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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji  
„Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2013 r. 

 
Najważniejsze wydarzenia w 2013 r.: 
 

 VI edycja konkursu grantowego – sfinansowaliśmy 25 najciekawszych inicjatyw 

skierowanych do płocczan kwotą blisko 430 tys. zł tj. o 130 000 więcej, niż w 

poprzedniej edycji.  

 

 II edycja konkursu „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło”- z różnorodnych form 

atrakcji sfinansowanych przez Fundacje kwotą blisko 72 tys. zł skorzystało blisko 

3,2 tys. dzieci (6 projektów). 

 

 Kontynuacja dobrej współpracy z Levi Strauss Foundation i pozyskanie kolejnej 

darowizny na organizację VI edycji konkursu grantowego w kwocie 50 000 USD, 

czyli na identycznym poziomie jak w poprzednich latach, 

 

 Utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania mediów działalnością Fundacji, co 

zaowocowało publikacją blisko 130 informacji prasowych w mediach lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich.  

 
 Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w gronie 10 najlepszych partnerstw 

międzysektorowych w Polsce w konkursie „ Wspólnie budujemy kapitał społeczny” 

organizowanym Fundację Duende na zlecenie PKPP Lewiatan i Deloitte. 

 
 
Nowe inicjatywy: 

 
 I edycja konkursu „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”- z sześciu 

sfinansowanych przez Fundację projektów skorzystało w sumie 1772 dzieci. 

Konkurs sfinansowaliśmy kwotą blisko 60 000 zł, 

 

 Streetworking- zainicjowanie w Płocku nowej metody pracy z dzieckiem zagrożonym 

wykluczeniem społecznym w formie pedagogiki podwórkowej. Pozyskanie środków 
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finansowych  w kwocie blisko 100 000 zł na wdrożenie projektu w konkursie Urzędu 

Miasta Płocka,  

 

 Ułatwienie pracy organów statutowych, umożliwienie Radzie Fundatorów i Radzie 

Fundacji opiniowania dokumentów w trybie obiegowym. 

 

1. Skład osobowy, posiedzenia  

Rada Fundatorów Fundacji: 

 Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Przewodniczący Rady 
Fundatorów 

 Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, 
Członek Rady Fundatorów 

 Jerzy Nowaliński - Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., 
Członek Rady Fundatorów 

 

Rada Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2013 r. spotkała się na jednym 
protokołowanym posiedzeniu, w dniu 5 lipca 2013 r. Podczas spotkania podjęła następujące Uchwały: 

 Uchwała Nr 1/2013 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 5 lipca 2013 
r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 Uchwała nr 2/2013 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 5 lipca 2013 
r. w sprawie zmian w statucie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 Uchwała Nr 3/2013 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 5 lipca 2013 
r. w sprawie zmian w regulaminie Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 Uchwała Nr 4/2013 Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 5 lipca 2013 
r. w sprawie zmian w regulaminie Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 

Dodatkowo, Rada Fundatorów wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania merytorycznego                        
i finansowego Fundacji za 2012 r. oraz planów budżetowych na 2013 r. w trybie obiegowym  w marcu 2013 
r. 

 

Rada Fundacji: 

 Dorota Chmiel – Basell Orlen Polyolefins, Przewodnicząca Rady 

 Michał Luczewski – Urząd Miasta Płocka, Zastępca Przewodniczącej Rady  

 Zbigniew Burżacki – PKN ORLEN, Sekretarz Rady Fundacji 

 Jacek Choroszewski – Basell Orlen Polyolefins 

 Beata Karpińska – PKN ORLEN do 5 lipca 2013 r.  
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 Ilona Zmysłowska – PKN ORLEN od 5 lipca 2013 r. 

 Marek Bębenista – Urząd Miasta Płocka  

 

 

 

W 2013 r. Rada Fundacji spotkała się na 5 protokołowanych posiedzeniach ( 7 stycznia 2013 r., 25 marca 
2013 r., 19 kwietnia 2013 r., 4 czerwca 2013 r., 18 listopada 2013 r.). 

 

W tym czasie Rada Fundacji podjęła 9 uchwał: 

 Uchwała Nr 1/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 7 stycznia 2013 r.                      
w sprawie przyjęcia kryteriów konkursowych i formularzy aplikacyjnych obowiązujących w VI edycji 
konkursu grantowego 

 Uchwała Nr 2/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 7 stycznia 2013 r.                      
w sprawie przyznania premii uznaniowej prezesowi Fundacji 

 Uchwała Nr 3/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 25 marca 2013 r.                      
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- bilansu, rachunków zysków i strat za 2012 r. 
oraz sprawozdania merytorycznego z pracy Fundacji w 2012 r.  

 Uchwała Nr 4/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 25 marca 2013 r.                      
w sprawie przyjęcia planów budżetowych Fundacji na 2013 r. 

 Uchwała Nr 5/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 25 marca 2013 r.                      
w sprawie powołania członków Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka’ 

 Uchwała Nr 6/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 19 kwietnia 2013 r.                    
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na najlepszy fotoreportaż z realizacji VI edycji konkursu 
grantowego 

 Uchwała Nr 7/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 19 kwietnia 2013 r.                   
w sprawie przyjęcia kryteriów konkursowych i formularzy aplikacyjnych obowiązujących w II edycji 
konkursu grantowego „Wakacje 2012 w Płocku na wesoło” 

 Uchwała Nr 8/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 19 kwietnia 2013 r.                   
w sprawie zwiększenia budżetu VI edycji konkursu grantowego 

 Uchwała Nr 9/2013 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 4 czerwca 2013 r.                  
w sprawie zwiększenia budżetu konkursu „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” 

 

Zarząd Fundacji 
 

 Iwona Tandecka – Prezes Zarządu, 

 Izabela Prądzyńska – członek zarządu 

 Arkadiusz Ciesielski – członek Zarządu 

 

W 2013 r. zarząd spotkał się na 9 protokołowanych posiedzeniach (9 stycznia 2013 r., 23 stycznia 2013 r., 
12 marca 2013 r., 19 kwietnia 2013 r., 24 maja 2014 r., 5 sierpnia 2013 r., 16 października 2013 r.,                     
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28 października 2013 r., 17 grudnia 2013 r.). Uczestniczył również we wszystkich posiedzeniach Rady 
Fundacji. 

W tym czasie zarząd podjął 8 uchwał: 

 Uchwała Nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów 
organizacjom pozarządowym w ramach konkursu „Ferie 2013 w Płocku na wesoło” 

 Uchwała Nr 2/2013 z dnia  9 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantu                     
w ramach szkolenia „Od projektu → do efektu” 

 Uchwała Nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr 1/2013 
w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom pozarządowym w ramach konkursu 
„Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” 

 Uchwała Nr 3A/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup stojaków typu 
rollup dla Fundacji 

 Uchwała Nr 4/2012 z dnia 19 kwietnia 2013 r.  w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów 
organizacjom pozarządowym w VI edycji konkursu grantowego  

 Uchwała Nr 5/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów 
organizacjom pozarządowym w konkursie „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” 

 Uchwała Nr 6/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o powołaniu placówki 
wsparcia dziennego „Podwórko” 

 Uchwała Nr 7/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu placówki 
wsparcia dziennego „Podwórko” 

 
 

Rada Programowa 
 
 
W 2013 r. Rada Programowa pracowała w składzie: 
 

 Kazimierz Waluch-  Przewodniczący Rady 

 Joanna Koprowicz 

 Artur Kras 

 Mariusz Pogonowski 

 Krzysztof Kisiel 

 Jacek Karolak 

 Jarosław Kozłowski 
 
 
 
W 2012 roku Rada Programowa spotkała się na trzech protokołowanych posiedzeniach ( 4 stycznia 2013 r., 
18 marca 2013 r., 11 kwietnia 2013 r., 3 czerwca 2013 r.). Spotkania poświęcone były wydaniu opinii                   
na temat wniosków, jakie wpłynęły w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez Fundację oraz              
w sprawie zaopiniowania sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2012 r., oraz planów 
budżetowych na 2013 r. 
 
 
 
 
 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/


Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 
 
 

          

5 
Zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Prezes - Iwona Tandecka, Członkowie Zarządu – Izabela Prądzyńska, Arkadiusz Ciesielski 

Adres ul. Misjonarska 22, pok. 32, 09 – 402 Płock, tel. (24) 367 44 44, www.funduszgrantowy.plock.eu 
KRS 0000253076 

 

 
2. Realizacja rocznego planu działania na 2012 r. 
 

A. VI edycja konkursu grantowego 
 
VI edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 
uroczyście 20 lutego 2013 r. Podczas spotkania, w 
którym uczestniczyli przedstawiciele Fundatorów, 
płockich organizacji pozarządowych oraz media, zarząd 
Fundacji przedstawił źródła finansowania konkursu i 
przekazał podziękowania Fundatorom i Darczyńcy, dzięki 
którym edycję można było ogłosić. Ciągłość edycji jest 
możliwa dzięki darowiznom PKN ORLEN S.A., Basell 
Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Levi Strauss 
Foundation.  
 
Na zgłaszanie projektów konkursowych płockie 
organizacje pozarządowe miały miesiąc, wnioski 
przyjmowane były do 20 marca 2013 r. W tym czasie, do 
biura Fundacji wpłynęło 35 projektów o łącznej wartości 
795 146, 66 zł. Organizacje wnioskowały o 
dofinansowanie rzędu 596 190, 96 zł. Zgodnie z decyzją 
Rady Fundacji, budżet konkurs wynosił 300 000 zł. 
Wszystkie wnioski poddane zostały ocenie Rady 
Programowej oraz Rady Fundacji i po raz pierwszy w 
historii konkursów, po lekturze projektów, Rada Fundacji 
postanowiła zwiększyć budżet edycji o blisko 130 000 zł. 
Dzięki decyzji Fundatorów zarząd Fundacji mógł 
przyznać dofinansowanie na realizację 25 inicjatyw w 
kwocie 428 705, 20 zł!  

 

 
 

 

Rozstrzygnięcie konkursu zarząd zorganizował 22 kwietnia 2013 r. Podczas spotkania 
symboliczne czeki zwycięzcom konkursu wręczyli: Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta 
Płocka, Jerzy Nowaliński, Wiceprezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Zbigniew Burżacki, 
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kierownik działu Sponsoringu Społecznego i CSR w PKN ORLEN S.A. oraz w imieniu Levi 
Strauss Foundation Joanna Kaczmarska, kierownik ds. kadr w płockim Levisie. 
 
Lista beneficjentów konkursu znajduje się na stronie internetowej Fundacji: 
http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=3&pk=88 
 
Realizacja wniosków przekracza rok kalendarzowy, zakończenie projektów i rozliczenie konkursu 
planowane jest na koniec lutego 2014 r.  
 
Podczas spotkania związanego z rozstrzygnięciem konkursu, Fundacja po raz pierwszy także w 
historii konkursów grantowych zaprosiła beneficjentów do wzięcia udziału w konkursie                     
na najlepszy fotoreportaż z realizacji projektu. Celem konkursu jest promocja działań i zmian 
społecznych będących efektem realizacji projektów finansowanych w VI edycji konkursu 
grantowego. Najlepszy fotoreportaż (maksymalnie 30 zdjęć) uhonorujemy nagrodą rzeczową 
wartości do 3,5 tys. zł! Rozstrzygnięcie konkursu planujemy na pierwsze półrocze 2014 r. 
Zwycięzcę ogłosimy podczas inauguracji VII edycji konkursu grantowego. 

 
 

B. Konkurs grantowy- Wakacje 2013 w Płocku na wesoło 
 
Realizację konkursu grantowego 
„Wakacje w Płocku na wesoło” 
zarząd zainicjował w 2012 roku, 
jako próbę rozwiązania problemu 
braku alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego od 
zajęć szkolnych na terenie miasta.  
Ponieważ konkurs został dobrze 
przyjęty przez odbiorców, tak 
organizacje pozarządowe,                   
jak i beneficjentów pośrednich, 
czyli dzieci i ich rodziny, w 2013 r. 
Fundacja postanowiła                   
go kontynuować. 
 
Konkurs Fundacja ogłosiła 
podczas uroczystości związanej z 
ogłoszeniem laureatów VI edycji 
konkursu grantowego. Jego budżet w całości pokryty z darowizn PKN ORLEN S.A. oraz Basell 
Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 
 
Wnioski przyjmowaliśmy do 22 maja 2013 r. W ramach konkursu do biura Fundacji wpłynęło                
10 projektów, wszystkie przeszły weryfikację formalną i zostały poddane ocenie Rady 
Programowej i Rady Fundacji. W wyborze najlepszych, pod uwagę braliśmy powszechność 
projektu i atrakcyjność zaproponowanych działań. Zdecydowaliśmy się przyznać dofinansowanie 
na realizację 6 wniosków i po raz drugi w tym roku, Rada Fundacji zdecydowała o zwiększeniu 
planowanego na konkurs budżetu z 60 000 zł do blisko 72 tys. zł! 
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Zarząd na bieżąco monitorował przebieg zajęć przewidzianych w ramach projektów, a także 
rozliczył dotacje. Raport z realizacji projektów: 
 http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=82&pk=91 
 
Dzięki organizacji konkursu z różnorodnych form atrakcyjnych zajęć wakacyjnych skorzystało w 
sumie ponad 3,2 tys. młodych płocczan. 
 

C. Konkurs grantowy „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”- nowa inicjatywa 
 
Pierwszą edycję konkursu "Ferie- 
Zima 2013 w Płocku na wesoło" 
Fundacja "Fundusz Grantowy dla 
Płocka" ogłosiła 12 listopada 2012 
roku. Płockie organizacje 
pozarządowe miały miesiąc na 
przygotowanie i złożenie wniosków. 
Do 12 grudnia 2012 roku do biura 
Fundacji wpłynęło 10 projektów ( o 3 
wnioski więcej, w porównaniu do 
konkursu na organizację wakacji) na 
łączną sumę blisko 116 tys. zł. 
Budżet konkursu wyniósł natomiast 
60 000 zł. 
 
Wszystkie wnioski zostały poddane 
wnikliwej ocenie: 4 stycznia 2013 r. przez Radę Programową, a 7 stycznia 2013 r. przez Radę 
Fundacji. Bazując na obu opiniach, 9 stycznia 2013 r. zarząd podjął decyzję o przyznaniu 6 
grantów łącznej wartości 58 974 zł. 
 
Żaden z beneficjentów nie zrezygnował z realizacji projektu. Beneficjenci wykorzystali również 
przyznane środki w całości. 
 
Z zajęć organizowanych przez beneficjentów konkursu skorzystało w sumie 1772 młodych 
płocczan. 
Raport z realizacji projektów: http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=85&pk=87 
 

D. Konkurs grantowy Mój Płock 
 
Realizacja konkursu planowana była na II połowę 2013 r.  Miał za zadanie przetestować 
mechanizm otwarcia konkursów grantowych na indywidualne grupy płocczan, niezrzeszone w 
organizacjach pozarządowych. W związku jednak ze zwiększeniem budżetów dwóch konkursów: 
VI edycji konkursu grantowego oraz konkursu „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” o łączną kwotę 
141 167 zł,  zarząd postanowił w 2013 r. rozpocząć prace związane z opracowaniem nowej 
procedury i formularzy umożliwiających otwarcie konkursów grantowych na nieformalne grupy 
płocczan, ale samą realizację konkursu przeprowadzić w 2014 r. W tym celu przeprowadził 
zapytanie ofertowe i wybrał kancelarię prawną, z którą współpracować będzie w pierwszej połowie 
2014 r. nad stworzeniem nowych formularzy konkursowych oraz procedur związanych                          
z zabezpieczeniem interesów Fundacji podczas przekazywania środków finansowych 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
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indywidualnym osobom.  Po konsultacjach z Radą Fundacji ustalono, iż nowa procedura 
konkursowa może zostać wdrożona i przetestowana podczas VII edycji konkursu grantowego            
w II połowie 2014 r. 
 

 

E. Szkolenie poświęcone metodologii tworzenia projektów 
 
Wielomodułowe szkolenie poświęcone przede wszystkim metodologii tworzenia projektów, ale 
także organizacji zbiórek publicznych, konstruowaniu budżetu i współpracy z biznesem odbyło się 
w październiku i listopadzie 2012 r. Bonusem dla uczestników szkolenia była możliwość napisania 
projektu w oparciu o wiedzę zdobytą podczas zajęć i po konsultacjach z trenerem. Na realizację 
najlepszego projektu zagwarantowaliśmy 20 000 zł. Realizacja działań projektowych przewidziana 
była na 2013 r.  
Spośród 5 wniosków, jakie wpłynęły w tym trybie, w oparciu 
o opinie wydane przez Radę Programową oraz Radę 
Fundacji, zarząd postanowił przyznać grant na realizację 
projektu Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Tańca 
IMPRESJA. Projekt „Dzień Lokalnych Inicjatyw 
społecznych PŁOCKIE INSPIRACJE” zakładał organizację 
dużego pikniku płockich NGO w połączeniu z konkursem 
tańca cheerleaders. Ogłoszenie decyzji zarządu nastąpiło 
w styczniu 2013 r., podczas uroczystości związanej z 
ogłoszeniem wyników „Ferie- Zima 2013 w Płocku na 
wesoło”.  
Pozostałe organizacje, które złożyły 
wnioski w ramach szkolenia, zarząd 
zaprosił do VI edycji konkursu 
grantowego. 
 
Festyn zorganizowany przez 
IMPRESJĘ w partnerstwie z 5 innymi 
podmiotami odbył się 11 maja 2013 r. 
Głównym punktem programu były V 
Otwarte Mistrzostwa Polski 
Cheerleaders w ramach Grand Prix 
Polski 2013, ale także pokazy 
dorobku i działań płockich organizacji pozarządowych; pokazy karate tradycyjnego, udzielania 
pierwszej pomocy, warsztaty samoobrony i recyklingowe.  W samych mistrzostwach udział wzięło 
ponad 350 dzieci i młodzieży (31 grup), w imprezie, jako widzowie i uczestnicy warsztatów w 
sumie ponad 150 osób. Spotkał się również z szerokim zainteresowaniem medialnym. 
 
Projekt został zrealizowany i rozliczony bez zastrzeżeń. 
 
W 2013 r. w związku ze zwiększeniem budżetów VI edycji konkursu grantowego oraz konkursu 
„Wakacje 2013 w Płocku na wesoło” zarząd zrezygnował z realizacji szkolenia. 
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F. Działania związane z pozyskaniem darczyńców Fundacji 
 

W listopadzie 2012 roku Fundacja „Fundusz Grantowy 
dla Płocka” po raz trzeci złożyła aplikację w systemie 
Levi Strauss Foundation. Zarząd opracował dokumenty 
związane z pozyskaniem darowizny na rzecz wsparcia 
potencjału płockich organizacji pozarządowych w 
ramach VI edycji konkursu grantowego. Działania 
zarządu spotkały się z pozytywnym odbiorem i w 
styczniu 2013 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu 
Fundacji po raz trzeci grantu w wysokości 50 000 USD 
(151 520 zł). Informację o przyznanym dofinansowaniu i 
uzupełnieniu budżetu VI edycji, który gwarantują 
darowizny Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., zarząd 
przekazał mediom podczas spotkania związanego z podsumowaniem V i ogłoszeniem zasad VI 
edycji konkursu 20 lutego 2013 r. 
Darowizna LSF zostanie rozliczona po zakończeniu VI edycji konkursu grantowego, w marcu 
2014 r. 
W 2013 r. zarząd rozesłał również zaproszenia do partnerstwa w organizacji konkursu „Wakacje 
2014 w Płocku na wesoło” do sześciu wybranych płockich firm, prowadził korespondencję 
mailową i telefoniczną z osobami odpowiedzialnymi za finanse potencjalnych darczyńców. 
Niestety, spotkaliśmy się z odmowami, głównie motywowanymi aktualną sytuacją ekonomiczną. 
 
 

G. Streetworking- inicjacja w Płocku nowej metody pracy z dzieckiem 
zagrożonym wykluczeniem  

 
Działania związane z zapoczątkowaniem w Płocku nowych form pracy z dzieckiem wykluczonym 
w oparciu o pedagogikę podwórkową zarząd rozpoczął w 2012 r. z inicjatywy Zbigniewa 
Burżackiego, Sekretarza Rady Fundacji. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z warszawskim 
Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ i odbyliśmy na przełomie 
2012 i 2013 r. kilka spotkań roboczych. 
Rada Fundacji wyraziła zgodę na realizację projektu w Płocku i zarząd szukając źródeł jego 
finansowania, 25 kwietnia 2013 r. złożył prośbę do Prezydenta Miasta Płocka o ogłoszenie 
konkursu na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Po wyrażeniu pozytywnej odpowiedzi na naszą 
prośbę, 19 lipca 2013 r. w konkursie ogłoszonym przez Ratusz złożyliśmy projekt „Inicjacja 
działań związanych z streetworkingiem w Płocku, realizacja środowiskowych zadań związanych z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w formie pracy animatorów podwórkowych”.                  
1 października 2013 r. Fundacja podpisała natomiast umowę nr 138/WZS/Z/2598/2013 z Gminą – 
Miasto Płock na realizację ww. zadań wartości 94 043, 20 zł.  
Realizacja projektu przewidziana jest na okres: 1 października 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.  
W miesiącach październik- grudzień 2013 r. Fundacja zrealizowała następujące działania: 

  powołała placówkę wsparcia dziennego „Podwórko”, która realizować będzie działania 
związane z projektem, 

  przeprowadziła rekrutację na szkolenie związane ze streetworkingiem. Rekrutacja na 
szkolenie połączona była z promocją projektu w lokalnych mediach. Informacja prasowa 
uwzględniająca nazwę oraz sposób finansowania projektu została rozesłana także do 
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Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy. Do biura zarządu Fundacji wpłynęło 81 aplikacji. 
Po ich weryfikacji, posiłkując się także opinią trenerów wymienionych w ofercie, zarząd 
zakwalifikował na szkolenie 13 osób. 

 Zorganizowała szkolenie kandydatów na streetworkerów.  Szkolenie odbyło się w dniach 
2-5 grudnia w salach Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Poprowadzili je trenerzy z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Po 
pierwszym dniu jedna osoba zrezygnowała, cykl zajęć ukończyło 12 osób. Warsztaty w 
sposób teoretyczny i praktyczny przekazały uczestnikom wiedzę o specyfice pracy z 
dzieckiem ulicy, połączone były z metodami aktywnymi. Po ich zakończeniu zarząd 
Fundacji odbył rozmowy z osobami, które wykazały największe predyspozycje do pracy 
streetworkera i wybrał dwóch pedagogów: Magdalenę Chylińską i Jakuba Pindarę. 
 

Kolejne działania przewidziane w projekcie zaplanowane są na rok 2014. Wśród nich założyliśmy: 
wytypowanie miejsc zagrożonych w porozumieniu z komendami policji i straży miejskiej oraz 
pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjścia streetworkerów na ulice, 
stworzenie dwóch sześcioosobowych grup dzieci. Środki finansowe przyznane na realizację 
projektu przeznaczymy na dożywianie dzieci, zajęcia animacyjne, honoraria streetworkerów. 
Wkład własny Fundacji do projektu to organizacja szkolenia i comiesięczne superwizje działań 
pedagogów.  
 
 

H. Konferencje, promocja 
 

Zarząd promował działania Fundacji i jej Fundatorów na licznych spotkaniach odbywających się 
tak w Płocku, jak i w kraju. 
 

 Zgłoszenie projektu: Wsparcie płockich organizacji pozarządowych działających na rzecz 
realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka w ramach konkursów 
grantowych realizowanych dzięki współpracy Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z  
PKN ORLEN S.A. i  Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. do konkursu na najlepszy przykład 
dobrych praktyk współpracy organizacji pozarządowych z biznesem Wspólnie budujemy 
kapitał społeczny- 7 luty 2013 r. Konkurs organizowała Fundacja Duende na zlecenie 
PKPP Lewiatan i Deloitte. Zgłoszenie wysłano we współpracy z działem Sponsoringu 
Społecznego i CSR PKN ORLEN S.A. Płocki przykład współpracy znalazł się w gronie 
10 najlepszych w całej Polsce. Ogółem do konkursu wpłynęło 36 aplikacji. 
 

 Zarząd prezentował działalność Fundacji podczas szkolenia na temat programu Europa 
Dla Obywateli (2007-2013) „Europejski Rok Obywateli- nic o nas bez nas. Od lokalnego 
działania do zarządzania”, jakie 12 lutego 2013 r. organizował w Płocku punkt kontaktowy 
ds. kultury programu działający przy Instytucie Adama Mickiewicza. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele płockich i podpłockich organizacji pozarządowych. 
 

 Zarząd promował partnerstwo nawiązane przez Fundatorów na rzecz NGO w ramach 
Fundacji podczas konferencji  „Biznes Społecznie Odpowiedzialny w kontekście dialogu 
MŚP i NGO”. Konferencję 27 lutego 2013 r. w Płocku organizowało Międzynarodowe 
Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL i Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR.                   
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele płockich i podpłockich organizacji 
pozarządowych, samorządów oraz biznesu. 
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 Zarząd prezentował działania Fundacji i zaangażowanie Fundatorów w proces 
wzmocnienia kapitału społecznego Płocka podczas konferencji „Innowacje społeczne               
w polityce miast i działalności trzeciego sektora- jako sposoby 
przeciwdziałania/zapobiegania wykluczeniu”. Konferencję w ramach międzynarodowego 
projektu „WILCO. Welfare innovations at the local level in favour of cohesion”,                        
we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania  p. Agnieszki 
Kozłowskiej- Rajewicz organizował Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Spotkanie odbyło się 13 maja 2013 r. w Warszawie, poświęcone było 
innowacjom społecznym realizowanym w Płocku i w Warszawie. W konferencji 
uczestniczyli także przedstawiciele projektu WILCO z Holandii i Niemiec. 
 
 

I. Współpraca z mediami 
 

 
W 2013 r. zarząd na bieżąco informował media o działaniach związanych z Fundacją, a także              
o projektach realizowanych przez beneficjentów konkursów grantowych. Informacje zamieszczane 
były także na stronie internetowej Fundacji oraz na ogólnopolskim portalu www.ngo.pl. Promocja 
odbywała się również poprzez portal społecznościowy FB. 
Zarząd zorganizował także trzy uroczystości z udziałem mediów i Fundatorów, związane                    
z ogłoszeniem wyników konkursów grantowych: VI edycji oraz „Ferie- Zima 2013 w Płocku                
na wesoło” i  „Wakacje 2013  w Płocku na wesoło”. 
W 2013 r. zarząd zarchiwizował blisko 130 artykułów prasowych, jakie ukazały się w lokalnych 
mediach w wydaniu internetowym. W publikacjach wymienieni zostali Fundatorzy Fundacji: PKN 
ORLEN S.A., BOP oraz Darczyńca Levi Strauss Foundation. 
Prezes zarządu udzieliła także wywiadów dla rozgłośni radiowych: Radio Eska, Radio Dla Ciebie, 
Katolickie Radio Płock, ORLEN Studio. 
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