
 

Opracowanie graficzne, skład –Monika Rudnik; Korekta – Zdzisława Hołubowska  
 

 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie 
              ul. Ogrodowa 26; 77-310 Debrzno; tel./fax. 59 833 71 49, 59 833 57 50 

              e-mail: stowdeb@pro.onet.pl,  www.stowdeb.pl,    facebook.com/stowdeb      
 

 
   Lipiec, sierpień, wrzesień 2022r. 

BIULETYN  INFORMACYJNY 

 

 

 

 

 
 Lato to czas wakacji i relaksu. Jednak  nasze 
Stowarzyszenie „NRRMiGD” nie próżnowało, 
 funkcjonowało na pełnych obrotach czego dowodem są 
zrealizowane projekty oraz oczekujące na podpisanie umów  
(szczegółowa informacja w tabelce na końcu biuletynu). 
 Aktualnie zaczynamy realizować projekt pt.: 
„Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia „NRRMiGD” 
w celu budowy trwałego modelu finansowania ze środków 
innych niż publiczne”. Dofinansowane otrzymaliśmy  
z Narodowego Instytutu Wolności - PROO 1a Edycja 2022  
w kwocie 352 000,00zł. Jego celem jest dostosowanie 
budynku Stowarzyszenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poprawa bezpieczeństwa pracy, 
wzmocnienie potencjału kadrowego i instytucjonalnego 
naszej organizacji. 
 Kolejne przedsięwzięcie stanowi powiększenie  
o 76,6 m

2
 powierzchni dla naszych kochanych seniorów, 

wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz świadczenie Usług 
Społecznych  czyli projekt pt. Klub Wsparcia Dziennego –
edycja II dofinansowany z Usług Społecznych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020  
w kwocie 459 764,14zł.  
 Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 30 
os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 i ich rodzin. 
 W roku 2022 realizujemy łącznie 11 projektów oraz 
prowadzimy dwie Zbiórki Publiczne :  
pierwszą z nich jest „ Pomoc dla Uchodźców  
i Mieszkańców z Ukrainy” , 
druga to:  „Renowacja Murów Obronnych 
 i Utrzymanie Baszty Młyńskiej w Debrznie”. 
  

   Opracowanie 
   Monika Rudnik 

 

1. Pomoc Prawna i Obywatelska dla 

Społeczeństwa Polskiego i Uchodźców z Ukrainy 

 
 Zapraszamy na Nieodpłatne Porady Prawne 
 i Obywatelskie do Stowarzyszenia „Na 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: 5 000,00zł. Termin 
realizacji od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. 
 

  Opracowanie 
  Monika Rudnik 

  

2. KLUB WSPARCIA DZIENNEGO 

 
 

KLUB WSPARCIA DZIENNEGO – III NABÓR ROZPOCZĘTY! 

 
 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” wspólnie z Gminą Debrzno – Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Debrznie ZAPRASZAJĄ: 

 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu (w szczególności: seniorów, osoby  

z niepełnosprawnościami i chorujące przewlekle) z 

terenu gminy Debrzno,  

a także  

 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 

(czyli osoby sprawujące faktyczną opiekę (nie 

zawodowo) nad osobami potrzebującymi wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu – najczęściej 

członkowie rodzin) z obszaru powiatu 

człuchowskiego  

do składania Formularzy zgłoszeniowych w ramach III tury 

naboru. 

Formularze zgłoszeniowe można składać do 20 października 
2022 roku. 
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Osoby niesamodzielne, które zgłoszą chęć swojego 
udziału w projekcie i  zostaną do niego zakwalifikowane 
będą miały zapewnione kompleksowe wsparcie swojej 
samodzielności poprzez uczestnictwo w szeregu działań 
edukacyjnych, aktywizujących, wspierających 
 i opiekuńczych, które dobierane będą indywidualnie  
w zależności od potrzeb i predyspozycji danej osoby. 

Natomiast dla opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych projekt przewiduje działania wspierające 
w postaci: warsztatów tematycznych  
z zakresu doskonalenia umiejętności opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, poradnictwa psychologicznego i 
prawnego. 

 
UWAGA:  
 

1) Nabór do projektu prowadzą dwie instytucje: 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” – rekrutuje osoby potrzebujące wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu  
 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 
Osoba do kontaktu: Pani Anna Kozicka – koordynator 
projektu, tel. 59 83 35 750, e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl 
 
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie – rekrutuje 
opiekunów fatycznych osób niesamodzielnych 
 
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno 
Osoba do kontaktu: Pan Paweł Władyczak – dyrektor 
tel. 59 833 54 39, e-mail: dyrektor_ops@wp.pl 

 
 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie, potrzebujące pomocy w 

wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego zapraszamy do 
kontaktu osobistego, telefonicznego bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – chętnie 
odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. 
 Szczegółowe informacje dotyczące założeń 
projektu, warunków udziału w projekcie i procesu rekrutacji 
wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie 
internetowej Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 
Gminy Debrzno” – www.stowdeb.pl  oraz na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie – 
www.ops-debrzno.pl. 
Projekt partnerski pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” 
realizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” wspólnie z Gminą Debrzno – 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Debrznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
06.02.02. Rozwój usług społecznych. 

 
 
 

 Opracowanie 
Anna Kozicka 

Koordynator projektu 

 

 

3. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE 

 

 

 
 
 
W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej z główną siedzibą w Debrznie kontynuowano 
wsparcie konsultacyjno-doradcze dla podmiotów ekonomii 
społecznej. W okresie podsumowującym, tj. 07.2022 – 
09.2022, po mimo okresu wakacyjnego, prężnie realizowano 
zamierzone działania.  

W dniu 20.07.2022 r. w Ośrodku/ Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Debrznie we współpracy z Fundacją 
Inicjowania Rozwoju UP Foundation z Gdańska oraz 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – pod 
patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego 
zorganizowano Lokalne Forum Międzysektorowe. 
Wydarzenie  odbyło się pod hasłem: „Solidarność 
 i współpraca. Szanse i wyzwania kobiecej 
przedsiębiorczości społecznej na Pomorzu”. To spotkanie 
ma być przestrzenią do merytorycznej rozmowy  
o najważniejszych wyzwaniach stojących przed wszystkimi 
sektorami dotyczące możliwości i konieczności wsparcia 
kobiecego sektora, a jednocześnie miejscem inspiracji  
i docenienia przedsiębiorczości społecznej kobiet i ich 
aktywności społecznej. Z obszaru wsparciao idei 
przedsiębiorczości społecznej opowiadała  p. Monika 
Frankowska – prezeska Spółdzielni Socjalnej Rynek 8  
z Człuchowa, która działa pod szyldem „Burger i Schabowy”. 
Przedsiębiorstwo utworzone zostało w 08.2021 i świadczy 
usługi gastronomiczne oraz catering na dowóz. Jest to 
kuchnia tradycyjna, domowe obiady, pyszne ciasta i wypieki. 
Działalność prowadzona jest przy rynku człuchowskim. 
Istnieje możliwość rezerwacji sali na  wydarzenia i imprezy 
okolicznościowe. Kolejnym przykładem było Stowarzyszenie 
„SABAT Człuchowskich Szefowych” – reprezentowane przez 
prezeskę  p. Danutę Kordykiewicz. Aktywne stowarzyszenie, 
podejmujące wiele działań akcyjnych na rzecz społeczności, 
biorące udział w działania charytatywnych, m.in. WOŚP, 
pomoc Ukrainie, zbiórki publiczne. Idea powstania i pomysł 
na zrzeszenie kobiet, ale też dżentelmenów okazał się 
świetnym przedsięwzięciemi sposobem na aktywizację 
społeczeństwa. Poza tym swoją prezentację miała również p. 
Marta Urbańska – lokalna przedsiębiorczyni, która 
opowiedziała o swojej ścieżce rozwoju i pomyśle na 
założenie Biura Detektywistyczno-Prawne PAKT  
w Cierzniach oraz uruchomieniu Szwalni SM w Debrznie -  
własna marka odzieży, opowiadając o pasjach i wyzwaniach.  
W kolejnej części Katarzyna Dudzic (kierowniczka OWES 
Debrzno oraz Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego) poprowadziła rozmowę o solidarności, 
współpracy i narzędziach wspierania kobiecej ekonomii 
społecznej. W debacie wzięli udział: Wicemarszałek Leszek 
Bonna, Jolanta Szydłowska przewodnicząca Pomorskiego 

mailto:a.kozicka@stowdeb.pl
mailto:dyrektor_ops@wp.pl
http://www.stowdeb.pl/
http://www.ops-debrzno.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036867403095&__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=-%5dK-y-R


 

Opracowanie graficzne, skład –Monika Rudnik; Korekta – Zdzisława Hołubowska  
 

Zespołu ds. Kobiet, Lidka Makowska z TAK Trójmiejska Akcja 
Kobieca, Anna Bielawska-Jutrzenka dyrektorka Centrum 
Usług Społecznych w Czersku, Ola Karowska Dyrektorka 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie oraz Nina 
Pachura – Dyrektorka Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie. 

 

 
 

 
 
Kolejne, ważne działania podejmowane przez 

OWES w Debrznie to organizacja  
i przeprowadzenie cyklicznych środowych spotkań przez 
radcę prawnego OWES.  
Raz w miesiącu w formule on-linie OWES organizuje 
spotkania tematyczne, podczas których poruszane są 
obszary tematyczne zgłaszane przez klientów Ośrodka. 
Spotkanie ma charakter szkoleniowy oraz każdorazowo 
przewiduje się czas na dyskusję i zadawanie pytań. Ostatnio 
poruszane tematy to: 

 „Czy organizacje pozarządowe mogą zabraniać? – 

sposoby, warunki, obowiązki” – 07.2022, 

 Korzystanie z cudzej muzyki, piosenek, zdjęć i innych 

utworów – zasad, obowiązki, odpowiedzialność” – 

08.2022. 

Natomiast już 28.09.2022 r. o godz. 12:00 (on-line) odbędzie 
się spotkanie pt.: „Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) 
 i Jednostki Samorządów Terytorialnych (JST) – jak 
współpracować, zlecać zadania i czerpać wzajemne 
korzyści? Podczas spotkania zostaną poruszone niezwykle 
istotne kwestie, np. najważniejsze zapisy z Ustawy  
o Ekonomii Społecznej, celowość i znaczenie rocznych 
programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi 
czy konkursy i zlecanie zadań w trybie „in-house”. Już teraz  
serdecznie zapraszamy do rejestracji na spotkanie. Szczegóły 
znajdują się na stronie internetowej: www.stowdeb.pl 
(aktualności).  
 Nie zwalniając tempa w dniach 12-13.09.2022 r.  
OWES Debrzno podjął się również organizacji wizyty 
studyjnej dla przedstawicieli samorządów lokalnych z woj. 
zachodnio-pomorskiego. Grupa 20 osób, w tym wójtów 
 i burmistrzów miała niepowtarzalną okazję poznać 
działalność pomorskich przedsiębiorstw społecznych. 
Dodatkową wartością dla uczestników były spotkania  

z włodarzami i wymiana spostrzeżeń na temat zakładania 
przez samorządy spółdzielni socjalnych. Dwudniowe 
spotkanie było bardzo owocnym doświadczeniem i inspiracją 
dla nowych działań podejmowanych w woj. zachodnio-
pomorskim.   
 

      
 

 
 
Ponadto w dniu 12.09.2022 r. kadra OWES brała 

udział w seminarium pt.: „Regionalne platformy społeczne 
dla rozowju usług sołecznych i deinstytucjonalnizacji (DI)”, 
które odbyło się w Urzęzie Mrasząłkowskim w Gdańsku. 
Wydarzenie zorganizowane przez Wspólnotę Roboczą 
Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Stowarzyszenie 
Chata Kociewia. Kierowniczka OWES – p. Katarzyna Dudzic 
została zaproszona do panelu dyskusyjnego, podczas które 
mówiła o wyzwaniach dla sektora społecznego, potencjalne 
podmiotów ekonomii społecznej oraz zapotrzebowaniu na 
usługi opiekuńcze.  

 

 

 

Opracowanie 
Kierownik OWES 

Katarzyna Dudzic 

 

https://www.facebook.com/lidka.makowska?__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/TrojmiejskaAkcjaKobieca?__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/TrojmiejskaAkcjaKobieca?__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ckstdebrzno?__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/InkubatorPrzedsiebiorczosciCierznie/?__cft__%5b0%5d=AZX3aEZ1sO6kwH5ouDxpCBBJmbQ9OshGSY09wpoAyQhcRbSG_syZAoVbjoedEdfFkxZizCCXONQVwp0GStG1y2XO4rj5px6sSWh9fSE1FLGQQagmdhkjGwtPbWSHeQ2OPXeubAbbwxigGgP0RfpD9_Suif_4Jmuz9u861fmPGzsqabHXv8MgcJaEjdfV_kJsx8VW3GFCNcAmvCyPuWoRmSjX&__tn__=kK-y-R
http://www.stowdeb.pl/
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4.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”. 
 We wrześniu odbędzie się III cykl spotkań  
z rodzicami poświęcony problemom wychowawczym, 
edukacyjnym i psychologicznym dzieci. Omówione zostaną  
jakie są symptomy i sposoby radzenia 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.  

 

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. 

Opracowanie  
Monika Rudnik 

 
 

5. KĄCIK PORAD PRAWNYCH 

 

 

Testament – niekoniecznie u notariusza 
 

 Spadkodawca ma do wyboru kilka form wyrażenia 
swojej woli co do podziału majątku po swojej śmierci. 

Kodeks cywilny przewiduje dość szeroki katalog 
dozwolonych prawem form testamentów, spośród których 
część określana jest mianem testamentów zwykłych, 
możliwych do sporządzenia w każdym czasie. Są to: 
- testament własnoręczny (holograficzny), 
- testament notarialny oraz 
- testament urzędowy (allograficzny). 
Wszystkie testamenty zwykłe wywołują identyczny skutek  
w postaci rozrządzenia spadkiem przez spadkodawcę. 
Poszczególne formy testamentów różnią się przede 
wszystkim stopniem sformalizowania, kosztami ich 
sporządzenia oraz stopniem wiarygodności. Należy bowiem 
pamiętać że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku 
treść, autentyczność lub okoliczności sporządzenia 
testamentu bywają kwestionowane.  
1. Testament własnoręczny (holograficzny) 
Testament ten  jest podstawową i najprostszą formą 
rozrządzenia spadkiem. Nie wymaga ponoszenia żadnych 
kosztów, bo do sporządzenia testamentu w omawianej 
formie wystarczy kartka i długopis. 
Dla ważności testamentu własnoręcznego konieczne jest 
łączne spełnienie kilku wymagań przewidzianych  
w przepisach prawa: 
- napisanie testamentu w całości pismem ręcznym przez 
spadkodawcę, 
- podpisanie testamentu przez spadkodawcę oraz 
- opatrzenie testamentu datą jego sporządzenia. 
Bez znaczenia jest tytuł dokumentu oraz język jego 
sporządzenia. Wykluczone jest natomiast napisanie treści 
testamentu własnoręcznego przez inną osobę lub napisanie 
tego testamentu przez spadkodawcę na komputerze. 
Spadkodawca musi złożyć własnoręczny podpis pod treścią 
testamentu holograficznego. Brak takiego podpisu powoduje 
nieważność testamentu własnoręcznego. 
 
2. Testament notarialny 
Testament notarialny pociąga za sobą pewne koszty jej 
sporządzenia, ale jednocześnie daje  
w praktyce większą wiarygodność i utrudnia możliwość 
podważenia treści, autentyczności lub okoliczności 
rozrządzenia testamentowego spadkodawcy, w przypadku 
sporu.  
Testament notarialny sporządzony zostaje przez notariusza 
w języku polskim, przy czym wyjątkowo możliwe jest użycie 
także języka obcego, jakkolwiek w obecności tłumacza 
przysięgłego. 
Bez znaczenia jest miejsce sporządzenia testamentu 
notarialnego, w szczególności nie jest konieczne, aby 
testament notarialny sporządzony został w kancelarii 
notarialnej.   
Treść testamentu notarialnego musi być w pełni zgodna 
 z wolą spadkodawcy, któremu powinna zostać odczytana  
i wyjaśniona.  
3. Testament urzędowy  
Testament w tej formie jest obecnie rzadko stosowany  
w praktyce. Wymaga jednoczesnego zaangażowania kilku 
osób, w tym świadków oraz urzędnika. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę, że mnogość wymogów formalnych, których 
zachowanie decyduje o ważności tej formy testamentu 
stwarza ryzyko pomyłek lub braków powodujących 
nieważność testamentu. Testament allograficzny 
sporządzony zostaje w ten sposób, że spadkodawca,  
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w obecności dwóch świadków, oświadcza swoją ostatnią 
wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo 
gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie 
woli należy złożyć  
w obecności co najmniej dwóch świadków (świadomych 
swojej roli i rozumiejących znaczenie czynności, w której 
uczestniczą). Testament urzędowy wymaga następnie 
spisania go  
w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Następnie 
protokół zawierający oświadczenie ostatniej woli 
spadkodawcy odczytuje się spadkodawcy w obecności 
świadków. Dla wywołania mocy prawnej, protokół 
zawierający treść testamentu allograficznego musi zostać 
podpisany przez spadkodawcę, świadków testamentu oraz 
urzędnika. 

 

Zmiany w bonie turystycznym 
 
 Sejm zdecydował o przedłużeniu ważności bonu 
turystycznego. Nie wygaśnie on z końcem września 2022 r., 
ale dopiero po 31 marca 2023 r. Przypomnijmy bon 
turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Bon turystyczny 
przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia 
wychowawczego 500 plus  
w momencie wejścia w życie przepisów o bonie,  
a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 
31 grudnia 2021 r. Ponadto z bonów mogą skorzystać 
rodzice dzieci urodzonych  
w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy 
wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. Jak wykorzystać bon? 
Bonem można zapłacić za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w 
gospodarstwie agroturystycznym, jak również opłacić 
zorganizowany wypoczynek, np. kolonie dla dziecka, jak 
również wycieczkę jednodniową, o ile obejmuje ona dwie 
usługi np. transport i zwiedzanie, czy zwiedzanie i nocleg.  
 

Płatność bonami przyjmuje około 27 tys. podmiotów. Lista 
podmiotów turystycznych, akceptujących bon jest dostępna 
na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej –
 https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. 
 
Należy pamiętać, że do uzyskania bonu konieczne jest 
zalogowanie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Bon jest w formie unikalnego 16-cyfrowego numeru. W 
przypadku opłacania usługi bonem, podajemy go 
przedsiębiorcy, po czym dostaniemy SMS-em indywidualny 
kod, którym potwierdzimy transakcję. 
Jeśli na profilu PUE ZUS brakuje zakładki dotyczącej 
Polskiego Bonu Turystycznego, należy złożyć do Polskiej 
Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór 
dostępny jest na stronie internetowej: 
https://bonturystyczny.polska.travel/ 

Opracowanie 
Radca Prawny 
Dawid Puszcz 

 

 

 

6. Baszta Młyńska 
    
 W styczniu 2022 roku Stowarzyszenie „NRRMiGD” 
wystawiło na licytację WOŚP voucher na organizację urodzin 
na Baszcie Młyńskiej.  
 W połowie lipca odbyły się 7 urodziny Michaliny.  
Przygotowaliśmy dla naszej solenizantki oraz jej gości różne 
aktywności i zabawy m.in. odbył się pokaz mody, zabawy 
ruchowo- taneczne, śpiewy, malowanie, tworzenie obrazu  
z gałązek i liści roślin, brokatu, koralików itp. Zabawom  
i uśmiechom nie było końca.  

 

 
 

 
 
 
      W okresie letnim odwiedziło nas dużo zaciekawionych  
historią  turystów, aby podziwiać Basztę Młyńską oraz 
pozostałości po Murach Obronnych.  Sezon letni powoli 
dobiega końca, ale  obiekt  można zwiedzać do końca 
września, lub po uprzednim kontakcie telefonicznym pod 
numerem telefonu: 501-615-448.   
 

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszej strony 

na facebooku!  

                           
https://www.facebook.com/BasztaMlynskaDebrzno/ 

 
Opracowała: 

Marlena Leszczyńska 

 

7. Fundacja Lokalna Grupa Działania – 

Naszyjnik Północy- Działaj Lokalnie 
 

 
  

 Od czerwca Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” pracuje nad realizacją projektu 
„Ramię w ramię – działamy na rzecz wielokulturowej 
społeczności”. 

https://www.facebook.com/BasztaMlynskaDebrzno/
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Pierwszym etapem projektu było zagospodarowanie terenu 
przed „Klubem Wsparcia Dziennego”. Otrzymane 
dofinansowanie pozwoliło na zakup pawilonu ogrodowego, 
dużego stołu z krzesłami, zielonych roślin wieloletnich. 
Stworzone zostało miejsce letnich spotkań integracyjnych 
dla mieszkańców Debrzna i żyjących w naszej społeczności  
uchodźców z Ukrainy.  
 

 
 
Za nami już kilka takich spotkań, a to jeszcze nie koniec.  

 

 
 

 
  
 Projekt został 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 

Katarzyna Turzyńska 

 

8. Delegacja miasta partnerskiego 

z Ukrainy 

 
 11 lipca mieliśmy przyjemność gościć Włodarza 
gminy Ruska Polanaz Ukraińskich. Odwiedził Stowarzyszenie 
przy okazji podpisania umowy partnerskiej z Miastem 
Debrzno. Było to bardzo interesujące spotkanie. Goście 
opowiadali o aktualnej trudnej sytuacji własnej Gminy. My 
pokazaliśmy jak funkcjonuje nasze Stowarzyszenie i jakie 
sprawy sa dla nas piorytetem.  

 

 

 

 
 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”.  
Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać 
wpłat:  
05 9326 0006 0081 7262 2000 0580. 
Za hojność i wsparcie wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.  

Opracowanie  
Monika Rudnik 

 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie 

 

 

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  
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     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; 

 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., ruszył 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 

 
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 
 
 

 
 

https://empatia.mpips.gov.pl/


 

 Wykaz złożonych  wniosków przez Stowarzyszenie „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w roku 2022. 
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Lp. 
Donator/grantodawc

a 

 
Tytuł projektu 

 

Partnerst

wo 
Kwota Opis projektu 

Etap 

realizacji  

wniosku 

 

1. 

Usługi Społeczne 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Pomorskiego na lata 
2014-2020 

Klub Wsparcia 
Dziennego – II 

Edycja 
OPS 

 
 

Całkowita 
wartość 
projektu 

 
459 764,14  

zł 

Celem projektu jest 
poprawa sytuacji 
życiowej 30 os. 

zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym i ich 
rodzin. 

realizowany 

2. 

Fundacja Naszyjnik 
Północy -  

Działaj Lokalnie  
2022 

„Ramię w ramię 
– działamy na 

rzecz 
wielokulturowej 

społeczności 

 
OPS  

 

Całkowita 
wartość 
projektu 

4 910,00 zł 

Celem projektu jest 
integracja lokalnej 

społeczności z 
osobami przybyłymi z 

Ukrainy  

 
 

realizowany 
 

3. 
Narodowy Instytut 

Wolności 

Naprawa 
powierzchni 

dachowej 
tarasu przy 

budynku 
Stowarzyszenia 

„NRRMiGD” 

--- 

Całkowita 
wartość 
projektu 

14 000,00 zł 
Kwota 
dotacji 

10 000,00 zł 

Celem projektu było 
zdjęcie starego 

azbestowego dachu i 
położenie nowego dla 
bezpieczeństwa osób 

korzystających z 
usług Stowarzyszenia 

 
 

zakończony 

4. Gmina Debrzno 

Pomoc prawna i 
Obywatelska dla 
społeczeństwa 

polskiego i 
uchodźców z 

Ukrainy 

---- 

Całkowita 
wartość 
projektu 

5 000,00 zł 
 

.Celem projektu jest 
stworzenie warunków 

do świadczenia 
rzetelnego i wysokiej 
jakości bezpłatnego 

poradnictwa 
prawnego. 

realizowany 

5. Gmina Debrzno  

Wakacyjne, 
bezpieczne 

spotkania na 
Baszcie 

Młyńskiej”. 

---- 

Całkowita 
wartość 
projektu 

5 000,00 zł 

Celem projektu jest 
organizacja wolnego 

czasu dzieciom, 
odciągnięcie od 

zagrożeń. 

 
zakończony 

 

6. 
Narodowy Instytut 

Wolności  

Wzmocnienie 
instytucjonalne 
Stowarzyszenia 
„NRRMiGD” w 
celu budowy 

trwałego 
modelu 

finansowania ze 
środków innych 

niż publiczne  

---- 

Całkowita 
wartość 
projektu 

488 997,19 
zł 
 

Kwota 
dotacji 

352 000,00 
zł 

Celem projektu jest 
dostosowanie 

budynku 
Stowarzyszenia do 

potrzeb osób z 
niepełno -

sprawnościami.  

 
realizowany 
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7. 

Narodowy Instytut 
Wolności  

 

Zdrowie 
psychiczne i 

fizyczne 
„dobrem 

wspólnym” 
naszej 

społeczności. 

--- 

Całkowita 
wartość 
projektu 

90 270,00 zł 

Celem zadania jest 
poprawa warunków 
życia mieszkańców   

w wieku senioralnym. 

odrzucony 

8. 
Gmina Debrzno  

 

„W trosce o 
bezpieczeństwo 

i zdrowie 
seniorów” 

--- 

Całkowita 
wartość 
projektu  

17 000,00 zł 

Celem projektu są 
działania związane      

z profilaktyką 
uzależnień, promocją 

wśród seniorów 
aktywnego stylu życia 

i dokonywania 
świadomych 

wyborów życiowych.   

złożony 

9. 

Fundusz Inicjowania 
Rozwoju 8 edycja 

2022 

Dziedzictwo 
przyrodnicze i 

kulturowe 
podstawą 

zrównoważoneg
o rozwoju 
Debrzna. 

Gmina 
Debrzno i 

SM 
Marka 

Odzieżow
a Marta 

Urbańska 

Całkowita 
wartość 
projektu  

35 00,00 zł 
Kwota dotacji 
25 000,00 zł 

Celem inicjatywy jest 
remont drewnianych 

zewnętrznych 
schodów 

prowadzących do 
budynku Baszty 

Młyńskiej i Centrum 
Edukacji Ekologicznej.  

złożony 


