porady. – 
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zbieranie i przetwarzania danych osobowych klientów prowadzone było zgodnie 
z ustawą o RODO, czyli gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę  
w postaci złożenia oświadczenia woli w karcie rejestracyjnej porady, 
- informacje udzielane były w sprawach: mieszkaniowych; rodzinnych; świadczeń 
socjalnych; z ubezpieczenia społecznego; zatrudnienia i bezrobocia; 
imigracji/repatriacji; finansów; niepełnosprawności; problemów obywateli  
z instytucjami; pozbawienia wolności; spadkowych; konsumenckich; własności.  
- dodatkowo można było uzyskać poradę drogą telefoniczną, e-mail oraz listownie 
- doradcy odpisywali na przesyłane na adres debrzneńskiego Biura listy.  
- elastyczne formy doradztwa pozwoliły klientowi (szczególnie osobom 
niepełnosprawnym, pracującym, kobietom z dziećmi) wybrać odpowiedni dla 
siebie sposób.  
- porady obywatelskie udzielane były wg ściśle przestrzeganych zasad: 
bezpłatności, poufności, bezstronności, aktualności i rzetelności, niezależności, 
otwartości dla wszystkich i samodzielności klienta. 
 

W okresie realizacji zadania publicznego z pomocy prawnika i doradców 
świadczących nieodpłatną pomoc obywatelską skorzystało 30 osób udzielając 
tym samym 50 porad. 
 
Wolontariusze świadczący nieodpłatną pomoc prawną to: 
- Magdalena Graba 
- Jacek Janusz 
- Małgorzata Pluto-Prądzyńska 
- Agnieszka Malicka 
- Joanna Nosińska-Adamiak 
 
Dzięki temu, że wolontariusze udzielają również porad za pośrednictwem 
Informatora Obywatelskiego Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie 
finansuje im dostęp do systemów informatycznych tj. LEX.  

 

Nazwa 

Realizacja zadania 
publicznego polegającego 

na powierzeniu 
prowadzenia w 2020 roku 

punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego przez 

organizację pozarządową 
prowadzącą działalność 

pożytku publicznego. 
 

Donator 
budżet państwa 
(Ministerstwo 

Sprawiedliwości) 
z części będącej 

w dyspozycji 
wojewodów 

przez udzielenie 
dotacji celowej 

Starostwu 
Powiatowemu  
w Człuchowie. 

 

 
- Całkowita wartość projektu:  

63 780,50 zł 
 

Termin  01.01.2020 – 31.12.2020 Koordynator 
 

Magdalena Graba 
 

Partnerstwo 

 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
 Partner Projektu:  Miasto i Gmina Debrzno (umowa użyczenia zawarta z Gminą 
Debrzno w dn. 2 grudnia 2015 r. z późn. zm. w oparciu o Zarządzenie nr 271.286.2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dn. 1 grudnia 2015 r.). 
 

Efekty Głównym założeniem realizowanego zadania publicznego była promocja idei porad oraz 
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upowszechnienie informacji o świadczonych w ramach zadania publicznego bezpłatnych 

poradach poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizując zadanie publiczne z zakresu 

edukacji prawnej, podjęte zostały działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia 

świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia 

wiedzy o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawachi 

obowiązkach obywatelskich i prawnych, działalności krajowych  

i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego 

rozwiązywania sporów.  

 
Rezultaty twarde: 

1)  1020 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego, 

2) objęcie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz obywatelskim wszystkie 

potrzebujące osoby, zamieszkujące powiat człuchowski, które nie potrafią samodzielnie 

poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego oraz którę nie są w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Rezultaty miękkie: 

1) przybliżenie i upowszechnienie idei nieodpłatnych  porad prawnych oraz 

nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego, 

2) zwiększenie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, 

3) wzrost aktywności i świadomości społecznej i prawnej wśród docelowej grupy osób, 

4) zwiększenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich i prawnych, 

5) dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej i umożliwienie dostępu do niej osobom, 

które dotychczas nie miały takiej możliwości, 

6) rozwiązanie problemów życiowych osób, które korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz obywatelskiej przyczyni się do poprawy ich samooceny, sytuacji materialnej 

i poprawi jakość ich życia. 

 
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone 
było w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie 
(poniedziałek 8.00-12.00, wtorek: 12.30 – 14.30 i 16.00 – 18.00, środa 8.00-12.00, 
czwartek, 11.00 – 13.00 i 16.00-18.00, piątek: 8.00-12.00). 
 
OKREŚLENIE LICZBOWE: 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu: 265, 
- ilość opublikowanych informatorów dla osób korzystających z systemu wsparcia  
w postaci NPP i NPO: 100 szt. 
Poza tym wydawano kwartalnie Biuletyn Informacyjny, a wraz z nim Kącik Porad 
Prawnych i Kącik Porad Obywatelskich, który dystrybuowany był na terenie realizacji 
przedmiotowego zadania publicznego zamieszczano informacje na stronie internetowej 
Zleceniodawcy oraz w mediach społecznościowych. 
 
Osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Debrznie byli: 
- mgr Magdalena Graba 
- mgr Agnieszka Malicka 
- radca prawny Dawid Puszcz. 

6.  Nazwa 
Realizacja zadania 

publicznego polegającego 
Donator 

budżet państwa 
 

- Całkowita wartość projektu:  
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na powierzeniu 
prowadzenia w 2020 roku 

na terenie powiatu 
złotowskiego 2 punktów 

przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa 

obywatelskiego przez 
organizację pozarządową 
prowadzącą działalność 

pożytku publicznego. 
 

(Ministerstwo 
Sprawiedliwości) 
z części będącej 

w dyspozycji 
wojewodów 

przez udzielenie 
dotacji celowej 

Starostwu 
Powiatowemu  

w Złotowie 

125 694,84 zł 
 

Termin  01.01.2020 – 31.12.2020 Koordynator 
 

Magdalena Graba 
 

Efekty 

Głównym założeniem realizowanego zadania publicznego była promocja idei porad oraz 
upowszechnienie informacji o świadczonych w ramach zadania publicznego bezpłatnych 
poradach poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizując zadanie publiczne z zakresu 
edukacji prawnej, podjęte zostały działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia 
świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia 
wiedzy o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i 
obowiązkach obywatelskich i prawnych, działalności krajowych  
i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego 
rozwiązywania sporów 
 

Rezultaty twarde: 

1)  1020 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego w punkcie nr 2 w Jastrowiu i Okonku, 

2) 1020 h nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnie poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego w punkcie nr 3 w Lipce, Tarnówce  

i Zakrzewie, 

3) objęcie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz obywatelskim wszystkie 

potrzebujące osoby, zamieszkujące powiat złotowski, które nie potrafią samodzielnie 

poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego oraz która nie są w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Rezultaty miękkie: 

1) przybliżenie i upowszechnienie idei nieodpłatnych  porad prawnych oraz 

nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego, 

2) zwiększenie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Punkcie nr 2 obejmującego Okonek i Jastrowie oraz  

w Punkcie nr 3 obejmującego Lipkę, Zakrzewo  i Tarnówkę, 

3) wzrost aktywności i świadomości społecznej i prawnej wśród docelowej grupy osób, 

4) zwiększenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich i prawnych, 

5) dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej i umożliwienie dostępu do niej osobom, 

które dotychczas nie miały takiej możliwości, 

6) rozwiązanie problemów życiowych osób, które korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz obywatelskiej przyczyni się do poprawy ich samooceny, sytuacji materialnej 
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i poprawi jakość ich życia. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej   
( Punkt nr 2) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie:  

- poniedziałek 12.30 – 16.30 i wtorek 10.30 -14.30 na ternie Miasta i Gminy 
Okonek, 
- środa 8.00 – 12.00 , czwartek 12.00 – 16.00 i piątek 8.00 – 12.00 – na ternie 
Miasta i Gminy Jastrowie. 

 

Nieodpłatna pomoc obywatelska była udzielana w punkcie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego ( Punkt nr 3) w przeciętnym wymiarze 5 dni  
w tygodniu przez 4 godziny dziennie:  

- poniedziałek 12.30 – 16.30 na ternie gminy Tarnówka, 
- wtorek: 8.00 – 12.00 i środa 12.30 – 16.30 na terenie gminy Zakrzewo, 
. czwartek 13.00 – 17.00 i piątek 12.30 – 16.30 na ternie gminy Lipka. 
 

OKREŚLENIE LICZBOWE: 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu: 187 Punkt nr 2, 
- ilość udzielonych porad w trakcie realizacji projektu:  140 Punkt nr 3, 

- ilość wydrukowanych Informatorów dla osób korzystających z nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 370 sztuk. 
 
Osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz obywatelską w Punktach 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 
funkcjonujących na ternie powiatu złotowskiego byli: 
 
- mgr Magdalena Graba (pomoc prawna i obywatelska) 
- r.pr. Stanisław Chmielewski (pomoc prawna), 
- r.pr. Dawid Puszcz (pomoc prawna). 
 

7.  

Nazwa 

„Mobilna Basztowa gra 
terenowa – 
odczarowujemy 
koronawirusa”. 

Donator  
Polsko – 
Amerykańska 
Fundacja 
Wolności 
Akademia 
Rozwoju 
Filantropii w 
Polsce 
 

Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik 
Północy”  
        - Kwota dofinansowania :  
           3 100 zł.  
 

- Całkowita wartość projektu:  
           5 129, 05 zł. 
 
 

Program 
 

„Działaj Lokalnie 2020” 

Termin  1.08.2020- 31.10.2020 Koordynator Katarzyna Turzyńska 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Współpraca: Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej  

Efekty 

Główny cel:  
Głównym celem projektu było przygotowanie działania na rzecz lokalnej 
społeczności, które będzie stanowiło formę wsparcia w radzeniu sobie ze 
skutkami pandemii. W ramach projektu dzieci i młodzież wzięły udział w 
mobilnej grze terenowej, której tematem przewodnim była lokalna historia i 
ekologia. Udział w grze był alternatywą do bezpiecznego i aktywnego spędzania 
czasu wolnego w czasie obostrzeń, izolacji oraz przeciwdziałaniem niepokojącym 
zachowaniom spowodowanych tym trudnym czasem. Gra pokazała uczestnikom, 
że mimo wprowadzonych ograniczeń, przy zachowaniu wszelkich narzuconych 
obostrzeń sanitarnych można łączyć bezpiecznie aktywność fizyczną z edukacją.  
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Rezultaty twarde: 
Napisany został scenariusz gry, regulamin, zasady rekrutacji. Zakupione wszelkie 
potrzebne akcesoria i przedmioty do przeprowadzenia gry. Rekrutacja  pozwoliła 
stworzyć dwie docelowe grupy uczestników : 
- grupa I – 12 osób, dzieci i młodzież w wieku 9 – 14 lat, ze Szkoły Podstawowej w 
Debrznie; 
- grupa II – 11 osób, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Debrznie. 
W dniach 23 i 24 września 2020 r. w dwóch grupach gra odbyła się, 
bezpieczeństwo nad dziećmi na trasie gry  sprawowało czworo wolontariuszy. 
W dniach 5 i 6 października również z podziałem na dwie grupy odbyło się 
podsumowanie gry oraz poczęstunek i wręczenie upominków dla wszystkich 
uczestników. 
 
Rezultaty miękkie: 
Realizacja gry, z zapewnieniem bezpieczeństwa i zachowaniem reżimu 
sanitarnego pozwoliła na : 
- wyjście z domu, 
- aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, 
- zabawę i naukę, 
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii, 
- możliwość wykorzystania gry wielokrotnie, z racji powstania gotowego 
produktu. 
 

8.  

Nazwa „Debrzno dla każdego” 
Donator  
 

 Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Departament 
Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

- Całkowita wartość projektu:  
60 000, 00 zł 

Program 
 

Pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014 – 2020. 

Termin  
Przewidywany termin 
realizacji 28. 02. 2021 r. 

Koordynator Sylwia Zemke 

Partnerstwo Miasto i Gmina Debrzno 

Efekty 

 
Główny cel: 
 Zwiększenie dostępności informacji dotyczącej atrakcji turystycznych, produktów i 
usług turystycznych oferowanych na terenie gminy Debrzno. Połączenie tradycyjnych 
form informacyjnych ( tablice informacyjne, materiały drukowane ) z formami 
innowacyjnymi, takimi jak przewodniki multimedialne czy aplikacje mobilne. Główne  
 
Cele projektu: 

- zaprojektowano i opracowano sieć atrakcji, miejsc, produktów i usług, które znajdują 
się na terenie gminy Debrzno. 
- dokładne oznakowanie zabytków i atrakcji z równoczesnym wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, 
-  zwiększenie dostępności oferty turystycznej gminy Debrzno, 
-  aktywna promocja produktów i usług na większym obszarze, 
- zwiększenie świadomości dotyczącej tematyki ochrony środowiska poprzez 
oznakowanie i dokładny opis obszarów chronionych, zbiorników wodnych, rezerwatów 
- zwiększenie dostępności do informacji dotyczących lokalnych zasobów przyrodniczych. 
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Projekt w trakcie realizacji. 

9.  

Nazwa 

Centrum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Człuchowskiego 
 

Donator 
(kwota) 
 

  Całkowita wartość projektu:  

Dotacja- 0,00 zł   
Wkład własny 

Termin  02.09.2019r.- obecnie Koordynator Dominika Wegner 

Partnerstwo 
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 
 

Efekty 

 
Główny cel: 
Celem ogólnym działania centrum jest organizacja spotkań doradczych mających 
na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Powiatu 
Człuchowskiego. Doradztwo i udzielanie porad nowo powstałym i istniejącym 
PES oraz indywidualnym osobom pragnącym założyć organizację pozarządową, 
w zakresie m.in.: pomocy w doprecyzowaniu pomysłu na prowadzenie działań 
statutowych, wstępnej kalkulacji przedsięwzięcia – oceny realności i rentowności 
pomysłu, analizy zasobów kadrowych i materialnych pod kątem rozwoju NGO, 
wsparcia merytorycznego podczas rozmów z włodarzami, szacowania ryzyka, 
wyszukiwania ofert w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania 
działań NGO, pomocy w codziennych działaniach organizacji poprzez, np. 
udostępnianie miejsc na spotkania i szkolenia, itp. 
Działania COP:  

 Szkolenia z zakresu: narzędzi do skutecznej komunikacji i pracy zdalnej w 

organizacjach pozarządowych, baz danych w marketingu i komunikacji w 

organizacjach pozarządowych, 

 Komunikowanie się bezpośrednie z III sektorem (kontakt osobisty, 

telefoniczny i mailowy) i umieszczanie informacji na fb dot. bieżących 

wydarzeń, ciekawych i przydatnych publikacji, interesujących stron 

przydatnych dla PES, przekazywania informacji nt. tarczy antykryzysowej 

 Przeprowadzenie badania potrzeb organizacji obywatelskich/ 

pozarządowych z terenu powiatu człuchowskiego, 

 Konsultacje i doradztwo z zakresu: zakładania Spółdzielni Uczniowskiej, 

możliwości udostępnienia sali szkoleniowej wraz ze sprzętem, 

zatrudnienia w PES, możliwości dofinansowania zatrudnienia 

w organizacjach pozarządowych i ulgach dla PES w czasie pandemii, 

możliwości dofinansowania nowych stanowisk pracy i skierowania 

pracowników na szkolenia/ kursy zawodowe podnoszące kompetencje, 

zasobów lokalowych, pomocy w realizacji działań promocyjnych, itd., 

 Współpraca  z pracownikami samorządowymi ds. organizacji 

pozarządowych, 

 Zaangażowanie  w prace mające na w celu powstanie 

ogólnopolskiego system rozwoju organizacji wsparcia 3 Sektora, 

 Przeprowadzenie badanie zaangażowania młodzieży w życie społeczne w 

celu wzmożenia działań skierowanych do młodzieży, 

 Współpraca z ROPSem, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych oraz 

Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego w celu przygotowania 

propozycji pakietu wsparcia dla pomorskich NGO- wstępnych założeń 

"Pakietu Wsparcia dla Pomorskich NGO". 
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10.  

Nazwa 

„Aktywna integracja i 
włączenie mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
Śródmieścia w Człuchowie 
– zagospodarowanie 
przestrzenne” 

Donator 
(kwota) 
 

Gmina Miejska Człuchów  
 
Całkowita wartość projektu:  

11 000,00 zł 
 

Program 
 

Zadanie publiczne 

Termin  10.08.2020 – 30.09.2020 Koordynator Anna Kozicka 
Partnerstwo Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

Efekty 

 

Główny cel:  
Aktywna integracja i włączenie społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Śródmieścia w Człuchowie poprzez udział w warsztatach projektowania 
partycypacyjnego. 
 
Rezultaty twarde: 

 zrekrutowano 48 osób – uczestników warsztatów projektowania 
partycypacyjnego – mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w 
Człuchowie 

 wytypowano – na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy 
środowiskowej 6 lokalizacji – podwórek, dla których przeprowadzone 
były konsultacje nt. zagospodarowania przestrzennego, tj. ul. Traugutta 1-
3, ul. Sobieskiego 8, ul. Sobieskiego 1/ Szczecińska 14, ul. Szczecińska 21, 
ul. Szczecińska 22, ul. Szczecińska 23-25 – wnioski z analizy 
środowiskowej - opracowanie 

 przeprowadzono 36 h warsztatów projektowania partycypacyjnego w 
dniach: 01-03.09.2020 – I spotkania warsztatowe, 10.09.2020 i 14.09.2020 
– II spotkania warsztatowe w terenie (spacery badawcze), 22.09.-
24.09.2020 – III spotkania warsztatowe z architektem 

 wypracowano 6 pierwszych rozwiązań koncepcyjnych zagospodarowania 
przestrzennego wytypowanych lokalizacji – 6 wstępnych projektów 

 zorganizowano łącznie 12 h konsultacji indywidualnych pierwszych 
rozwiązań przestrzennych 6 podwórek adresowanych do mieszkańców– 
trzy dyżury po 4 h każdy. Konsultacje prowadzone były 25.09.2020 i 28 – 
29.09.2020 w godz. 16.00-20.00 

 wypracowano 6 ostatecznych koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego 6 podwórek. 

 
Rezultaty miękkie: 

 integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez udział  
w warsztatach projektowania partycypacyjnego, w tym warsztatach 
plenerowych, konsultacjach indywidualnych, on-line, badaniach 
ankietowych, które były podstawą do wymiany pomysłów, uwag, sugestii 
odnośnie zagospodarowania przestrzeni i miły realny wpływ na kształt 
lokalnej infrastruktury  

 włączenie objętego interwencją obszaru i jego mieszkańców w 
pełnowartościowe struktury społeczne, w tym utworzenie 
ogólnodostępnych przestrzeni, miejsc spotkań sąsiedzkich, promocję 
aktywności ruchowej i zapewnienie możliwości integracji 
międzypokoleniowej  
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11.  

Nazwa „Klub Wsparcia Dziennego 
Donator 
(kwota) 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

Całkowita wartość projektu: 
1 453 720,80 zł 

 
Kwota dofinansowania: 

1 381 034,76 zł 
 

Budżet na rok 2020: 
132 000,00 zł 

Program 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Termin  01.11.2020 – 30.10.2022 Koordynator Anna Kozicka 

Partnerstwo 
Lider projektu:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
Partner:  Gmina Debrzno – realizację zadania powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Debrznie 

Efekty 

 
Główny cel: 
Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej  48 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej 
jakości usług społecznych  świadczonych w społeczności lokalnej  oraz wzrost wiedzy i 
umiejętności 24 opiekunów faktycznych. Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące 
powiat człuchowski, przy uwzględnieniu iż: 

 usługi społeczne w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych skierowane są do mieszkańców gminy Debrzno, tj. osób 
niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, o 
niskich dochodach; 

 wsparcie edukacyjne w postaci warsztatów tematycznych i wytchnieniowych 
oraz doradztwa psychologicznego i prawnego skierowane jest do opiekunów 
faktycznych, czyli osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu z całego powiatu człuchowskiego. 

 
W okresie listopad – grudzień 2020 roku w ramach realizacji projektu: 

 dokonano szacowania wartości zamówienia w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowo – technicznej przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania części budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” na potrzeby utworzenia Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie; 

 wybrano biuro projektowe – AP  Studio 7 w Człuchowie, któremu zlecono 
opracowanie ww. dokumentacji projektowo – technicznej;  

 opracowano i zaakceptowano koncepcję adaptacji pomieszczeń na potrzeby 
utworzenia Klubu Wsparcia Dziennego; 

 zamieszczono informacje o projekcie na stronach internetowych: 
www.stowdeb.pl, www.debrzno.pl, www.ops-debrzno.pl oraz w Biuletynie 
Informacyjnym wydawanym przez Stowarzyszenie. 

1. Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak: 

 wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych, 

 wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym, 

 wynajem klimatyzowanej sali na imprezy okolicznościowe, 

 usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie, 

laminowanie), 

http://www.stowdeb.pl/
http://www.debrzno.pl/
http://www.ops-debrzno.pl/
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 informacje o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

bezrobotnych i absolwentów), 

 informacje o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, 

 udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”),  

 

 

2. Ponadto Stowarzyszenie było miejscem odbywania: 

 praktyk – 2 

 staży –  7 

 wolontariuszy – 13 

 

3. Stowarzyszenie zorganizowało w 2020 roku 6 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 57 osób. 

 

 

4. Ważne wydarzenia:  

 ilość Wlanych Zebrań Członków Stowarzyszenia: 1 spotkanie sprawozdawcze; podjęto decyzje 

w kwestii zabezpieczeń hipoteką realizowanych projektów; 

 organizacja imprezy pod Basztą Młyńską w Debrznie, „VII Wiedźmobranie Debrzeńskiej 

Jesieni” nawiązującej do historycznych wydarzeń i integrującej społeczność, promującą walory 

Ziemi Debrzneńskiej; 

 uruchomienie stałej wystawy historycznej pt. „Czas tarczy i miecza” w Baszcie Młyńskiej  

w Debrznie; 

 uruchomienie stałej ekspozycji pt. „Awifauna Gminy Debrzno” w Centrum Edukacji 

Ekologicznej (wolontariat); 

 przeznaczenie własnego obiektu na świadczenie usług społecznych i pozyskanie na ten cel 

dotacji w kwocie 1 381 035 zł; 

 opracowanie Strategii Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na lata 

2021-2027; 

 zdobycie 2 miejsca w Konkursie „Opowiedz….” prowadzonym w ramach programu „Działaj 

Lokalnie”, skierowany był do grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie. Na potrzeby konkursu 

stworzono film z realizacji projektu pn. „Mobilna Basztowa Gra Terenowa – odczarowujemy 

koronawirusa”; 

 zbiórki publiczne – 58 204,91 zł. 

 

5. Ilość złożonych wniosków: 18 wnioski.  

 

Stowarzyszenie jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacji Lokalna Grupa Działania 

Naszyjnik Północy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Związku Biur Porad Obywatelskich. 

 

Urząd Miasta i Gminy Debrzno wspierał Stowarzyszenie umorzeniem podatku od prowadzonej przez nas 

działalności statutowej w kwocie 6.362,00 zł, w tym: 86,00 zł odsetki. Bilans na koniec 2020 roku po stronie 

pasywów i aktywów stanowi kwota 5.422 950,57 zł oraz strata w kwocie – 37.705,49 zł. 

 


