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Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Czwartą  edycję konkursu „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło”, Fundacja „Fundusz Grantowy 
dla Płocka” ogłosiła 2 kwietnia 2015.   

• Konkurs skierowany był do płockich organizacji pozarządowych. Jego celem było stworzenie 
oferty ciekawych, atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wakacyjnego dla 
dzieci z Płocka.  

• Planowany budżet to 60 000 zł, pochodzące z darowizn PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen 
Polyolefins Sp. z o.o.  

• Termin naboru wniosków minął 27 kwietnia 2015 r. 

• W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 8 projektów oferujących różne formy aktywności 
wakacyjnej dla blisko 2500 dzieci.  

• Po analizie wszystkich wniosków konkursowych, na podstawie opinii wydanych przez Radę 
Programową i Radę Fundacji, Zarząd postanowił zwiększyć budżet konkursu i przyznać 6 
grantów łącznej wartości 75.135 zł. 

• Deklarowana przez beneficjentów liczba dzieci objęta działaniami wakacyjnymi to 2354.  

 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu odbyło się 25 maja 2015 r. 

 

Było ono połączone z wręczeniem symbolicznych czeków naszym beneficjentom przez 
Fundatorów Fundacji: Romana Siemiątkowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka i 
Przewodniczącego rady Fundatorów, Dorotę Chmiel Przewodniczącą Rady Fundacji z ramienia 
Basell Orlen Polyolefins oraz Arkadiusza Ciesielskiego członka Zarządu Fundacji i przedstawiciela 
PKN ORLEN 

 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Umowy z Grantobiorcami podpisane zostały w dniu 12 czerwca 2015 r. 

• Wszyscy beneficjenci zrealizowali i rozliczyli projekty.  

• Z przyznanej kwoty  75.135 zł wykorzystali 74.491,31 zł.  

• W okresie wakacyjnym zorganizowali różne formy aktywności, od półkolonii po 
otwarte spotkania, dla prawie 2400 młodych płocczan. 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Półkolonie w płockim ogrodzie zoologicznym w  ramach konkursu „Wakacje 
w Płocku na wesoło” zostały zorganizowane po raz czwarty.  

• Wzięło w nich udział 90 dzieci (trzy turnusy x 30 uczestników) w wieku 7-
10 lat, w terminach 6-10 lipca, 13-17 lipca, 20-24 lipca 2015r.  

• Zakładane cele projektu: stworzenie możliwości aktywnego i bezpiecznego 
spędzania wakacji w Płocku w otoczeniu przyrody i egzotycznych zwierząt 
mieszkających w płockim ogrodzie zoologicznym oraz odkrycie 
najważniejszych atrakcji turystycznych miasta, poprzez zorganizowanie 
zajęć w Muzeum Mazowieckim, Muzeum diecezjalnym, rejs statkiem, 
wyjście do Mini Parku ZOOLANDIA oraz zajęcia na basenie - zostały 
zrealizowane. 

• Uczestnicy półkolonii wzięli udział w licznych zajęciach z opieki nad 
zwierzętami, mieszkańcami ZOO, samodzielnie przygotowali pokarm i 
podali go zwierzętom, wzięli również udział w zajęciach edukacyjnych, w 
tym dotyczących pielęgnacji zwierząt.  

• Dodatkowo, każda grupa uczestników wzięła udział w zwiedzaniu miasta, w 
szczególności: dzieci odbyły rejsy statkiem po Zalewie Wiślanym, zwiedziły 
Muzeum Diecezjalne i odbyły warsztat złotniczy , zwiedziły Muzeum 
Mazowieckie, gdzie miały miejsce podchody muzealne. Dzieciom 
zorganizowano również wyjście do MiniParku ZOOLANDIA oraz wyjazdy na 
basen.  

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna  „Wakacje z Płocką LOT w płockim ZOO” 1/W/2015 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Projekt obejmował organizację zajęć sportowo-edukacyjnych na terenie 
miasta Płocka w cyklu od poniedziałku do piątku. 

• Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych szkół i instytucji sportu na 
terenie miasta. 

• W projekcie udział wzięło 45 dzieci w wieku 7-12 lat, zajęcia odbywały się 
w dniach 6-10 lipca 2015r.  

• Zakładane cele projektu: nauka podstawowych zasad z zakresu przepisów i 
gry w piłkę ręczną, przepisów z zakresu judo (szkolenie techniczne) oraz 
naukę podstawowej terminologii z język angielskiego wykorzystywanej w 
piłce ręcznej i judo oraz spotkania ze sportowcami obu dyscyplin - zostały 
zrealizowane. 

• Uczestnicy zajęć wzięli udział w treningach piłki ręcznej i judo, lekcjach 
języka angielskiego oraz dwóch turniejach: Miniturnieju Judo (10.07.2015) 
oraz w Miniturnieju Piłki Ręcznej (10.07.2015), które zgromadziły znaczącą 
liczbę kibiców. Ponadto dla dzieci zostały zorganizowane wyjazdy do Parku 
Linowego, zabawowni, kina i płockiego ZOO. 

MMKS Jutrzenka Płock  Wakacje na wesoło z piłką ręczną i judo  2/W/2015 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Projekt obejmował organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu 
piłki koszykowej na terenie miasta Płocka. 

• Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych szkół i instytucji sportu na 
terenie miasta. 

• W projekcie udział wzięło łącznie 114 dzieci w wieku 9-18 lat, zajęcia 
odbywały się przez okres całych wakacji.  

• Zakładane cele projektu: upowszechnianie i popularyzacja piłki koszykowej, 
jako dyscypliny sportu o bogatych tradycjach wśród dzieci i młodzieży oraz 
zaszczepienie pasji do koszykówki - zostały zrealizowane. 

• Uczestnicy zajęć wzięli udział w treningach piłki koszykowej oraz licznych 
miniturniejów, przez co młodzież zwiększyła swoją wiedzę na temat 
koszykówki, nabrała wiary w swoje umiejętności koszykarskie. Efektem 
projektu jest utworzenie grupy zawodników w roczniku 98/99, w liczbie 
pozwalającej na rozpoczęcie przygotowań do mazowieckich rozgrywek 
WOZkosz. Współpraca z dziećmi z roczników 2004/2005 pozwala rozpocząć 
stałą współpracę z tą grupą dzieci. 

Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa 
Basketu  

Summer Basketball ZetGieBe 2015   3/W/2015 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• W projekcie udział wzięło 60 dzieci (cztery turnusy x 15 uczestników) w 
wieku 7-12 lat, w terminach 13-17 lipca, 20-24 lipca, 10-14 sierpnia oraz 
17-21 sierpnia 2015r.  

• Zakładane cele projektu: zaproponowanie dzieciom z Płocka, które wakacje 
spędzają w domu, nie tylko atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, ale 
także zajęć, które pomogą im w dalszym rozwoju edukacyjnym i osobistym- 
zostały zrealizowane. 

• Uczestnicy półkolonii przygotowywali od podstaw spektakl pt. Czerwony 
Kapturek”, w tym scenografię i kostiumy. Wykonywali samodzielnie 
zaproszenia dla rodziny i znajomych, zaznajomili się z historią teatru od 
starożytności do współczesności. Poznali również angielską kulturę oraz 
ćwiczyli angielskie słownictwo i wymowę. Dzieci nauczyły się wielu 
angielskich zwrotów związanych z teatrem, piosenek i wierszy. Mieli 
również okazję oglądać próby do spektaklu przygotowanego przez Teatr 
PER SE oraz zwiedzać kulisy i przyglądać się grze aktorów Teatru 
Dramatycznego w Płocku. 

• Rezultatem projektu było wystawienie 4 spektakli pt. „Czerwony Kapturek” 
dla społeczności lokalnej.  

Fundacja ,,Angielski 
Dzieciom’’ 

,,Drama Class – wakacyjne warsztaty teatralne dla 
dzieci z elementami języka i kultury angielskiej’’ 

4/W/2015 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Projekt obejmował organizację zajęć sportowo-edukacyjnych na terenie 
miasta Płocka w cyklu od poniedziałku do piątku. 

• Zajęcia odbywały się na obiektach Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku. 

• W projekcie udział wzięło 45 dzieci w wieku 7-11 lat, zajęcia odbywały się 
w dniach 13-17 lipca 2015r.  

• Zakładane cele projektu: nauka podstawowych zasad z zakresu przepisów i 
gry w piłkę ręczną oraz koszykową, a także naukę podstawowej 
terminologii z język angielskiego wykorzystywanej w piłce ręcznej i 
koszykowej - zostały zrealizowane. 

• Uczestnicy zajęć wzięli udział w treningach piłki ręcznej i koszykowej, 
lekcjach języka angielskiego oraz turniejach. 

• Ponadto dla dzieci zostały zorganizowane wyjazdy do Parku Linowego, 
zabawowni, kina i płockiego ZOO. 

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy 21 Płock  

Wakacyjne warsztaty sportowe  5/W/2015 



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

• Przez cały okres wakacji w 14 placówkach Książnicy Płockiej, która była 
partnerem projektu, odbywały się zajęcia plastyczne i animacyjne z 
książką.  

• Cykl spotkań to połączenie zabawy z odkrywaniem nowych możliwości, 
ukrytych talentów, nieprzebranych skarbów, jakie niesie ze sobą 
poznanie dobrych książek i ludzi je tworzących.  

• Dodatkowo, Stowarzyszenie zaprosiło dzieci na cztery pikniki literackie, 
podczas których odbywały się nie tylko spotkania z autorami literatury 
dziecięcej, ale także można było skorzystać z wielu innych atrakcji: 
konkurencji sportowych, malowania twarzy, tworzenia kukiełek, 
malowania koszulek czy ekotoreb.  

• W sumie, z zajęć oferowanych w ramach projektu skorzystało 2950 
dzieci w wieku od lat 3 do 15. 

• Twardym rezultatem zrealizowanego projektu jest nagranie 
audiobooka pt. „Audio Brzechwa 

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Książki i Bibliotek 

Wakacyjne hece w pociągu do 
literatury”  

6/W/2015 


