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1. Naprawa powierzchni 

dachowej tarasu 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018 – 2030 

 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało wsparcie od 

Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018 – 2030 na zadanie pod 

nazwą: „Naprawa powierzchni dachowej tarasu 

przy obiekcie Stowarzyszenia ”Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”” 

cel zadania to: 

  Demontaż i utylizacja rakotwórczego         

i zniszczonego azbestowego dachu tarasu oraz 

położenie nowego, co zwiększy bezpieczeństwo 

osób przebywających w Stowarzyszeniu i wokół 
niego.  

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. 

Dz.U. z 2022r., poz 393) w ramach działania:  

„ Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

na lata 2018-2030 PROO” – Pomoc doraźna 

Termin realizacji zadania: 

od dnia 01-04-2022r. do dnia 30-06-2022r. 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 10 000 zł. 

 

Po remoncie 

 

 

2. Nieodpłatne Porady Prawne i 
Obywatelskie 

 Otrzymałeś/aś pismo z Sądu i nie jesteś    

w stanie zrozumieć języka prawniczego? A może 
masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać? 
 Zapraszamy na Nieodpłatne Porady 
Prawne i Obywatelskie do Stowarzyszenia „Na 
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Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, tu 
codziennie czeka na Was Radca Prawny, który 
pomoże Wam rozwiązać dany problem krok po 
kroku lub udzieli porady prawnej.   

 18 maja 2022r. popisaliśmy umowę              
z Gminą Debrzno na realizację zadania 
publicznego pt. ”Pomoc Prawna i Obywatelska 
dla Społeczeństwa Polskiego i Uchodźców z 
Ukrainy” .  

Wartość uzyskanego dofinansowania: 5 000,00 zł. 

Termin realizacji od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. 

Opracowanie 

Monika Rudnik 

 

Kolejny projekt w realizacji ! 

 

 

 

  

 

  

Dnia 22 czerwca 2022r. Stowarzyszenie „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” podpisało 
umowę dotacyjną w ramach programu  „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Na 
realizację projektu pt. „Ramię w Ramię Działamy 
Na Rzecz Wielokulturowej Społeczności”, mającej 
na celu: integrację lokalnej społeczności z osobami 
przybyłymi z Ukrainy. W ramach projektu 2 razy   
w miesiącu zorganizujemy spotkania integracyjne 
o różnej tematyce, podczas których lokalna 
społeczność będzie mogła wykorzystywać swoje 
doświadczenie życiowe przejmując rolę 
przewodników dla gości z Ukrainy, którzy stają się 
naszą częścią. Chcemy również uatrakcyjnić teren 
przy Klubie Wsparcia Dziennego, poprzez 
uporządkowanie terenu, gdzie będą odbywać się 

spotkania, oraz zainstalowanie w pawilonu 
ogrodowego, dużego stołu z krzesłami, zasadzenie 
krzewów i kwiatów. 

Termin realizacji zadania:  

od dnia 01-06-2022r. do dnia 30-09-2022r. 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 4 910,00 zł  

Zachęcamy do śledzenia informacji  na temat projektu. 

 

  

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Lokalna 

Grupa Działania – Naszyjnik Północy 

Opracowanie  

Monika Rudnik 

3. KLUB WSPARCIA 

DZIENNEGO 

 
 

 W kwietniu br. pożegnaliśmy pierwszą 
grupę osób niesamodzielnych - uczestników 
projektu partnerskiego: „Klub Wsparcia 
Dziennego”, dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, z którą mieliśmy 
przyjemność przebywać od 22 października 2021 
roku. W trakcie ich 6-cio miesięcznego pobytu, 
nasze samozwańcze „Żabki” skorzystały z: 112 
godzin wsparcia psychologicznego, 48 godzin 
indywidualnych konsultacji prawnych, 33 godzin 
spotkań grupowych z prawnikiem, 6 godzin 
spotkań z policjantem poświęconych tematyce 
bezpieczeństwa w życiu codziennym, 12 godzin 
spotkań z pracownikiem socjalnym nt. możliwości 
wsparcia dla osób niesamodzielnych, jakie daje 
polski system pomocy społecznej, 24 godzin zajęć 
z fizjoterapeutą, po 12 godzin spotkań z 
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pielęgniarką, podologiem i kosmetologiem,  48 
godzin spotkań z dietetykiem i informatykiem -      
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu, 18 godzin zajęć z arteterapii, 12 
wycieczek do miejsc kultury. W ramach swojego 
pobytu, uczestnicy mieli zagwarantowany posiłek 
w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu,         
a także czynnie uczestniczyli w warsztatach 
kulinarnych. To był piękny, wspólnie spędzony 
czas, do którego na pewno będziemy wracać 
wspomnieniami.  
 Tymczasem, od maja br. w progach Klubu 
Wsparcia Dziennego gościmy nową grupę osób 
niesamodzielnych – samozwańcze „Biedroneczki”, 
które towarzyszyć nam będą do końca 
października br. i podobnie jak poprzednicy 
korzystać będą z oferowanych w ramach projektu 
usług społecznych i specjalistycznych usług 
społecznych. 
Wspominać będziemy również pierwszą grupę 
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, 
dla których również realizujemy wsparcie – za 
pośrednictwem Partnera projektu – Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Debrznie. Ta grupa 
uczestników w ramach projektu uczestniczyła       
w warsztatach tematycznych poświęconych 
zagadnieniom z zakresu: zaleceń żywieniowych, 
geriatrii i opieki nad osobami niesamodzielnymi, 
odporności na stres i technik relaksacji, systemu 
opieki społecznej, a także w spotkaniach              
z prawnikiem i psychologiem. 
W dalszym ciągu trwa rekrutacja opiekunów 
faktycznych do drugiej grupy uczestników. 
Zapraszamy osoby sprawujące opiekę nad 
osobami niesamodzielnymi z terenu powiatu 
człuchowskiego do składania formularzy 
zgłoszeniowych.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej Stowarzyszenia www.stowdeb.pl 
(link do ogłoszenia: http://stowdeb.pl/ii-nabor-do-
klubu-wsparcia-dziennego-rozpoczety/) lub pod nr 
tel. 59 83 35 750 wew. 4. 
 

 Opracowanie 

Anna Kozicka 
Koordynator projektu 

 
 
 
 
 

 

4. OŚRODEK WSPARCIA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ W 

DEBRZNIE 
 

 

 

   

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej     

z główną siedzibą w Debrznie intensywnie 
kontynuuje swoje działania. W minionym czasie 
zrealizowano 6 szkoleń dla podmiotów ekonomii 
społecznej: 

 2 szkolenia pt. „Komunikacja i prezentacja 
– jak pokazywać i sprzedawać swoją 
organizację, produkty, siebie?” w 
miejscowości Czarne (pow. człuchowski) 
oraz w Chojnicach,  

 szkolenie pt.  „Prawo pracy i wolontariat  
w podmiotach ekonomii społecznej”          
w Kościerzynie,  

 2 szkolenia z zakresu profesjonalizacji PES 
pt. „Źródła finansowania w  podmiotach 
ekonomii społecznej” w Chojnicach             
i Kościerzynie oraz szkolenie dla 
istniejących przedsiębiorstw społecznych  
z zakresu „Profesjonalizacja PS”                   
w Chojnicach. 

 
 Dodatkowo OWES Debrzno zintensyfikował 
działania w obszarze wsparcia prawnego. 
Wprowadzono nową, stałą formę, tj. „Środowe 
spotkania ze specjalistą w zakresie prawa”. 
Spotkania mają charakter bezpłatnego wsparcia            
i organizowane są raz w miesiącu w formule 
zdalnej przy wykorzystaniu platformy zoom. 
Spotkania tematyczne prowadzone są przez radcę 
prawnego – zaangażowanego w ramach 
działalności OWES. W minionym kwartale 
zrealizowano następujące spotkania tematyczne: 
„Organizacja imprez – zasady i obowiązki 
organizatora”, „Zbiórki publiczne”, 
„Wolontariusze w organizacjach pozarządowych”. 
Kolejnym tematem spotkania tematycznego, 

http://www.stowdeb.pl/
http://stowdeb.pl/ii-nabor-do-klubu-wsparcia-dziennego-rozpoczety/
http://stowdeb.pl/ii-nabor-do-klubu-wsparcia-dziennego-rozpoczety/
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które zostało zaplanowane na 27.07.2022 r. 
będzie rejestracja stowarzyszeń, w tym 
przekształcanie zwykłych stowarzyszeń                   
w rejestrowe oraz działalność odpłatna                        
i nieodpłatna pożytku publicznego, a także 
powadzenie działalności gospodarczej.  

Poza tym wartym podkreślenia jest fakt, że 
3 przedsiębiorstwa społeczne z obszaru wsparcia 
OWES Debrzno uzyskały w 06/2022 certyfikat 
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2022. Był to konkurs krajowy ogłoszony przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w 
ramach którego nasze podmioty złożył wnioski.  
Laureaci konkursu z obszaru wsparcia OWES w 
kategorii „Debiut roku” to: 

- Fundacja Czekoladowa Angelika z 
Debrzna, 

- Spółdzielnia Socjalna Rynek 8                      
z Człuchowa, działająca pod szyldem „Burger            
i schabowy”, 

- Gres Group NiewidzianiMy Spółka non 
profit z Chojnic, działająca pod szyldem 
„Gresowo.pl”. 

Nagrodzone podmioty otrzymały pakiety 
doradczo-szkoleniowe o wartości 3.000,00 zł/ 
podmiot. 

Miesiąc czerwiec przyniósł nam sporo 
wyzwań, ale i możliwość współorganizowania 
wydarzeń:  
- Happening (03.06.2022 r.) w Chojnicach we 
współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, podczas którego animowaliśmy 
środowisko lokalne, zaprosiliśmy podmioty 
ekonomii społecznej – dzięki temu stworzyłyśmy 
okazję do promocji produktów/ usług 
wytwarzanych przez organizacje III sektora;  
- „Bo wszystkie dzieci nasze są” (07.06.2022 r.)    
w Chojnicach we współpracy z Środowiskowym 
Domem Samopomocy  dla podopiecznych 
świetlicy "Parasolka". Podczas wydarzenia 
wspieraliśmy lokalne społeczności w integracji        
i budowaniu relacji;  
- „Podsumowanie aktywizacji społecznej grupy 
senioralnej z Punktu Opieki Dziennej dla Osób 
Niesamodzielnych w Chojnicach (28.06.2022 r.) 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Chojnicach. Udział OWES polegał na 
wsparciu środowiska oraz aktywizacji społecznej; 
przygotowaniu wydarzenia pod kątem 
artystycznym; 

- Konferencja – podsumowanie działań Centrum 
Integracji Społecznej w Kościerzynie” 
(29.06.2022r.) we współpracy z Miastem 
Kościerzyna, podczas wydarzenia OWES zadbał      
o prowadzenie i moderowanie spotkania. 

W okresie 04.2022-06.2022 powstały 
kolejne nowe miejsca w przedsiębiorstwach 
społecznych z udziałem OWES. Na dzień 
30.06.2022 r. utworzono łącznie 219 miejsc pracy.  

Poza tym wartym dodania jest, że OWES 
uruchomił nową formę pomocową dla istniejących 
przedsiębiorstw społecznych w postaci wsparcia 
finansowego na bieżące funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. W ramach tej formy wsparcia w 
okresie od 07.06 do 30.06.2022 r. OWES Debrzno 
ogłosił limitowany nabór na wnioski, w ramach 
którego wpłynęło 5 wniosków na maksymalną 
kwotę, 48.000,00 zł. Na początku lipca br.  ten 
nabór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty – 
zakończony i  w efekcie powstaną dodatkowe 
miejsca pracy. Dzięki wsparciu OWES podmioty 
konkursowe otrzymają środki finansowe na 
bieżące utrzymanie/funkcjonowanie 
nowotworzonych miejsc pracy o wartości 1600,00 
zł/ miesiąc przez okres 6 pierwszych miesięcy. 

W nadchodzących miesiącach OWES 
niezmiennie będzie świadczył bezpłatne wsparcie 
doradczo- konsultacyjne oraz szkoleniowe. Przed 
nami kolejne wydarzenie, na które już teraz 
serdecznie zapraszamy do Ośrodka/ Inkubator 
Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) 
w szczególności kobiety w dniu 20.07.2022 r. 
Będzie to oficjalne otwarcie projektu „Bohaterki 
Codzienności” oraz Forum Międzysektorowe          
z inspiracją dobrych praktyk ekonomii społecznej 
oraz biznesu i strony samorządowej. Wydarzenie 
organizowane jest przez OWES Debrzno we 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Gdańsku na zaproszenie UP 
FOUNDATION Fundacja Inicjowania Rozwoju          
z Gdańska. Więcej informacji już w wkrótce na 
stronie www.stowdeb.pl oraz w mediach 
społecznościowych www.facebook.pl/stowdeb    

 
 
 

Opracowanie 
Kierownik OWES 

Katarzyna Dudzic 
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5.UTWORZENIE CENTRUM 
RODZIN W CZŁUCHOWIE 

Projekt partnerski ,,Utworzenie Centrum Rodzin” 
od września 2021r. realizowany jest w Człuchowie, 
przez Gminę Miejską Człuchów/ Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Człuchowie wraz ze 
Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno”. 

W czerwcu odbył się II cykl spotkań z rodzicami 
poświęcony problemom wychowawczym, 
edukacyjnym i psychologicznym dzieci. Omówiono 
jakie są symptomy i jak radzić sobie z trudnymi 
zachowaniami i zaburzeniami, takimi jak: ADHD, 
ODD (zespołem zaburzeń prowokacyjno – 
buntowniczym) czy CD (zespołem zaburzenia 
zachowania). Rodzice otrzymali szczegółowe 
informacje dot. systemu wsparcia rodziny oraz 
listę miejsc, instytucji, organizacji, lekarzy                  
i specjalistów, które służą pomocą w ww. 
kwestiach. Kontynuacja spotkań już we wrześniu! 

  

Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Rodzin” 
dofinansowany jest w ramach Poddziałania 
06.02.02. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wartość projektu:1 299 916,57 zł 

Dofinansowanie: 1 083 263,81 zł. 

 

 
 

6. KĄCIK PORAD PRAWNYCH 
 

 

Do sanatorium nie zawsze na zwolnieniu 
lekarskim 

 Wyjazd pracownika do sanatorium 
uzdrowiskowego.  

Należy rozróżnić kwestię dwóch rodzajów 
wyjazdów: do szpitala uzdrowiskowego oraz do 
sanatorium uzdrowiskowego. Pracownik może 
zostać skierowany do obu rodzajów placówek 
zarówno przez ZUS, jak i NFZ. Od tego, gdzie 
będzie odbywało się leczenie, uzależniona jest 
kwestia regulowania swojej nieobecności.  

Wyjazd pracownika do sanatorium 
uzdrowiskowego czy na turnus 
rehabilitacyjny w sanatorium 

uzdrowiskowym wymaga wzięcia urlopu. 

Najczęściej będzie to urlop wypoczynkowy, choć 
niewykluczona jest także możliwość skorzystania    
z urlopu bezpłatnego.  

Gdy rodzic wyjedzie do sanatorium jako opiekun 
dziecka skierowanego na leczenie nie trzeba brać 
urlopu. Zaświadczenie lekarskie może bowiem  
zostać wystawione z powodu konieczności 
osobistego sprawowania przez ubezpieczonego 
opieki nad chorym członkiem rodziny.  

Wyjazd na zwolnieniu lekarskim czasem 
jest możliwy 

 Zdarza się jednak, że wyjazd pracownika do 
sanatorium odbywa się w ramach L4. Dzieje się tak 
w momencie, gdy pacjent zostanie skierowany na 
rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS. 
Wtedy nie będzie musiał przeznaczyć na wyjazd 
urlopu, a dodatkowo będzie mógł pobierać zasiłek 
chorobowy wysokości 70% wynagrodzenia. Aby 
jednak wyjazd odbywał się w ramach prewencji 
rentowej ZUS, pracownik musi być zagrożony 
utratą zdolności do pracy z perspektywą 
odzyskania jej po odbyciu rehabilitacji. Dodatkowo 
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konieczne jest spełnienie jednego z trzech 
warunków: posiadanie ubezpieczenia w ZUS, 
pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego albo pobieranie renty okresowej 
z tytułu niezdolności do pracy. 

Zwolnienie lekarskie na cały czas pobytu 

 Jeśli natomiast pacjent zostanie 
skierowany do szpitala uzdrowiskowego, na cały 
czas pobytu dostanie zwolnienie lekarskie. 
Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku 
uczestników turnusu rehabilitacyjnego w szpitalu 
uzdrowiskowym. Osoby leczące na takim 
wyjeździe schorzenia powstałe wskutek wypadku 
przy pracy albo w drodze z czy do miejsca pracy, 
będą nie tylko korzystać ze zwolnienia lekarskiego, 
ale także otrzymywać zasiłek 
chorobowy wysokości 100% wynagrodzenia. 

Pełnomocnik z  urzędu 
 
 Czasem nasza trudna sytuacja majątkowa 
nie pozwala nam na skorzystanie z odpłatnych 
usług prawniczych. Jednocześnie czujemy, że 
samodzielnie nie poradzimy sobie ze wszystkimi 
procedurami. W takich przypadkach z pomocą 
może przyjść nam instytucja pełnomocnika             
z urzędu. 
 Do ubiegania się o ustanowienia adwokata 
lub radcy prawnego z urzędu uprawnione są osoby 
zwolnione przez sąd od kosztów sądowych. 
Również osoby, które od kosztów tych nie zostały 
zwolnione mogą się domagać ustanowienia 
pełnomocnika, jeżeli złożą oświadczenie, z którego 
będzie wynikać, że nie są w stanie ponieść 
kosztów wynagrodzenia profesjonalnego 
pełnomocnika bez uszczerbku dla utrzymania 
koniecznego siebie i rodziny. 
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
jest wolny od opłat sądowych. Można go złożyć 
razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub też osobno. We wniosku należy 
napisać „wnoszę o ustanowienie pełnomocnika      
z urzędu” oraz krótko uzasadnić wniosek, opisując 
swoją sytuację majątkową. W uzasadnieniu warto 
wskazać, że sprawa jest dla nas zawiła                       
i samodzielnie nie jesteśmy w stanie prawidłowo 
jej prowadzić. Wniosek może zostać złożony 
również ustnie do protokołu podczas rozprawy. 
We wniosku można imiennie wskazać adwokata 

lub radcę prawnego, którego chciałoby się 
otrzymać, choć sąd nie jest związany prośbą.  
Do wniosku pisemnego należy załączyć 
wypełniony formularz oświadczenia o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania (dostępny na stronie internetowej 
ministerstwa sprawiedliwości, można go otrzymać 
również w sądzie). Warto, by w miarę możliwości 
nasze oświadczenie zostało potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami (np. zaświadczeniem 
o zarobkach, deklaracją PIT, odcinkiem emerytury, 
czy rachunkami). Jeżeli wniosek zgłosiliśmy ustnie, 
sąd szczegółowo nas wypyta o wszystkie 
okoliczności dotyczące naszej sytuacji majątkowej. 
Wniosek składamy do sądu zajmującego się 
sprawą merytorycznie. Jeśli składamy wniosek       
o wyznaczenie pełnomocnika jeszcze przed 
rozpoczęciem sprawy, np. do sporządzenia pozwu, 
wniosek składamy w sądzie, przed którym sprawa 
będzie się później toczyć.  
Sąd uwzględni nasz wniosek i przydzieli nam 
pełnomocnika z urzędu, gdy ustali, że nie jesteśmy 
w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku dla 
utrzymania siebie i rodziny oraz gdy uzna, że udział 
profesjonalnego pełnomocnika w danej sprawie 
jest faktycznie potrzebny. Ta druga przesłanka 
będzie spełniona, gdy wykażemy, że nasza sprawa 
jest skomplikowana lub że mamy trudności               
z samodzielnym podejmowaniem czynności 
procesowych.  
Jeżeli sąd przychyli się do naszego wniosku,            
w odpowiedzi w sprawach karnych otrzymamy 
pismo z sądu ze wskazaniem danych 
pełnomocnika. W sprawach cywilnych  sąd prześle 
nam informację, że postanawia przydzielić 
pełnomocnika, a konkretną osobę wskaże 
odpowiednia izba adwokacka lub radcowska.  
Jeśli sąd nie przychyli się do naszego wniosku, 
prześle nam postanowienie o odmowie. Na takie 
postanowienie przysługuje zażalenie, jednak 
najpierw w ciągu 7 dni od odebrania 
postanowienia należy złożyć wniosek                       
o sporządzenie i doręczenie pisemnego 
uzasadnienia postanowienia. Gdy otrzymam 
pisemne uzasadnienie będziemy mieć 7 dni na 
złożenie zażalenia.  Zażalenie nie podlega opłacie. 

 
Opracowanie 

Radca Prawny 
Dawid Puszcz 
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7. Baszta Młyńska 
 

Pod koniec maja drzwi Baszty Młyńskiej zostały na 
dobre otwarte dla zwiedzających. 
Najważniejszym działaniem ostatniego tygodnia 
czerwca były „Wakacyjne, bezpieczne spotkania 
na Baszcie Młyńskiej”. Zorganizowaliśmy dla 
dzieci w wieku 7-12 lat letnie spotkania 
zakładające naukę przez zabawę, przede 
wszystkim jednak znaczenie miała profilaktyka 
uzależnień, organizacja wolnego czasu, 
odciągnięcie od zagrożeń. 
Pan Andrzej Maślak terapeuta uzależnień 
przeprowadził warsztaty z profilaktyki uzależnień. 
Obyły się spotkania tematyczne : historyczne           
i przyrodnicze. Zaprosiliśmy dzielnicową Gminy 
Debrzno Martę Drążkowską, która odbyła 
pogadankę z uczestnikami naszych spotkań na 
temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. 
Nie zabrakło przyjemności takich jak seans              
w „Kinie za Rogiem” czy grillowania pod Baszta 
Młyńską. Zadowolenie dzieci uczestniczących                
w naszych wakacyjnych, bezpiecznych spotkaniach 
uważamy za najwyższą ocenę naszych działań.  
Projekt sfinansowany został z budżetu Samorządu 
Gminy Debrzno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/BasztaMlynskaDebrzno 

Numer tel: 501-615-448 
  

Opracowanie 
Katarzyna Turzyńska 

8. OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ 

 

ASYSTENT RODZINY Z USTAWY O WSPARCIU 

KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

 

Kobieta, u której wyszły niepokojące badania 

prenatalne, rodzina, która wychowuje dziecko 

zmagające się z niepełnosprawnością i 

posiadająca zaświadczenie lekarskie mogą 

skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta z 

ustawy „Za życiem”. 

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy     

„Za Życiem”: 

 wsparcie i towarzyszenie emocjonalne. 

 pomoc w dotarciu do miejsc oraz 

specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać 

wsparcie. 

 opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży 

i/lub rodziną indywidualnego katalogu 

możliwego wsparcia. 

 załatwianie spraw w różnych instytucjach    

w imieniu rodziny na podstawie 

upoważnienia. 

 pomoc rodzinie: 

-  w skutecznym przezwyciężaniu trudności               
w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 

- w uzyskaniu wsparcia psychologicznego; 

- w uzyskaniu pomocy prawnej                            
w szczególności w zakresie praw rodzicielskich 
i uprawnień pracowniczych; 

- w dostępie do rehabilitacji społecznej                     
i zawodowej oraz świadczeń opieki 
zdrowotnej; 
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Asystent pomoże w uzyskaniu informacji na 

tematy najbardziej doskwierające w pierwszym 

etapie zmagania się z niepełnosprawnością. 

Natomiast na podstawie pisemnego 

upoważnienia będzie mógł załatwiać, w imieniu 

wnioskodawcy, niektóre ze spraw w różnych 

instytucjach. 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać 

w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym 

celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Debrznie. 

Dobry Start 

 Rządowy program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają 
świadczenie bez względu na dochód.  

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 
dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 
przez nie 20. roku życia. Na dziecko 
niepełnosprawne, uczące się w szkole,  
świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 
24. roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny 
dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przysposobienie dziecka). 
Wniosek o świadczenie dla dzieci, które 
przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej. 

Od 1 lipca br., ruszy nabór wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia dobry start w związku        
z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. 
 
Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry 
start, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego 
świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Wnioski o świadczenie dobry start 

można składać tylko drogą elektroniczną,              
a wypłata przyznanego świadczenia będzie 
odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, 
na wskazane konto bankowe. 
 
Wnioski  drogą online  można składać, tak jak        
w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 
listopada przez Portal informacyjno-usługowy 
Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ 
,przez bankowość elektroniczną lub portal PUE 
ZUS. 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje 
wypłatę świadczenia nie później niż do 30 
września. Gdy wniosek zostanie złożony                 
w kolejnych miesiącach (we wrześniu, 
październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do 
rodziny  w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygotowanie przedszkolne      
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy 
program Dobry Start nie obejmuje również 
studentów. 

Opracowanie 
Paweł Władyczak  

Dyrektor OPS 

 
9. WIELKANOC POLSKO - 

UKRAIŃSKA 
 
 W  kwietniu w Stowarzyszeniu „NRRMiGD” 
odbyło się spotkanie Wielkanocne dla uchodźców 
z Ukrainy organizowane przez OPS. W tym 
spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Gminy 
Debrzno, pani Prezes Stowarzyszenia Zdzisława 
Hołubowska. 
 Chcieliśmy by nasi sąsiedzi w tym trudnym 
czasie również poczuli się jak w „domu” przy 
świątecznym stole .  Na stołach pojawiły się 
potrawy polsko-ukraińskie, goście byli bardzo 
szczęśliwi i wdzięczni, że mogli poczuć chociaż 
namiastkę Świat Wielkanocnych. 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/
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Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno”  w porozumieniu  z lokalnymi 
stowarzyszeniami, ludźmi angażującymi się w 
pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz  Gminą Debrzno  
prowadzi zbiórkę publiczną pn.  „Dla uchodźców z 
Ukrainy”.  
 
Od początku zbiórki na konto wpłynęło 
12 522,38zł. Do dnia 30.06.2022r. zrealizowaliśmy 
17 wniosków. Na potrzeby naszych 
wnioskodawców zakupiliśmy odzież, obuwie, art. 
szkolne, żywność, wyposażenie mieszkań. 
Wysokość udzielonego wsparcia 7 442,05 zł na 
dzień 30.06.2022r . 
 Za hojność i wsparcie wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy. Zwracamy się 
również z gorącą prośbą by Państwo nie 
zapominali, że zbiórka nadal trwa. 
Numer rachunku bankowego, na który można 
dokonywać wpłat:  
05 9326 0006 0081 7262 2000 0580. 

Opracowanie  

Monika Rudnik 

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 

i Gminy Debrzno” dysponuje trzema 

salami o różnych wielkościach na 

wynajem  

są to: 

- sala okolicznościowa 

(bankietowa) 

- sala konferencyjna  

- sala szkoleniowa 

Więcej informacji pod nr tel. 

502043654/059 83 35 750  

lub w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  

 

Stowarzyszenie zaprasza również 

do zwiedzania Baszty Młyńskiej 

w Debrznie  

od środy do niedzieli  

w godzinach  

od 11:00 do 17:00 
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