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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia 

życzymy Państwu chwil wypełnionych radością 

i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 

by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna 

świąteczna atmosfera. 

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów 

oraz wspaniałego Nowego Roku, 

obfitującego w pasmo sukcesów!  
 

 Rok 2022 upłynął bardzo szybko Stowarzyszenie 

„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zrealizowało 

12 projektów i rozpoczęło realizację dwóch dużych 

projektów. 

 Pierwszy z nich to „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. 

  Drugi projekt pt. Klub Wsparcia Dziennego – II 

edycja  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.    
Opracowanie 

   Monika Rudnik 

 

 

 

 
 

1. KLUB WSPARCIA DZIENNEGO 

 
 

Klub Wsparcia Dziennego – podsumowanie roku 
  
 Koniec roku sprzyja podsumowaniom i ocenom, 

tego, co udało nam się w mijającym roku dokonać. Z tej 

okazji zapraszam do zapoznania się z działaniami, jakie 

udało się zrealizować w 2022 roku w ramach projektu: „Klub 

Wsparcia Dziennego”. 

 Rok 2022 rozpoczęliśmy pełną parą z I-wszą grupą 

Uczestników i Uczestniczek projektu – samozwańczymi 

„Żabkami”. W maju powitaliśmy koleją 16-osobową grupę – 

„Biedroneczki”, a od listopada spotykamy się z III-cią – 

ostatnią już grupą – „Sikoreczki”. Każda z grup ma/miała 

zapewnione wsparcie przez okres 6 m-cy. W tym czasie 

korzystali/ korzystają z usług opiekuńczych świadczonych 

przez dwie Opiekunki Klubu Wsparcia Dziennego, a także 

uczestniczyli/uczestniczą w licznych spotkaniach ze 

specjalistami, w ramach specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Na dzień 16.12.2022 zrealizowaliśmy dla 

łącznie 48 Uczestników i Uczestniczek projektu: 

 186h wsparcia psychologa – zarówno konsultacje 

indywidualne, jak i warsztaty grupowe, 

 84h konsultacji indywidualnych z prawnikiem, 

 67,5h warsztatów grupowych z prawnikiem, 

 24h spotkań z pracownikiem OPS w Debrznie nt. 

możliwości jakie przewiduje polski system pomocy 

społecznej dla osób niesamodzielnych, 

 12h spotkań z policjantem poświęconych 

bezpieczeństwu w życiu codziennym, 

 76h spotkań z fizjoterapeutą, w trakcie których, 

mi.n. dla każdego Uczestnika i Uczestniczki 

opracowany został indywidualny plan 

fizjoterapeutyczny, 

 24h spotkań z pielęgniarką dotyczących 

profilaktyki, dbałości o zdrowie, 

 24h spotkań z podologiem poświęconych tematyce 

stóp i problemów z tym związanych, 
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 24 godziny warsztatów z kosmetologiem 

dotyczących pielęgnacji skóry, sposobów radzenia 

sobie z jej problemami, 

 92h spotkań z dietetykiem – pomiary, diety, sposoby 

właściwego żywienia, Indywidualny Plan 

Dietetyczny, 

 92h warsztatów z informatykiem w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 

 36h warsztatów artystycznych/manualnych  

z terapeutą zajęciowym, 

 25 wyjazdów kulturalnych do różnych miast  

i miasteczek. 

 Ponadto w ramach działalności Klubu organizowane 

były różnego rodzaju imprezy/ uroczystości, w tym: 

spotkanie Wigilijne, spotkanie Wielkanocne, Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Dzień Seniora, 

karaoke, potańcówka. Nasi Uczestnicy i Uczestniczki mieli 

okazję spotkać się Burmistrzem MiG Debrzno, Panem 

Krzysztofem Myhalem – który przybliżył historię Debrzna, 

opowiedział i pokazał ciekawostki historyczne miasta. 

Uczestniczyli także w spotkaniu polsko-ukraińskim, a także 

w szkoleniu z I pomocy przedmedycznej. W ramach 

integracji międzypokoleniowej zaproszono naszych 

Klubowiczów na uroczystą Akademię z okazji Dnia 

Niepodległości w wykonaniu przedszkolaków z Debrzna,  

a także do Gminnego Żłobka w Debrznie na czytanie bajek 

najmłodszej grupie lokalnej społeczności.  

 Nasi Uczestnicy i Uczestniczki mieli w ramach 

swojego pobytu w Klubie zagwarantowany posiłek – 

śniadanie i dwudaniowy obiad, a także – osoby mające ku 

temu podstawy -  transport do i z Klubu. 

 Projekt „Klub Wsparcia Dziennego” to również 

działania adresowane do opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu człuchowskiego. Za 

realizację niniejszych zadań odpowiada Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Debrznie – Partner projektu.  

 W roku 2022 udało się zrekrutować wszystkie trzy 

8-osobowe grupy, przy czym ze wsparcia skorzystało/ 

korzysta obecnie 16 osób.. 

Wsparcie to obejmuje:  

 spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem 

 spotkania grupowe z prawnikiem 

 spotkania indywidualne z prawnikiem 

 warsztaty tematyczne: podstawowe zagadnienia  

 z zakresu geriatrii i opieki nad seniorami 

 warsztaty tematyczne: system opieki społecznej dla 

seniorów 

 warsztaty tematyczne: odporność na stres i techniki 

relaksacji 

 warsztaty tematyczne: zalecenia żywieniowe dla 

seniorów 

 możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia 

 poczęstunek kawowy. 

 III grupa rozpocznie swój udział w styczniu 2023. 

Czekamy z niecierpliwością. 

Projekt: „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowany jest ze 

środków Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa,  

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.  

Opracowała: 
Anna Kozicka 

 

Porady prawne w Klubie Wsparcia 

Dziennego 

 
 Uczestnicy projektu pn. „Klub Wsparcia 

Dziennego”, mają zapewnioną możliwość uzyskiwania 

indywidualnych porad prawnych udzielanych przez radcę 

prawnego z szerokiego zakresu dziedzin prawa (prawo 

cywilne, spadkowe, rodzinne, administracyjne, pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo karrne).    

 Podsumowując pierwszy rok działalności Klubu 

Wsparcia Dziennego należy stwierdzić, iż największym 

zainteresowaniem cieszyły się porady prawne dotyczące 

możliwości przekazania majątku na mocy czynności 

prawnych inter vivos (między żyjącymi), jak i mortis causa 

(na wypadek śmierci). W ramach tych pierwszych prym 

wiodły tzw. umowa dożywocia (art. 908 kc) i umowa 

darowizny (art. 888 kc). Natomiast w ramach czynności 

prawnych na wypadek śmierci pytania dotyczyły głównie 

testamentu, jednak niektórzy dopytywali również  

o możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia  

(art. 1048 kc). Uczestnicy projektu częstokroć byli bardzo 

zaskoczeni, kiedy dowiadywali się, jak łatwe jest 

sporządzenie testamentu bez udziału notariusza czy 

świadków. Poznanie testamentu holograficznego (a więc 

napisanego w całości pismem ręcznym, którego należy 

następnie podpisać i opatrzyć datą) wpłynęło zdecydowanie 

na zwiększenie świadomości prawnej uczestników projektu 

w tym zakresie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 

domniemywać wzrost liczby sporządzanych testamentów 

holograficznych wśród uczestników projektu.     

 Spora liczba pytań dotyczyła jednak również 

ogólnych zasad dziedziczenia, a więc zasad dziedziczenia 

ustawowego. Uczestnicy projektu chcieli zatem się 

dowiedzieć, a czasami po prostu upewnić, kto po kim 

dziedziczy, jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu.  

Dość duże zaciekawienie wzbudzał również temat zachowku, 

w tym informacje dotyczące jego należnej wysokości, 

przedawnienia, a przede wszystkim możliwości uniknięcia 

jego zapłaty. Cieszy dość duża świadomość prawna wśród 

Uczestników projektu dotycząca 6-miesięcznego terminu na 

odrzucenie spadku po osobie zmarłej.    

 Nie należy przy tym zapominać o poradach 

prawnych dotyczących problemów życia codziennego, w tym 

związanych z uprawnieniami wynikającymi z tzw. prawa 

konsumenckiego (dotyczących prawa odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa czy 

też prawami wynikającymi z tzw. rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej). Ponad powyższe, dość często pojawiały się 

także zapytania dotyczące m.in. upadłości konsumenckiej, 

zasiedzenia nieruchomości, umów najmu, odpowiedzialności 

za długi, przedawnienia roszczeń.    

 
 

 Opracowanie 

Sebastian Karowski 

radca prawny 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

2. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE 

 

 

 
 
 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą 

w Debrznie 

Ostatnie trzy miesiące minęły  nam  bardzo intensywnie. Nie 

spuszczamy z tępa i w dalszym ciągu wspieramy podmioty 

ekonomii społecznej z naszego obszaru działania.  

 W minionym kwartale zrealizowaliśmy pakiet 

szkoleń. 

Szkolenia pt. „Statut w organizacji pozarządowej”, które 

zrealizowaliśmy: 

 25.10.2022 r. w Chojnicach – dla 12 przedstawicieli 

organizacji z pow. chojnickiego; 

 26.11.2022 r. w Debrznie – dla 15 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z powiatu 

człuchowskiego. 

Statut to często zapomniany dokument, ale jak ważny  

w codziennym funkcjonowaniu podmiotów społecznych. 

Podczas szkoleń rozmawialśmu o tym: „Co warto wiedzieć 

 o statucie organizacji pozarządowej” oraz jaka jest jego rola, 

jak interpretować zapisy w nim zawarte czy jaka jest 

odpowiedzialność organów zarządczych.  

 
 

 
Kolejne szkolenia, które zrealizowaliśmy  

w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie podmiotów to: 

 

„Pisanie wniosków na przykładzie realizacji zadania 

publicznego”, zrealizowane: 

 08.11.2022 r. w Chojnicach – dla 10 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych  pow. chojnickiego; 

 22.11.2022 r. w Kościerzynie – dla 10 

przedstawicieli organizacji pozarządowych  pow. 

kościerskiego. 

Co prawda organizacje pozarządowe mają jeszcze „chwilę”, 

zanim lokalne samorządy ogłoszą konkursy na realizację 

zadań publicznych w nadchodzącym 2023 roku, jednak  już 

teraz omawiamy specyfikę dokumentacji,  założenia 

wskaźnikowe czy konstrukcję budżetów. Dalsze konsultacje 

odbywają się bezpośrednio na spotkaniach animacyjnych lub 

doradczych.  

 

 
 

 Kontynuowaliśmy również naszą działalność tzw. 

„środowe spotkania z prawnikiem”, które prowadzimy od 

03/2022. Na bieżąco zbieramy zapotrzebowanie na kolejne 

tematy spotkań, jednocześnie cieszymy się, że spotkanie  

w formule on-line skupiają coraz większą grupę odbiorców. 

Ostatnie spotkania pozwoliły na omówienie następujących 

obszarów tematycznych: 

 

 w 10/2022 – „Darowizny rzeczowe i finansowe - 

obowiązki dla PES oraz korzyści dla darczyńców”, 

podczas którego rozmawiano o tym kto może przekazać 

darowiznę, jakie są niezbędne dokumenty i jakie 

formalności trzeba dopełnić, jak ewidencjonować 

darowizny rzeczowe oraz jakie są korzyści dla darczyńców; 

  w 11/2022 – „Ustawa o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami” i  tu omówiono 

ważne aspekty – zakres regulacji, obowiązki dla organizacji 

pozarządowych; 

  w 12/2022 – „Sprawozdawczość i obowiązki 

organizacji pozarządowych”, gdzie w programie 

przewidziano następujące wątki:   

 1.Coroczne sprawozdanie finansowe 

2. Coroczne sprawozdanie z działalności 

3. Całoroczna deklaracja podatkowa 

4. Sprawozdanie zarządu z działalności organizacji 

5.Sprawozdanie do GUS 

6. Inne obowiązki prawne do realizacji w związku z 

końcem roku. 

7. Obowiązki i sprawozdawczość w związku z wejściem 

Ustawy o Ekonomii Społecznej z dn. 05.08.2022 r.  

w przypadku ubiegania się o status Przedsiębiorstwa 

Społecznego. 
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Wartym podkreślenia jest fakt, że kadra Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej nieustannie podnosi swoje kompetencje 

uczestnicząc w szkoleniach branżowych. W ostatnim czasie 

pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach pt. 

„Redukcja stresu” oraz „Proces zakładania podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym spółek non profit”. Oba szkolenia 

współfinansowane były w ramach projektu „Podnoszenie 

kompetencji kadr OWES w makroregionie IV” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie  

w partnerstwie z  Fundacją Fundusz Współpracy z siedzibą  

w Warszawie.  

 

Podsumowując mijający 2022 rok należy podkreślić, że w 

ramach działalności OWES powstało kolejnych 27 

nowych miejsc pracy. W dotychczasowej działalności 

łącznie utworzono 219 nowych miejsc pracy na terenie 

subregionu południowego woj. pomorskiego, tj. powiatu 

człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego, wsparto 

łącznie 130 podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto 

utworzono łącznie 25 nowych przedsiębiorstw społecznych 

(9 fundacji, 1 stowarzyszanie oraz 13 spółdzielni socjalnych 

 i 2 spółki non profit).  
Opracowanie 

Kierownik OWES 
Katarzyna Dudzic 

 

4. KĄCIK PORAD PRAWNYCH 

 
 

 
 

Najem mieszkania przez małżonków 

 

 Czasem zdarza się, że zawieramy umowę najmu 

lokalu mieszkalnego, gdzie jako najemca wskazany jest 

wyłącznie jeden ze współmałżonków. Czy taka sytuacja 

sprawia, że tylko on odpowiada za zapłatę czynszu i tylko on 

jest stroną umowy? 

 Zgodnie z artykułem 680
1
 kodeksu cywilnego 

„Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na 

istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie 

stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w 

czasie trwania małżeństwa”. Zatem bez względu, czy na 

umowie widnieje tylko jeden z małżonków, umowa dotyczy 

również drugiego jeżeli nawiązanie stosunku najmu nastąpiło 

w trakcie trwania małżeństwa, a lokal ten służy zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych założonej rodziny. 

Jeśli zatem małżonkowie, bądź jeden z nich zawiera umowę 

najmu lokalu mieszkalnego, w którym małżonkowie będą  

wspólnie mieszkać, zarówno mąż, jak i żona są 

współnajemcami lokalu i wspólnie odpowiadają za zapłatę 

czynszu.  

 Należy zwrócić uwagę, że ustrój majątkowy 

małżeński nie ma wpływu na powstanie stosunku najmu  

w stosunku do obu małżonków. Małżonkowie są 

współnajemcami lokalu niezależnie od tego czy zdecydowali 

się zawrzeć umowę majątkową małżeńską (np. intercyzę) czy 

też są złączeni ustawową wspólnością majątkową.   

Co w sytuacji rozwodu? 

 Z chwilą ustania małżeństwa, prawo najmu lokalu 

zostaje objęte wspólnością w częściach ułamkowych. Zatem 

co do zasady 50% najmu ma żona a drugie 50% mąż. Podział 

prawa najmu następuje łącznie z podział składników objętych 

uprzednio wspólnością majątkową małżeńską. Należy 

pamiętać, że nadal ponoszą oni odpowiedzialność za zapłatę 

czynszu.  

 

Odmowa otrzymania dodatku węglowego 

 

 Do 30 listopada 2022 r. można było składać 

wniosku o przyznanie dodatku węglowego w kwocie 3000 zł. 

Wiele osób, które takie wnioski złożyło otrzymało jednak 

decyzję odmawiające przyznania świadczenia.  Decyzja 

administracyjna zawiera uzasadnienie dlaczego odmówiono 

nam przyznania dodatku węglowego. Najczęstszym 

powodem odmowy przyznania dodatku jest zmiana deklaracji 

w CEEB złożona po 11 sierpnia 2022 czy zgłoszone do 

CEEB innego głównego źródła ogrzewania niż węgiel.  

 W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z w/w decyzją 

przysługuje nam prawo do złożenia odwołania od decyzji. 

Mamy na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie od 

odmowy przyznania dodatku węglowego powinno zawierać 

dane osobowe wnioskodawcy, dane osobowe (imiona, 

nazwiska, PESEL) osób zamieszkujących w danym 

gospodarstwie domowym, dokładny adres domu lub 

mieszkania, datę i sposób złożenia wniosku o dodatek 

węglowy, datę otrzymania odmowy, sygnaturę lub numer 

dokumentu urzędowego, czytelny podpis, datę i miejsce 

sporządzenia pisma, jak również powód odmowy podany 

przez urzędników. 

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał 

zaskarżoną decyzję. Odwołanie jest wolne od opłat.  

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli powodem odmowy 

przyznania dodatku było złożenie deklaracji CEEB po dniu 

11.08.2022 r. koniecznie należy się odwołać od decyzji 

odmownej! 

 Po nowelizacji ustawy z dnia  27.10.2022 r. dodatek 

węglowy przysługuje również osobie w gospodarstwie 

domowym także wtedy, gdy główne źródło ogrzewania 

gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane 

do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11.8.2022 

r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest 

kocioł na paliwo stałe, koza, piec kaflowy, piecokuchnia lub 

inny piec na węgiel (art. 15g ustawy). 
Opracownie 

radca prany 

Dawid Puszcz 

 

3. Baszta Młyńska 
    
 Późna jesień i zima na Baszcie Młyńskiej to czas 

kiedy odwiedzają nas umówione grupy zorganizowane ze 

szkół i innych placówek.  

 18 października zorganizowaliśmy spotkanie dla 

członków Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta 

 i Gminy Debrzno”. 

   Spotkanie rozpoczęliśmy od wyświetlenia filmu 

amatorskiego pt. „Sądzenie oskarżonej o czary”. 

 Film powstał w nawiązaniu do historii Baszty 

Młyńskiej, oraz książki autorstwa Anny Koprowskiej-

Głowackiej pt. „Czarownice z Pomorza i Prus”. Sama 
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autorka nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, ale gościł u nas 

historyk Adam Satro. Ciekawe rozmowy o historii naszego 

obiektu i sądach nad czarownicami umiliły nam późne 

popołudnie.  

 
 

Do zwiedzania Baszty Młyńskiej jak zawsze serdecznie 

zapraszamy, kontakt pod numerem telefonu 

501-615-448. 

       
 

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszej strony 

na facebooku!  

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

 
Opracowała: 

Katarzyna Turzyńska 

 

5. „W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 

seniora”. 

 W miesiącach wrzesień, październik i listopad 

zrealizowaliśmy założony plan projektu 

pn. „W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniora”. 

Seniorzy w dwóch grupach: pierwsza z rekrutacji z terenu 

Gminy Debrzno oraz druga, czyli uczestnicy Klubu Wsparcia 

Dziennego. 

    Przeprowadziliśmy wiele wartościowych spotkań  

i warsztatów. Dwukrotnie odbyło się spotkanie z udziałem 

terapeuty uzależnień, Panią Barbarą Jażdżewską. Seniorzy 

rozmawiali o lekach i używkach, przede wszystkim z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

    „W trosce o dobre samopoczucie seniora” to tytuł 

warsztatów z Panią Karoliną Kłudką, psychologiem. 

Rozmowy o życiu, szczęściu, dobrym samopoczuciu  

i emocjach (dobrych jak i złych) bardzo podobały się obu 

grupom seniorów.  

Na specjalne życzenie seniorów zaprosiliśmy na spotkanie 

wice burmistrza Gminy Debrzno, Pana Łukasza Jurkowlańca. 

Padło wiele ważnych pytań i ciekawych odpowiedzi.  

    Radca Prawny, Pan Dawid Puszcz przeprowadził  

z seniorami wykład i warsztaty edukacyjne pn. „Jak mądrze 

zaplanować swój budżet”. W czasie rosnącej inflacji oraz 

ogromnych podwyżek było to niezmiernie ważne  

i interesujące spotkanie.  

    „Jak zdrowo się odżywiać” to kolejne z zaplanowanych 

działań. Zaprosiliśmy dla naszych beneficjentów 

projektowych dietetyczkę. Pani Monika Latta zaprezentowała 

podstawy żywienia seniora.  

Dbając o dobre samopoczucie seniorów, ujęliśmy  

w projekcie wyjście do kina i takie się odbyło. 

    Pani Bogusława Konczanin, posiadająca wykształcenie 

specjalistyczne i praktykę z zakresu opieki nad seniorami, 

świadczenia usług społecznych medycyny wieku 

senioralnego dwukrotnie odbyła z seniorami spotkania 

 i warsztaty o tematyce prozdrowotnej. Pierwsze z nich  „Sex 

po 50-tce”, drugie to „Koperta życia”.  

    Zamówiliśmy dla seniorów z projektu, oraz dla wszystkich 

seniorów z Gminy Debrzno „Kopertę życia”. Kwestionariusz 

zawiera wszelkie dane osobowe, choroby, przyjmowane leki. 

Stanowi bardzo ważny element w razie kontaktu ze służbami 

medycznymi. Dla zainteresowanych „Koperty życia” 

dostępne są w sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Instruujemy 

 i pomagamy je wprowadzić w życie. 
Opracowanie 

Katarzyna Turzyńska 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie 
 

 
 

Gmina Debrzno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie 

realizuje do końca b.r. Program Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi 

asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

przy wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym dla: 

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do 

wyżej wymienionego; 

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem                      

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie 

szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej 

samodzielnego i aktywnego życia. Program ma na celu 

również dążenie do poprawy funkcjonowania osoby 

niepełnosprawnej w jej środowisku. 

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi 

odpłatności. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą 

w szczególności polegać na pomocy w: 

 wykonywaniu czynności dnia codziennego dla 

uczestnika Programu;  

 wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem 

Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;  

 załatwianiu spraw urzędowych;  

https://www.facebook.com/BasztaMlynskaDebrzno/
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 korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, 

galerie sztuki, wystawy);  

 zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej.  

 

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać 

asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, 

opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie 

zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za 

członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, 

rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. 

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie 

oświadczenia o wyborze asystenta wraz  

z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług 

asystencji osobistej. 

 W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być 

świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej inne usługi finansowane w ramach 

Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące 

analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane 

z innych źródeł. 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Wykaz złożonych  wniosków przez Stowarzyszenie „Na Rzecz 

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

wca 

 
Tytuł projektu 

 

Partner

stwo 
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.   

zrealizowany 

9. 

Fundusz 
Inicjowania 

Rozwoju 8 edycja 
2022 

Dziedzictwo 
przyrodnicze i 

kulturowe 
podstawą 

zrównoważonego 
rozwoju Debrzna. 

Gmina 
Debrzn
o i SM 
Marka 

Odzieżo
wa 

Marta 
Urbańs

ka 

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 

10. 
Gmina Debrzno  

 

„O Emocjach, 
Uzależnieniach i 

Tolerancji „ 
 

Całkowita 
wartość 
projektu  

13 000,00 zł 

Celem projektu są 
działania skierowane 
do młodzieży, która 

jest bardzo narażona 
w dzisiejszych 

czasach na 
znalezienie się w złym 

towarzystwie, co 
może wpłynąć  
negatywnie na 

zachowanie oraz 
podjęcie nie 
właściwych i 

nieprzemyślanych 
decyzji. 

realizowany 


