
 

I edycja konkursu grantowego Fundacji “Fundusz Grantowy dla 
Płocka” 

Sprawozdanie ze zrealizowanych projektów 

1. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

Projekt: „Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18” 
 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: wrzesień 2006 r. 
Data zakończenia projektu: wrzesień 2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Realizacja całego projektu rozpoczęła się 12 lutego 2006 r. i zgodnie z planami ma 
być zakończona w 2013 r. Dofinansowanie z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka 
dotyczyło sporządzenia częściowej dokumentacji technicznej w okresie wrzesień 2006 - 
wrzesień 2007.  

Celem projektu jest doprowadzenie do pełnego zagospodarowania terenu 
Zgromadzenia, co podniesie walory kulturowe i architektoniczne płockiej Starówki, oraz 
rozbudowa Sanktuarium – miejsca pierwszego objawienia Pana Jezusa Św. Siostrze 
Faustynie. Niezbędna jest budowa kościoła, przygotowanie odpowiedniej bazy lokalowej i 
powiększenie pomieszczeń muzealnych, co jest związane z coraz liczniej przybywającymi 
pielgrzymami z kraju i zagranicy. Ponadto w planach jest także budowa domu i świetlicy dla 
młodzieży, stworzenie odpowiednich warunków nauki i prowadzenia zajęć socjo-
terapeutycznych. Obecnie kontynuowane są prace związane z opracowaniem projektu 
budowlanego. 
 Obecne działania sprowadzają się do opracowywania projektu budowlanego, 
inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, wykonania audytu energetycznego oraz 
zaprojektowania i wykonania badań geologiczno-inżynierskich.  
 Wszystkie podjęte działania, skierowane są do społeczności lokalnej, do wszystkich 
płocczan. W przyszłości skorzystają z niego m.in. młodzież i dzieci przebywające w świetlicy 
(ok 20-25 osób dziennie), grupy zorganizowane dzieci i młodzieży zwiedzające muzeum (25-
35 osób dziennie), pielgrzymi i turyści z kraju i zagranicy (od 20 do 60 osób dziennie) oraz 
wierni korzystający z obiektów sakralnych (600-800 osób dziennie). Łącznie jest to liczba 
665-920 osób każdego dnia.  

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – Borowiczkach 

Projekt: „Modernizacja świetlicy O.S.P. oraz postawienie wiaty na sprzęt i samochód 
pożarniczy” 
 
Kwota dofinansowania: 5 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 10.06.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 24.06.2007 r. 
 



 

Informacje  o projekcie: 
Celem projektu była modernizacja istniejącej świetlicy dla potrzeb mieszkańców 

osiedla w Borowiczkach oraz uaktywnienie jej działalności. O.S.P. ma obecnie 32 członków 
zrzeszonych w następujących sekcjach: 
1. grupa modernizacyjno-sanitarna, 
2. sekcja usuwania szkód drogowych, 
3. grupa płetwonurków, 
4. techniczne usuwanie zagrożeń pożarowych. 
 Realizacja projektu gwarantuje zwiększenie ratownictwa, a ponadto pozwala na 
bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy do spotkań kulturalno-oświatowych przez 
członków O.S.P., emerytów i sportowców z Klubu Sportowego. 
 Finansowany przez Fundację etap całego projektu dotyczył opracowania i 
sporządzenia dokumentacji służącej przystosowaniu istniejącej świetlicy i budowy wiaty do 
przechowywania specjalistycznego sprzętu. 
 Z projektu bezpośrednio korzystają członkowie O.S.P. w Borowiczkach oraz 
pośrednio wszyscy mieszkańcy osiedla, czyli około 5 tys. osób (czyli poszczególne grupy 
społeczne, seniorzy, melomani, osoby długotrwale bezrobotne).  
 Do tej pory udało się zakończyć dokumentację projektową, co jest najbardziej udanym 
elementem realizacji projektu na tym etapie. 
 W najbliższej przyszłości organizacja podejmie się działań budowlanych w celu 
postawienia wiaty na sprzęt i samochód pożarniczy oraz przebudowy świetlicy. 

3. Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex 

Projekt: „Rehabilitacja indywidualna i  integracja osób chorych na SM”. 
  
Kwota dofinansowania: 30 208 zł 
Data rozpoczęcia: 01.09.2006 r. 
Data zakończenia: 31.06.2007 r.  
 
Informacje o projekcie: 

Głównym celem projektu było budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych 
środowisk do działania na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane (SM), a także rehabilitacja 
indywidualna i integracja osób chorych. Projekt objął rehabilitacją 30 osób chorych na SM – 
12 kobiet i 18 mężczyzn. Na każdą chorą osobę przypadło 8 godzin miesięcznie rehabilitacji 
indywidualnej. Nabór uczestników odbywał się telefonicznie, podczas rehabilitacji grupowej i 
indywidualnej, jak również podczas spotkań integracyjnych. 
Rezultaty: 

Dzięki realizacji tego projektu ludzie chorzy na stwardnienie rozsiane poczuli więź ze 
społeczeństwem. Zrozumieli, że nie są odosobnieni i niepotrzebni, ale ktoś spoza ich 
środowiska myśli o ich potrzebach, poczuli się bardziej ufni, bardziej optymistycznie 
nastawieni do otaczającego ich świata. Rehabilitacja wpływa na sferę ruchową, a codzienny 
kontakt z rehabilitantem daje nadzieję na dłuższą sprawność. Spotkania integracyjne 
pozwalają na wymianę własnych doświadczeń pomiędzy chorymi i ich rodzinami, co jest 
niejednokrotnie jedyną rozrywką w życiu osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. 
Ponadto Zarząd Stowarzyszenia jest w stałym kontakcie z chorymi i ich rodzinami, co 
wpływa na zacieśnienie współpracy i przyczyniło się do lepszej realizacji  projektu. 
 Na zakończenie projektu zorganizowany został piknik, w którym udział wzięło 58 
osób. 



 

4. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku 

Projekt: „Międzypokoleniowa aktywizacja w Domu Dziennego Pobytu Brata Alberta pn. 
Oblicze Przyjaźni” 
 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 11.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt ma charakter długookresowy (trwa od 2004 r.), zatem dofinansowanie z 
Fundacji dotyczyło tylko niektórych elementów i etapów całego projektu. Organizacja 
prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, samotnych i potrzebujących 
szczególnej opieki z terenu Płocka. Funkcjonuje on przez 8 godzin dziennie (docelowo 12 
godzin), prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla ok. 25 osób dziennie. W ramach programu 
kulturalno-oświatowego organizowane są wycieczki, wyjścia do muzeum, na koncerty, 
zajęcia artystyczne. Poza tym, w ramach integracji międzypokoleniowej, wspólnie z dziećmi 
ze Świetlicy Miejskiej Nr 11 “Oaza” i Klubu Profilaktyki Środowiskowej “Nasz Krąg”, 
prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne oraz z zakresu rytmiki. Dla wszystkich 
podopiecznych Stowarzyszenie wydaje 3 pełnowartościowe posiłki dziennie: śniadanie, 
dwuskładnikowy obiad i podwieczorek. Ponadto prowadzone są prace remontowe i 
adaptacyjne pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu. 
 Z projektu skorzystały osoby starsze, kierowane głównie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, parafie lub zgłaszające się osobiście. Można tu przytoczyć następujące 
liczby: dla uczestników-seniorów wydano 3 850 pełnowartościowych posiłków od września 
2006 r. do września 2007 r. (łącznie dla około 30 osób), natomiast uczestnictwo dzieci w skali 
miesiąca wynosi 23 osoby i młodzieży 21 osób. 
Rezultaty: 
• zatrudnienie pracowników realizujących projekt, 
• owocne zagospodarowanie wolnego czasu podopiecznym, 
• organizowanie imprez okolicznościowych, 
• zapewnienie zajęć kulturalno-oświatowych, 
• integracja i aktywizacja osób starszych i samotnych, 
• wyrównywanie szans prawidłowego rozwoju w społeczeństwie, 
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych, 
• zapobieganie depresji i bezradności oraz przemocy wobec osób starszych, 
• zmniejszenie poczucia osamotnienia, 
• zapewnienie podopiecznym pomocy psychologiczno-socjalnej, 
• pełnowartościowe i zdrowe odżywianie, 
• podniesienie jakości życia. 
 Najbardziej udane elementy projektu to zorganizowanie zajęć terapeutycznych w 
integracji z dziećmi ze Świetlicy i młodzieżą z Klubu Profilaktyki Środowiskowej oraz 
wyjścia do muzeum, na koncerty, wycieczki. Ponadto rozbudzenie aktywności intelektualnej, 
poprzez uczestnictwo w zajęciach z biblioterapii oraz muzykoterapii i rytmiki, co zwiększa 
także koordynację wzrokowo-ruchową i działa relaksacyjnie i pobudzająco. Inne udane 
elementy projektu to wprowadzenie jakościowo dobrych, pełnowartościowych posiłków, 
systematyczne prowadzenie robótek  ręcznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania 
okolicznościowe-integracyjne, wykłady na temat zdrowia, gry towarzyskie, słuchanie poezji, 
nauka obsługi komputera. 
 Dzięki zajęciom integracyjnym nastąpiły pozytywne procesy oddziaływania w 



 

obszarze: środowisko-rodzina-szkoła. Nastąpiła aktywizacja wolontariuszy i specjalistów 
biorących udział w realizacji programu (zajęcia manualne, ruchowe, kulinarne). Projekt 
przyczynił się do integracji społeczności lokalnej: dorosłych, młodzieży i dzieci poprzez 
wspólne uczestnictwo w zajęciach i innych organizowanych spotkaniach. 

5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 

Projekt: „Przełamywanie barier niemocy- reintegracja społeczna” 
  
Kwota dofinansowania: 25 000 zł 
Data rozpoczęcia: 12.12.2006 r. 
Data zakończenia: 04.06.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede 
wszystkim  osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób uzależnionych od 
alkoholu, młodzieży wychowującej się w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 
rodzinach zastępczych, młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie te grupy 
są negatywnie postrzegane przez pracodawców i trudno jest im znaleźć zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. 
 Podstawowym celem projektu było wypracowanie i realizacja aktywnych form 
działania,  zmierzających do odzyskania przez te osoby poczucia własnej wartości i sił 
potrzebnych do pokonania barier psychicznych, a następnie możliwości podniesienia 
kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Priorytetowe znaczenie w 
tym projekcie miało nawiązanie współpracy z Centrum Integracji Społecznej, które m.in. 
pomogło w nabyciu umiejętności zawodowych oraz przyuczeniu do zawodu, 
przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych uczestników. 

Specjalne znaczenie miało stworzenie rozwiązań zachęcających środowiska lokalne i 
pracodawców do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom. 
Realizacja projektu opierała się głównie na przeprowadzeniu cyklu zajęć dla dwóch grup po 
10 osób w każdej, dla społeczności długotrwale bezrobotnej oraz zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Zajęcia obejmowały m.in.: szkolenia z zakresu obsługi komputera, podstaw 
prawa pracy, zasad tworzenia własnej firmy, naukę języka angielskiego, udzielanie pomocy i 
porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych (ustawa o zatrudnieniu 
socjalnym, ustawa o promocji zatrudnienia itp.), świadczeń pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, badania preferencji zawodowych. 
Rezultaty: 
 20 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzięło udział w 
kursach zwiększających szansę na pozyskanie zatrudnienia, podniosło własne kwalifikacje, 
umiejętności m.in. posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, poznało 
praktyczne słownictwo w języku angielskim z zakresu zwrotów związanych z sytuacjami 
życia codziennego, podróżowaniem i konwersacji. Uczestnicy kursów poznali również 
podstawy prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Realizacja projektu – 
przeprowadzenie szkoleń i kursów przyczyniło się do odzyskania wiary we własne 
możliwości i znalezienia się na rynku pracy, dowartościowanie własnej osoby poprzez udział 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach, m.in. pomoc przy organizowaniu kolonii dla dzieci z 
ubogich rodzin. 

6. Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana 



 

Projekt : „IX Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny 
Stefańskiej”. 
 
Kwota dofinansowania: 24 770 zł  
Data rozpoczęcia: 26 listopada 2006 r. 
Data zakończenia: 30 listopada 2006 r. 
 
Informacje o projekcie: 

W Płocku istnieje zapotrzebowanie na obcowanie z muzyką tzw. wysoką. 
Zrealizowany konkurs miał odniesienie do literatury fortepianowej. W Polsce kształci się 
wielu młodych pianistów. Jednym z najlepszych sposobów wsparcia tego kształcenia jest 
stworzenie platformy umożliwiającej porównanie swoich umiejętności z rówieśnikami. O 
potrzebie istnienia konkursu świadczy fakt, że istnieje od 1990 roku, a kolejne edycje 
przyciągają coraz większą liczbę uczestników. W ostatnich dwóch edycjach sięgnęła ona 
liczby ponad 100 dzieci i młodzieży. 
 Priorytetowym  zadaniem konkursu było  promowanie młodych  adeptów sztuki 
pianistycznej. 
Rezultaty: 
 W wyniku przesłuchań zostali wyłonieni uzdolnieni młodzi pianiści. Nagrody w 
postaci koncertów i udziału w konkursach mistrzowskich w Japonii i USA będą sprzyjały 
rozwojowi talentów młodych ludzi. Realizacja projektu przyczyniła się również do promocji 
miasta Płocka. Do Płocka przybyło z różnych stron Polski ok. 100 osób: uczestnicy, 
opiekunowie, nauczyciele, którzy mieli okazję poznać Płock. Udział  wszystkich młodych 
pianistów dał im szansę na porównanie swoich umiejętności z rówieśnikami z innych 
ośrodków muzycznych. Pedagodzy mieli szansę uzyskania potwierdzenia właściwego doboru 
metod postępowania ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, możliwość 
skonsultowania tych metod z wybitnymi polskimi pianistami. 

Z realizacji projektu skorzystało 35 uczniów z 21 szkół w Polsce. Nauczyciele 
fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Płocku byli stałymi wolontariuszami czynnie zaangażowanymi w projekt. Uczniowie również 
pomagali  przy jego realizacji.  

Koncert zorganizowany w dniach 26-30 listopad 2006 r. cieszył się dużą 
popularnością  również wśród mieszkańców  Płocka, którzy przybyli w licznej grupie około 
700 osób. W trakcie organizowania konkursu pojawił się sponsor japoński, który pragnie 
wspierać kolejne edycje konkursu w postaci promowania większej ilości (do tej pory 1) 
laureatów wyjazdami koncertowymi (w tym na konkursy) w Japonii. Zapowiedział 
fundowanie nagrody głównej w postaci fortepianu w kolejnych edycjach.  

7. Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki 

Projekt: „Rockowe Ogródki 2007” 
 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
Data rozpoczęcia: 15.01.2007 r. 
Data zakończenia: 30.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Celem projektu była organizacja X Festiwalu Rockowe Ogródki 2007 w Płocku. Ideą 
Festiwalu jest prezentacja i promocja twórczości młodych zespołów dotąd szerzej nieznanych 
publiczności. Impreza od początku swego istnienia ma charakter ogólnopolski z naciskiem na 



 

rozwój kultury i wykształcenia muzycznego w Polsce. Celem jest też wskazanie możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Jest to także największa wakacyjna 
impreza muzyczna na Mazowszu – potencjalni odbiorcy to ponad 5 000 słuchaczy. Podczas 
Festiwalu zaprezentowało się 17 zespołów z całej Polski. Dodatkowo w ramach projektu 
odbyły się Warsztaty Muzyczne, w których wzięło udział 50 młodych ludzi z całej Polski oraz 
Warsztaty Realizacji Dźwięku – 10 osób. Ich celem była: 
• edukacja młodzieży z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych, 
• zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń podczas kontaktu z wybitnymi 

artystami i pedagogami, 
• wyrównanie szans i aktywizacja młodzieży uzdolnionej muzycznie, 
• podnoszenie umiejętności obsługiwania sprzętu studyjnego. 
 Podczas Przeglądu Filmów Rockowych zostało wyemitowanych 8 filmów. Udział w 
nim wzięło blisko 500 osób. 
Rezultaty: 
 Najbardziej udanym elementem Festiwalu były, zorganizowane po raz pierwszy, 
Warsztaty Realizacji Dźwięku, które trwały tydzień. Również  poziom, zorganizowanych po 
raz trzeci, Warsztatów Muzycznych znacząco sie poprawił. Wzrosło zainteresowanie 
uczestników, na Warsztaty przybyła młodzież z różnych stron Polski (nie tylko jak to było 
dotychczas z Płocka i okolic), młodzież aktywnie uczestniczyła w Warsztatach jak i 
trwających do późna w nocy jam session (praktycznej nauce gry na instrumentach z 
wykładowcami). 
 Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu samooceny wśród uczestników 
Warsztatów. Nastąpiła aktywizacja lokalnej społeczności, która wzięła w nich udział jako 
uczestnicy warsztatów, jako aktywni słuchacze i obserwatorzy koncertów oraz innych form 
planowanych w projekcie. Ilość uczestników i ich zaangażowanie świadczy o słuszności 
zakładanych celów i zaspakajaniu zdefiniowanych potrzeb. 

8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Projekt: „Łączmy pokolenia” 
 
Kwota dofinansowania: 20 760 zł 
Data rozpoczęcia: wrzesień 2006 r. 
Data zakończenia: 31.08.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 
 W ramach projektu Związek realizował spotkania mające na celu integrację emerytów, 
rencistów i mieszkańców D.P.S. z dziećmi i młodzieżą z Płocka. Nabór uczestników nastąpił 
poprzez ogłoszenia, plakaty, informacje na zebraniach w kołach, Klubach Osiedlowych i 
Domach Pomocy Społecznej. Przyczyniło się to do uaktywnienia środowiska emeryckiego, 
zorganizowano koncerty i spotkania w Klubach Osiedlowych i D.P.S. integrując społeczność 
lokalną. Najbardziej udanymi elementami realizacji projektu są nawiązane przyjaźnie z 
zespołami na przeglądzie kabaretów w Warszawie oraz praca z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Wśród wielu uczestników wzrosło zainteresowanie kulturą.  Zespoły: “Układ Koleżeński”, 
“Serenada” oraz “Słoneczny Płomień” uczestniczyły w przeglądach artystycznych w Płocku, 
Sierpcu, Warszawie, Wąbrzeźnie i Żychlinie, gdzie również prezentowano twórczość 
literacką emerytów i rencistów. Na X Przeglądzie Twórczości Emeryckich Zespołów 
Artystycznych w Sierpcu zespół “Układ Koleżeński” zajął drugie miejsce. 
 W projekcie wzięło udział 1 500 emerytów i rencistów oraz około 660 mieszkańców 
D.P.S. 



 

9. Polski Czerwony Krzyż 

Projekt: „Więcej słońca w jesieni życia” 
 
Kwota dofinansowania: 19 160 zł 
Data rozpoczęcia: 20.09.2006 r. 
Data zakończenia: 22.06.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 
 Projekt głównie skierowany był do sióstr PCK i podopiecznych. 
 Celem projektu było niesienie pomocy ludziom starszym, utrzymanie ludzkiej 
godności i indywidualnej osobowości w starszym wieku, zachowanie własnego stylu życia i 
podstaw odpowiedniej jakości życia, podniesienie poczucia własnej wartości, aktywności 
społecznej, a także wzrost świadomości uczestnictwa w życiu społecznym, pomimo utraty 
dotychczasowych ról społecznych. 
 Grupie osób obłożnie chorych organizacja pomogła przez właściwą i fachową opiekę, 
złagodzenie  cierpienia i poprawę samopoczucia, zapewnienie poczucie bezpieczeństwa i 
uchronienia ich przed koniecznością umieszczenia w placówkach instytucjonalnych. 
 Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy sprawności psychicznej i ruchowej. 
Zachęciła ich do większej aktywności fizycznej i korzystania z domowej rehabilitacji 
geriatrycznej, co przyczyniło się do zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego. 
 Prowadzona przez siostry PCK edukacja zdrowotna chorych i członków ich rodzin 
przyczyniła się do łagodzenia zjawisk związanych z procesem starzenia się. 
 Pracownicy PCK zachęcali do racjonalnego żywienia podopiecznych, zadbali o 
przygotowanie gorących posiłków i podawanie ich w regularnych porach. 
Rezultaty: 
• podniesienie kwalifikacji i zasobu wiedzy sióstr  PCK w zakresie pielęgnacji chorego; 
• poprawa jakości życia osób objętych opieką: 

- ulga w cierpieniu osób obłożnie chorych, 
- poprawa samopoczucia i zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego u osób starszych 
i zniedołężniałych, 
- wyjście z izolacji społecznej osób starszych, chorych poruszających się w towarzystwie 
osób drugich, 
- poprawa zdrowia podopiecznych, 
- poprawa jakości życia u całej grupy chorych objętych pomocą PCK. 

 Organizacja przeprowadziła kurs dla 76 sióstr PCK sprawujących opiekę w domach 
chorych, którego głównym celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również 
budowanie i pobudzanie wrażliwości oraz kształtowanie postaw etycznych. Kurs realizowany  
był od 6.10.2006 r. do 24.02.2007 r. Obejmował 250 godzin, m.in. następujące zagadnienia: 
praca socjalno-zdrowotna z osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi, 
usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, pielęgnacja 
przyłóżkowa osoby chorej, geriatryczna rehabilitacja usprawniająca, pierwsza pomoc w 
nagłych wypadkach, kształcenie umiejętności interpersonalnych sióstr PCK, budowanie 
empatycznych relacji z podopiecznymi. Kurs zakończył się 24 lutego 2007 r. egzaminem 
sprawdzającym wiedzę za pomocą testu zawierającego 50 pytań dotyczących omawianych 
zagadnień.  
 Z otrzymanego dofinansowania PCK zakupiło 21 aparatów do mierzenia ciśnienia, co 
pozwala na właściwe reagowanie sióstr – podawanie zaleconych przez lekarza leków, 
zakupiono i udostępniono obłożnie chorym  22 szt.  materacy i 32 szt. podkładów 
przeciwodleżynowych, które poprawiają samopoczucie podopiecznym i zapobiegają 



 

powstawaniu odleżyn. 

10. Parafialny Klub Sportowy Imielnica 

Projekt: „W trosce o przyszłość płockiej piłki młodzieżowej” 
 
Kwota dofinansowania: 22 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 31.01.2007 r. 
Data zakończenia projektu: 21.08.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Parafialny Klub Sportowy Imielnica prowadzi pracę z młodzieżą z terenu Płocka, 
pochodzącą głównie z rodzin dotkniętych patologiami. Poprzez sport organizacja przyczynia 
się do wychowania i kształtowania charakteru młodego człowieka, narażonego na różne 
niebezpieczeństwa w środowisku zamieszkania, a tym samym zapobiega wejściu młodych 
ludzi na drogę patologii, poprzez stworzenie możliwości rozwijania ich sportowych 
zainteresowań. Ważnym elementem pracy Klubu są obozy szkoleniowo-sportowe 
organizowane w różnych miejscowościach. W ramach projektu zorganizowano dwa obozy: 
zimowy w Ośrodku w Straszęcinie, który trwał od 31 stycznia do 11 lutego 2007 r. oraz letni 
w miejscowości Tolkmick w dniach 11 – 21 sierpnia 2007r. 
Rezultaty: 
 Obozy sportowe przyniosły zamierzone efekty. Praca z młodzieżą przyczyniła się do 
wychowania i kształtowania osobowości młodego człowieka przez sport. W czasie obozów, w 
ramach pogadanek, młodzież zapoznała się ze zgubnym wpływem uzależnień na rozwój i 
życie człowieka. Wzajemne przebywanie na obozach hartowało ich ducha, rozwijało 
umiejętności sportowe, funkcjonowanie i współdziałanie w grupie. Obozy sportowe ponadto 
bardzo dobrze przygotowały drużynę do kolejnego sezonu rozgrywek sportowych, czego 
efektem było zajęcie IV miejsca w Mazowieckiej Lidze Juniorów Starszych w sezonie 
2006/2007. W program obozów wpisany był także wypoczynek z możliwością poznania 
nowych zakątków naszego kraju. Codzienne zajęcia realizowane na obozie pomogły nauczyć 
uczestników punktualności, systematyczności, wzajemnego wsparcia w trudnych momentach 
oraz współpracy w grupie.  
 Możliwość wyjazdu stworzono przede wszystkim młodzieży z rodzin o niskim statusie 
materialnym. Przeprowadzając nabór uczestników obozów wzięto pod uwagę przynależność 
do klubu, chęci zawodników, umiejętności i predyspozycje sportowe. Z projektu 
bezpośrednio skorzystało 21 osób w czasie obozu zimowego i 21 osób z obozu letniego.  

11.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem “Odzyskać Więzi” 

Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z 
autyzmem i ich rodzin” 
 
Kwota dofinansowania: 35 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 31.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Stowarzyszenie uruchomiło Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny, w którym 
codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00  prowadzone są zajęcia terapeutyczne z dziećmi z 



 

orzeczeniem autyzmu (dla jednego dziecka: dwie godziny każde zajęcia od jednego do 
czterech razy w tygodniu). Dodatkowo w miarę potrzeb prowadzone są: terapie rodzinne 
(indywidualnie, Grupa Wsparcia), szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, 
studentów, lekarzy, szkolenia wewnętrzne, superwizja.  
 Dzieci korzystające z projektu wybrano w oparciu o orzeczenie o autyzmie, na 
podstawie skierowania o podejrzeniu autyzmu oraz w wyniku rozmów z rodzicami, ankiety 
własnej oraz przeprowadzonej w stowarzyszeniu diagnozy funkcjonalnej dziecka. Do Grupy 
Wsparcia należy każdy zgłaszający sie rodzic. Z projektu w ciągu roku skorzystało od 23 do 
27 dzieci objętych stałą terapią oraz 27 rodziców korzystających z Grupy Wsparcia i stałych 
konsultacji, natomiast jednorazowo z konsultacji skorzystało ok 100 osób. 
Rezultaty: 
 Dzięki realizacji projektu dzieci z autyzmem objęte programem poczyniły ogromne 
postępy. Czworo dzieci zostało z powodzeniem włączonych w program “Wprowadzania do 
grupy rówieśniczej w przedszkolu”. Dzieci te są akceptowane przez rówieśników, którzy 
chętnie uczestniczą w ich terapii (z uwagi na deficyt w kontaktach społecznych 
zorganizowano zajęcia terapeutyczne pod tym kątem z udziałem 2-3 zdrowych rówieśników). 
Pięciu terapeutów ze Stowarzyszenia wzięło udział i ukończyło z certyfikatem kurs drugiego 
stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz dwóch terapeutów ukończyło kurs pierwszego 
stopnia. Organizacja przeprowadziła szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne) dla terapeutów 
zatrudnionych w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Objęto opieką terapeutyczną 
rodziców dzieci (terapia indywidualna, Grupa Wsparcia) przez terapeutów zatrudnionych w 
Stowarzyszeniu oraz wolontariuszy. Organizacja pozyskała lekarza, który podjął się leczenia 
dzieci ze Stowarzyszenia i prowadzi spotkania z rodzicami. Ponadto przeprowadzono 
miesięczną sesję odtruwania dzieci z toksyn. 
 W wyniku realizacji projektu nastąpił też wzrost wiedzy na temat charakteru choroby, 
jej leczenia i pracy dziecka z autyzmem. Wprowadzono nowatorskie programy edukacyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie edukacji dla dzieci z autyzmem. Pracownicy 
organizacji podnieśli swoje kwalifikacje (ew. Przekwalifikowanie). Przeprowadzone 
kształcenie było zgodne z potrzebami rynku pracy –  zapewniono nowe miejsca pracy 
(pracownicy Punktu). 

12.  Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek 

Projekt: Płockie Premiery Miesiąca 
 
Kwota dofinansowania: 21 020 zł 
Data rozpoczęcia: 13.09.2006 r. 
Data zakończenia: 30.11.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 
 Projekt związany był nieodłącznie ze skoordynowaną, przemyślaną promocja książki i 
popularyzacją czytelnictwa wśród mieszkańców Płocka. Celem projektu było budowanie 
społecznego poparcia dla książki, co miało się przyczynić do odbudowywania wizerunki 
biblioteki jako miejsca kulturotwórczego, które aktywnie pomaga zdobywać wiedzę i 
jednocześnie animuje życie lokalnej społeczności. 
 Adresatami projektu byli dorośli, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 
czytelnicy i użytkownicy Książnicy Płockiej oraz innych bibliotek w mieście oraz wszyscy 
zainteresowani płocczanie. 
 W ramach projektu zrealizowano 12 spotkań autorskich z pisarzami uprawiającymi 
różnorodne gatunki i formy literackie, a tym z laureatami prestiżowych nagród w dziedzinie 



 

literatury (m.in. Literackiej Nagrody NIKE). Do prowadzenia spotkań lub prezentacji 
fragmentów promowanych książek zaangażowano aktorów, dziennikarzy i znanego satyryka. 
Każde ze spotkań prowadzone było w odmiennej formie, podczas niektórych korzystano z 
prezentacji multimedialnych, natomiast jedno ze spotkań było koncertem poezji śpiewanej. 
 Cały projekt, jak i wszystkie poszczególne spotkania były skutecznie nagłaśniane w 
lokalnych mediach, wysyłano indywidualne zaproszenia oraz w różnych miejscach miasta 
eksponowano plakaty. 
Rezultaty: 
 Na spotkania udało się zaprosić powszechnie znanych i lubianych twórców: Leszka 
Długosza – znanego barda, sztandarowego artysty krakowskiej “Piwnicy pod Baranami”, 
Andrzeja Stasiuka – laureata Literackiej NIKE sprzed trzech lat, Wojciecha Kuczoka – 
laureata Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej NIKE 2004 oraz Nagrody Głównej na 
Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2004 r. za scenariusz do słynnego filmu “Pręgi”, Wiesława 
Myśliwskiego – dwukrotnego i ostatniego laureata Literackiej Nagrody NIKE, którego 
spotkanie poprowadził równie dobrze znany redaktor Jerzy Kisielewski. Na osobne 
wymienienie zasługuje spotkanie z wybitną osobowością polskiej kultury – Stefanią 
Grodzieńską, która mimo podeszłego wieku, przyjęła zaproszenie i autentycznie rozbawiła i 
wzruszyła do łez tłumnie obecnych na spotkaniu mieszkańców miasta. Towarzyszył jej znany 
radiowiec i satyryk Artur Andrus. 
 Realizacja projektu zwróciła szczególną uwagę na kulturotwórczą rolę książki. 
Wskazała różnorodność, bogactwo i siłę oddziaływania literatury pięknej. Spotkania z 
wybitnymi twórcami wielu płocczanom stworzyły możliwość swobodnego i nieodpłatnego 
uczestnictwa w życiu literackim i kulturalnym, a co za tym idzie – podniesienia poziomu 
własnej wiedzy we wskazanym zakresie. Pozwoliły też zaspokoić naturalną ciekawość 
związaną z poznawaniem nowych twórców, tajemnicami ich warsztatu literackiego, a nawet 
gustów artystycznych czy poglądów na rzeczywistość. 
 Na spotkania literackie w Książnicy Płockiej zaczęło się pojawiać coraz szersze grono 
osób wcześniej rzadko lub wcale nie korzystających z propozycji kulturalnych tej instytucji. 
Zwiększyła się grupa młodzieży przychodzącej indywidualnie na wieczorne spotkania w 
ramach projektu. Większość spośród gości Premier uczestniczy teraz także w innych 
przedsięwzięciach bibliotecznych. Odnotowano też ewidentnie większe zainteresowanie 
mediów podstawową i kulturalną działalnością największej biblioteki samorządowej w 
Płocku. 

13.  Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri 
Cantores Plocenses 

Projekt: Muzyka Zawsze z Nami – Nowe Role. 
 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
Data rozpoczęcia: 29.09.2006 r. 
Data zakończenia: 19.01.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Przedmiotem projektu była organizacja oraz realizacja warsztatów muzycznych 
Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses z udziałem korepetytorów, 
śpiewaków i dyrygentów, pracujących czynnie i reprezentujących różne instytucje muzyczne, 
zainteresowania i techniki śpiewacze. Warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności 
wokalnych chórzystów oraz przygotowanie ich do pracy w przekształcającym się intensywnie 
chórze. Ważnym elementem projektu było również usystematyzowanie wymagań 



 

repertuarowych, w odniesieniu do najmłodszych chórzystów, z zamierzeniem ostatecznego 
włączenia ich do chóru koncentrującego oraz przygotowanie do pracy w głosach męskich 
chórzystów, którzy przeszli mutację. Podsumowaniem projektu był koncert, podczas którego 
wykonana została Msza Charlesa Gounda. 

Uczestnikami projektu byli chórzyści Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses. 
Szczególna uwaga poświęcona była jednak tym, którzy poprzez chór dopiero wkraczają w 
świat muzyki oraz tych, którzy śpiewają w chórze od kilku lat. Projekt wykazał nowe role i 
wartości, które można osiągnąć pracując w grupie, korzystając z doświadczenia innych i 
poznając coś z czym wcześniej nie miało sie dotąd kontaktu. 

Uczestnicy projektu podzieleni byli na cztery grupy głosowe: soprany, alty, tenory i 
basy. Razem były to 83 osoby. W skład stałych wolontariuszy wchodziło 16 osób, a aż 150 
młodych ludzi pomagało przy realizacji projektu charytatywnie. 
 Dużym sukcesem okazała się liczba społeczności lokalnej na koncercie – było to 
około 1500 mieszkańców Płocka. 
Rezultaty: 
• podniesienie poziomu artystycznego zespołu, 
• rozszerzenie repertuaru, 
• stworzenie możliwości występów z doskonałymi, znanymi w świecie muzycznym 

podmiotami wykonawczymi i solistami, 
• współpraca ze śpiewakami i dyrygentami specjalizującymi się w repertuarze wokalnym, 
• wymiana doświadczeń w ramach zespołu, 
• rozszerzenie stałego składu koncertującego o najmłodszych chórzystów pracujących 

aktualnie w grupach przygotowawczych, 
• pogłębienie i doskonalenie umiejętności śpiewu a’capella, 
• intensyfikacja pracy z chórzystami rozpoczynającymi śpiewanie w partiach męskich (basy, 

tenory), 
• udział i organizacja koncertu symfonicznego dla mieszkańców Płocka w dniu 24 listopada 

2006 r. będącego podsumowaniem projektu, 
• III miejsce w kategorii chórów dziecięcych, 
• satysfakcja ze zdobytej wiedzy i kontaktu z wybitnymi postaciami świata artystycznego, 
• wzrost świadomości rodziców chórzystów w zakresie ich uczestnictwa w życiu zespołu, 
• kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego wśród członków chóru. 
 Projekt w całym procesie realizacji sprawił wiele radości i satysfakcji jego twórcom i 
uczestnikom. Każdy z adresatów zadania odnalazł właściwe dla siebie miejsce w zespole. 
Istotnym elementem było przeniesienie  podsumowującego koncertu do Płockiej Fary, by 
godnie zakończyć obchody 650-lecia jej istnienia. Realizacja projektu “Muzyka zawsze z 
nami – nowe role” stanowiła podstawę pracy dydaktycznej z Pueri Cantores Plocenses w II 
półroczu 2006 roku. Ten edukacyjny maraton spełnił wszystkie oczekiwania. Zostało to 
potwierdzone entuzjastycznym przyjęciem przygotowanego koncertu podsumowującego. 

14.  Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Projekt: “Aktywne wychodzenie kobiet z bezdomności” 
 
Kwota dofinansowania: 29 053 zł 
Data rozpoczęcia projektu:  21.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 
 Projekt skierowany był na wspieranie bezdomnych kobiet i matek z dziećmi z miasta 



 

Płocka w celu ich wyjścia z kryzysu i trwałego usamodzielnienia się. Wychodzenie z 
bezdomności połączone było z aktywnym działaniem samych bezdomnych kobiet. 
 Cele projektu to: 
• zwiększenie do 45 liczby miejsc dla matek z dziećmi w Noclegowni dla Kobiet, 
• zapewnienie miejsca do swobodnej nauki i pogłębiania wiedzy oraz do twórczego 

zagospodarowania czasu wolnego w dobrze wyposażonej świetlicy dla dzieci i młodzieży 
przebywającej z matkami w Noclegowni, 

• zapewnienie specjalistycznej pomocy resocjalizatora i psychologa oraz skuteczne 
wspieranie na drodze wychodzenia z bezdomności dla kobiet i matek z dziećmi w 
Noclegowni, 

• skrócenie czasu pobytu w Noclegowni poprzez skrócenie   okresu wychodzenia z kryzysu 
bezdomności do 1 roku (taki był czas realizacji projektu), 

• zapewnienie  wykwalifikowanej pomocy pedagoga w rozwiązywaniu problemów 
szkolnych i pedagogicznych oraz poprawienie kwalifikacji szkolnej dzieci przebywających 
z matkami w Noclegowni, 

• zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do organizowania i prowadzenia 
zajęć świetlicowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywającej z matkami w 
Noclegowni. 

 Realizacja projektu obejmowała działania związane z zakupem niezbędnego 
umeblowania pokojów noclegowych oraz doposażenia świetlicy. Ponadto zatrudniono 
resocjalizatora, pedagoga i psychologa. W działania te, oprócz zespołu realizującego, było 
zaangażowanych czterech stałych wolontariuszy – 2 osoby dorosłe do wspierania działań 
kobiet bezdomnych oraz 2 osoby młode pomagające dzieciom na co dzień w nauce i 
organizacji wolnego czasu – oraz pięciu wolontariuszy akcyjnych podczas wakacji i 
wycieczek dla dzieci. 
 Projekt był skierowany do bezdomnych kobiet i matek z dziećmi z terenu Płocka, 
które przebywały w Noclegowni dla Kobiet. Projektem były objęte przez 1 rok w celu pełnej 
realizacji aktywnego wychodzenia z bezdomności i skutecznego usamodzielniania się. 
Kobiety i matki z dziećmi były kierowane do Noclegowni przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, bądź przywożone przez Policję lub Straż Miejską. W każdym przypadku był 
przeprowadzany wywiad środowiskowy przez MOPS i wydawana decyzja administracyjna na 
pobyt w Noclegowni, uzasadniająca korzystanie z pomocy. 
 Z projektu bezpośrednio skorzystało 60 kobiet i 110 dzieci i młodzieży (6 grup 10 
osobowych kobiet, 5 grup 6 osobowych dzieci w wieku od 2 do 5 lat, 10 grup 4 osobowych 
dzieci w wieku od 6 do 13 lat, 8 grup 5 osobowych młodzieży w wieku 14 – 17 lat). 
Rezultaty:  
 W trakcie realizacji projektu wszyscy uczestnicy brali czynny udział w projekcie i 
pracowali w kierunku wyjścia z kryzysu i usamodzielniania się. Projekt został zrealizowany w 
całości. 48% uczestniczek projektu uzyskało całkowite usamodzielnienie i otrzymało własne 
lokum (mieszkanie).  Pozostałe uczestniczki uzyskały stancję lub powróciły do dawnych 
miejsc zamieszkania, dochodząc do porozumienia z rodziną i podejmując terapię rodzinną w 
przypadku przemocy domowej. Uczestniczki projektu nauczyły się radzić sobie w sytuacjach 
kryzysowych, podejmować samodzielne działania w kierunku zatrudnienia i poszukiwania 
pracy. Ponadto w trakcie terapii podniosły swoje umiejętności w odzyskiwaniu więzi 
rodzinnych, szukania porozumienia z dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów.   

15.  Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym “Agnieszka” 

Projekt: “Póki trwa zielona...” 
 



 

Kwota dofinansowania: 17 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30.06.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był do dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta 
Płocka. Projekt miał obejmować działania z zakresu edukacji środowiskowej, rehabilitacji 
oraz usprawniania szeroko pojętej rekreacji i turystyki. Organizacja przystąpiła do realizacji 
projektu, jednakże z różnych przyczyn nie zrealizowała go w całości. Zakupiono siodła z 
osprzętem służące do rehabilitacji, literaturę fachową oraz wydrukowano ulotki nt. 
działalności organizacji. 

16.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową 
“Jestem” 

Organizacja partnerska: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (oddział miejsko-powiatowy w 
Płocku) 
Projekt: „SNOEZELEN – rehabilitacja wielozmysłowa dzieci niepełnosprawnych w Sali 
Doświadczania Świata” 
 
Kwota dofinansowania: 20 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: listopad 2006 r. 
Data zakończenia projektu: sierpień 2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt był skierowany do dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia 
„Jestem” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Łącznie objęto programem 40 dzieci. Zajęcia były 
prowadzone na terenie Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej – w Sali Doświadczania Świata, 
przez terapeutów zajęciowych i neurologa według indywidualnego programu terapii 
dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Organizacja partnerska zdobywała fundusze 
na realizację programu i jego kontynuację w kolejnych miesiącach roku. Współpraca jest 
oceniana pozytywnie. Bez organizacji partnerskiej Stowarzyszeniu nie udałoby się spełnić 
wszystkich zamierzonych celów i osiągnąć tak dużych rezultatów. 
 Nabór na zajęcia prowadzone w Sali odbywał się poprzez informacje obu organizacji 
skierowane do rodziców, drogą przekazywaną przez rodziców w kręgach prywatnych. Dzieci, 
do tej formy usprawniania, kwalifikował zespół terapeutyczny ośrodka. Zainteresowanie taką 
formą zajęć bardzo wzrosło, co widać po ilości zgłaszających się osób nawet spoza 
organizacji partnerskich. 
 Bezpośredni udział w zajęciach wzięło 40 dzieci (w wieku od półtora roku) z 
opóźnionym rozwojem psychoruchowy, zespołem Downa, autyzmem, nadpobudliwością 
psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Rezultaty: 
 Dzięki realizacji projektu u większości dzieci terapeuci i rodzice zauważają 
następujące efekty: 
• zwiększenie celowej i spontanicznej aktywności dziecka, 
• zmniejszenie poziomu lęku przed bodźcami płynącymi z otoczenia, 
• poprawa funkcjonowania pamięci i uwagi, 
• stabilizacja reakcji emocjonalnych, 
• uzyskanie koncentracji uwagi na bodźce i podążanie za nimi, 
• polepszenie kontaktu wzrokowego, 



 

• zwiększenie świadomości ciała, orientacja w jego ułożeniu, a także orientacji w 
przestrzeni, 

• zwiększenie samodzielności dziecka w codziennym funkcjonowaniu w zależności od 
wieku jego rozwoju, 

• usprawnienie narządów artykulacyjnych, u niektórych dzieci wywołanie spontanicznej 
wokalizacji, pierwszych słów lub poprawa mowy. 

Wymienione zdolności kształtują się zależnie od wieku rozwojowego, rodzaju 
niepełnosprawności i możliwości dzieci.  

17. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Projekt: “WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje” 
 
Kwota dofinansowania: 25 400 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był na równoległą i przenikającą się wzajemnie realizację trzech 
obszarów tematycznych wyznaczonych w programie “Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Płocka”: 
1. podwyższenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Płocka, 
2. podwyższenie poziomu wykształcenia płocczan, 
3. podwyższenie poziomu jakości usług pomocy społecznej poprzez wdrożenie jak 

największej liczby NGO w proces ich świadczenia. 
 W celu realizacji pierwszego obszaru tematycznego w ramach projektu 
przeprowadzono profilaktyczne działania w zakresie bezpieczeństwa na terenie Płocka, ze 
szczególnym uwzględnieniem Wisły i wód lokalnych okolic Płocka. Profilaktyka to naczelna 
zasada działania całej organizacji. Działania prewencyjne wykonane w ramach projektu to 
przede wszystkim organizacja bezpiecznych kąpielisk dla płocczan korzystających z 
czynnego wypoczynku nad wodą. Ponadto w ramach projektu zorganizowane letnie patrole 
ratownicze monitorujące obszar Wisły w rejonie Płocka wraz z południowym zboczem 
Wzgórza Tumskiego, stanowiącego bardzo popularne miejsce rodzinnych spacerów. 
 Projekt zakładał również pośredni wpływ na poprawienie bezpieczeństwa czynnie 
wypoczywających mieszkańców Płocka poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
ratowników wodnych, odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo lokalnej społeczności 
nad wodą. W związku z tym, w ramach projektu, przeprowadzono szereg szkoleń 
skierowanych na podniesienie kwalifikacji ratowniczych członków WOPR w celu poprawy 
jakości usług świadczonych przez organizację w ramach jej działalności statutowej oraz w 
celu sprostania rosnącym oczekiwaniom osób trzecich korzystających z tych usług. W 
związku z tym nawiązano współpracę z odpowiednimi specjalistami uprawnionymi do 
prowadzenia takich szkoleń. 
 W celu realizacji drugiego obszaru tematycznego objęto zakresem działań przede 
wszystkim dzieci i młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceum oraz 
technikum. Główny problem związany z realizacją tego działu tematycznego polegał na 
uświadomieniu młodym płocczanom stałej potrzeby kształtowania właściwych postaw 
moralnych oraz stałej gotowości do ratowania zagrożonego życia ludzkiego. Jednak biorąc 
pod uwagę liczbę młodych osób, które wzięły udział w adresowanych do nich akcjach oraz 
zapał i zaangażowanie, można stwierdzić, iż organizacja w znacznym zakresie cel ten 
zrealizowała. Świadczą o tym zorganizowane akcje: “Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 



 

przedmedycznej w ratownictwie wodnym” oraz Konkurs Wiedzy o ratownictwie wodnym, 
zorganizowane w szkołach na terenie Płocka. Służyły one wychowaniu młodzieży na dobrych 
obywateli miasta. Ratownicy informowali dzieci o społecznym i moralnym obowiązku 
sygnalizowania zauważonych sytuacji zagrożenia życia w wodzie, dzielili się wiedzą i swoim 
doświadczeniem. Ponadto zwracali uwagę na aspekt “czystego” wypoczynku nad wodą i 
okalających ją lasach, podnosząc tym samym poziom świadomości ekologicznej wśród 
społeczności miasta. 
 Projekt miał także na celu realizację trzeciego obszaru tematycznego, dotyczącego 
podwyższenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta poprzez wdrożenie adekwatnych 
programów pomocy społecznej skierowanych do grup wykluczonych. W związku z tym 
projekt objął zasięgiem dzieci z płockich placówek wychowawczych. W jago ramach 
przeprowadzono akcję „Tydzień Dziecka z Domu Dziecka”, która miała na celu 
zorganizowanie, przy współpracy z pracownikami tych jednostek, całodniowego wypoczynku 
na pokładzie barki-bazy WOPR. Dzieciom zapewniono wyżywienie, liczne zabawy i 
konkursy. 
 Bezpośredni beneficjenci wszystkich przeprowadzonych akcji stanowią ok 1 000 osób. 
Ponadto organizacja przedstawiła swoje dokonania ok 10 000 mieszkańców miasta za 
pośrednictwem artykułów prasowych,  informacji radiowych itp. 

18.  Klub Sportowy “Stoczniowiec” 

Projekt: “Piłka nożna dla dzieci i młodzieży przeciw patologiom” 
 
Kwota dofinansowania: 5 400 zł 
Data rozpoczęcia projektu:  październik 2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30 września 2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 
 Projekt zakładał zakup sprzętu sportowego, organizację wycieczki oraz prowadzenie 
zajęć sportowych, z czego organizacja w pełni się wywiązała. Było to zgodne z założeniem 
realizatorów, iż sport zapobiega patologiom szerzącym się często wśród dzieci i młodzieży. 
Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież pochodzący z rodzin niezamożnych – łącznie 
61 osób. 
Rezultaty: 
 Zorganizowano wycieczkę do Warszawy, podczas której uczestnicy zwiedzili 
Muzeum Powstania Warszawskiego, obejrzeli film i eksponaty dawnych samolotów oraz inne 
ciekawe historycznie tereny i budowle. Dzięki temu dzieci podwyższyły poziom swojej 
wiedzy historycznej i świadomości narodowej. Natomiast zakup sprzętu sportowego 
umożliwił prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz uczestnictwo w turniejach i zawodach 
sportowych dla dzieci i młodzieży, które w ten sposób nabyły umiejętność współżycia w 
grupie. Zajęcia sportowe wypełniły wolny czas i przyczyniły się do prawidłowego rozwoju 
fizycznego i psychicznego uczestników. 

19.  Płockie Stowarzyszenie “Amazonki” 

Projekt: „Czy umiesz dbać o swoje piersi?”  
 
Kwota dofinansowania: 7 072 zł 
Data rozpoczęcia: 04.10.2006 r. 



 

Data zakończenia: 30.04.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był głównie do młodych kobiet i miał na celu  zwrócenie 
szczególnej uwagi na profilaktykę raka piersi, który występuje u coraz młodszych kobiet. 
Dlatego też organizacja postanowiła poprzez realizację  projektu „Czy umiesz dbać o swoje 
piersi?” wyrobić wśród młodych kobiet nawyk systematycznego badania piersi. Płockie 
Stowarzyszenie „Amazonki” zorganizowało liczne spotkania z młodzieżą w szkołach 
średnich, na których odbywały się nauki samobadania piersi. W spotkaniach udział wzięło 
600 uczniów płockich szkół średnich, a zajęcia prowadzili onkolodzy: Wiesław Sosnowski i 
Marek Mądracki oraz pielęgniarka onkologiczna Romualda Jarosińska. Stowarzyszenie z 
otrzymanego dofinansowania zakupiło fantom do nauki samobadania piersi, a uczestnikom 
spotkania przekazano foldery i broszury.  
Rezultaty: 
 Efektem tego projektu z pewnością jest zwiększenie wiedzy młodych kobiet na temat 
raka piersi oraz badań profilaktycznych. Realizowany projekt przyczynił się również do 
przełamania tematu tabu jakim jest rak piersi.  
 Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród szkół i wszystko wskazuje na 
to, że członkinie Stowarzyszenia na zakupionym fantomie uczyć będą kolejne roczniki 
wchodzących w dorosłość młodych kobiet. 

20.  Centrum Psychologiczno-Pastoralne “Metanoia” 

Projekt: „Saper, czyli jak rozminować agresję” 
 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 02.10.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 15.07.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczącej się w Zespole 
Szkół nr 1 w Płocku przy ulicy Piaska oraz do osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku. 
Działania przewidziane w ramach projektu były następujące: 
• warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla gimnazjalistów (27 grup po 12 godzin 

treningu dla każdej grupy), 
• warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla licealistów (9 grup po 12 godzin dla każdej 

grupy oraz 6 grup dzieci i młodzieży kolonijnej; łącznie 15 grup po 12 godzin dla każdej 
grupy), 

• warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku (4 
grupy po 20 godzin dla każdej grupy), 

• pogadanki nt. uzależnień od środków psychoaktywnych dla gimnazjalistów (27 grup po 2 
godziny dla każdej grupy), 

• pogadanki nt. uzależnień od środków psychoaktywnych dla licealistów – zmieniona grupa 
docelowa na rodziców licealistów (9 grup po 2 godziny dla każdej grupy oraz 6 grup dzieci 
i młodzieży kolonijnej po 2 godziny dla każdej grupy), 

• warsztaty Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? dla osadzonych w Zakładzie 
Karnym w Płocku (4 grupy po 10 godzin dla każdej grupy). 

Rekrutacja młodzieży i licealistów była dokonywana, zgodnie z założeniami projektu, 
przez pedagogów w porozumieniu z władzami Zespołu Szkół nr 1 w Płocku, natomiast 
rekrutacja osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku była dokonywana przez władze 



 

Zakładu. Łącznie z projektu skorzystały 1267 osoby. 
Rezultaty: 
 Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia umiejętności radzenia sobie z 
gniewem u młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz dzieci i młodzieży kolonijnej, a wśród 
osadzonych w Zakładzie Karnym do podniesienia wiedzy o radzeniu sobie z gniewem i presją 
grupy oraz o zachowaniu się w sytuacjach konfliktowych. Jednym z najbardziej udanych 
elementów realizacji projektu były Treningi Zastępowania Agresji. Młodzież chętnie 
włączyła się w ich realizację, dzięki czemu mogła uzyskać wiele odpowiedzi na nurtujące 
pytania czy też problemy, o których często nie potrafi rozmawiać ze swoimi rodzicami. TZA 
dla wielu to nowość w metodach rozwiązywania problemów. Udział w tych warsztatach 
pozwolił na polepszenie kontaktu z rówieśnikami, rodzicami czy też nauczycielami. Wiele 
osób zachęconych możliwością niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zgłosiła chęć 
zaangażowania społecznego, w wolontariat czy też inne formy pomocy. Dobre efekty 
przynoszą także zajęcia TZA w Zakładzie Karnym. Długotrwały trening pozwolił na 
“przepracowanie” pewnych problemów i pozyskanie wiary we własne możliwości. 
Sekundowanie przy wyuczeniu umiejętności komunikacji jednemu z osadzonych pozwoliło, 
przy dużym wysiłku, na unormowanie relacji między nim a jego szefem w pracy w kuchni. 
Bardzo potrzebne okazały sie pogadanki dla rodziców młodzieży licealnej, gdyż rodzice 
często nie wiedzą jak zweryfikować, czy ich dzieci mają kontakt ze środkami 
psychoaktywnymi. W związku z tym rodzice byli bardzo zainteresowani tą problematyką i 
spotkaniami oraz aktywnie się w nie angażowali. 

21.  Płockie Towarzystwo Triathlonu “Delta” 

Projekt: „Działalność szkoleniowa i startowa w sezonie 2007” 
 
Kwota dofinansowania: 10 000 zł 
Data rozpoczęcia: grudzień 2006 r. 
Data zakończenia: lipiec 2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz członków i sympatyków 
Płockiego Towarzystwa Triathlonu. Miał na celu upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej 
i sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 
 Projekt miał za zadanie:  
• przygotować do sezonu startowego wszystkich triathlonistów, 
• pozyskać nowych członków, 
• wspólny start na imprezach triathlonowych ujętych w kalendarzu Polskiego Związku 

Triathlonu, 
• start w imprezach rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, międzynarodowych zawodach 

triathlonowych z cyklu Ironman. 
 Wspólne spotkania, treningi oraz wymiana doświadczeń i uwag odnoszących się do 
treningu spowodowała pogłębianie się integracji członków klubu.  
Rezultaty: 
 Dzięki realizacji projektu i umożliwieniu startu w jednych z największych zawodach 
triathlonowych w Europie z cyklu Ironman w Zurychu w Szwajcarii, zawodnicy PTT „Delta” 
mogli zmierzyć się na trasie wyścigu z najlepszymi zawodnikami na świecie. Przyczyniło się 
to do nabycia ogromnego doświadczenia, które będzie procentowało w kolejnych startach. 
Podpatrując sposób organizacji i przeprowadzenia zawodów, zawodnicy PTT „Delta” zyskali 
także dużą wiedzę, która będzie możliwa do wykorzystania podczas organizacji zawodów 



 

zarówno lokalnych dla płockiej społeczności jak i zawodów szczebla ogólnopolskiego.  
 Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą olimpijską 
dyscypliną sportową, co uwidoczniło się m.in. podczas II Ogólnopolskiego Triathlonu o 
Puchar Prezydenta Miasta Płocka 16.06.2007 r. 

22.  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

 Projekt: „Jogging dla wszystkich płocczan” 
 
 Kwota dofinansowania: 10 000 zł  
 Data rozpoczęcia: 17.09.2006 r. 
 Data zakończenia: 31.08.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt miał na celu upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 
 Priorytetowym celem było rozpoczęcie szeroko zakrojonej akcji propagowania 
joggingu wśród mieszkańców Płocka. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy 
na imprezy biegowe na terenie całej Polski i zagranicą dla biegaczy zaawansowanych. 
Bezpośredni udział w projekcie wzięło 45 osób, a w zorganizowanym Festiwalu Biegowym w 
Soczewce (dn. 8.10.2006 r.) i podczas Biegu Tumskiego – ok. 1200 osób. 
Rezultaty: 
• wzrost aktywności i zainteresowanie  masowym bieganiem,  
• projekt wpłynął na wzrost aktywności klubu, 
• ekipa płockich biegaczy została Drużynowym Mistrzem Polski TKKF w biegu na dystans 

15 km (Ciechanów 07.07.2007 r.), w większości biegów masowych w Polsce zajmowała 
czołowe miejsca w klasyfikacji zespołowej, była także najliczniejszą ekipą na zawodach 
międzynarodowych, 

• znaczny wzrost uprawiania biegów rekreacyjnych (ulicznych, przełajowych) wśród 
społeczności lokalnej, a także chodzenia z kijkami tzw.  „nornic walking”. 

23.  Integracyjny Klub Tenisa 

Projekt: „BUJAJ SIĘ. Rehabilitacja poprzez sport” 
 
Kwota dofinansowania: 35 310 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 31.08.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Celem projektu była rehabilitacja osób niepełnosprawnych (osoby z uszkodzeniem 
dolnych narządów ruchu), poprzez udział w zajęciach szkoleniowo-rehabilitacyjnych tenisa 
na wózkach, obozach sportowo-rehabilitacyjnych oraz ich udział w zawodach sportowych na 
szczeblu krajowym i lokalnym. 
 Nadrzędnym celem jest promocja sportu osób niepełnosprawnych i propagowanie idei 
integracji i rozwoju kultury fizycznej. 
 Projekt miał za zadanie: 
• poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej, 
• wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi, 



 

• wdrażanie do działania, podejmowania nauki lub pracy przez osoby niepełnosprawne, 
• doskonalenie techniki jazdy na wózku, 
• osiągnięcie satysfakcjonujących wyników sportowych. 
 Projekt aktywizuje osoby niepełnosprawne i pokazuje sprawnej części naszej 
społeczności lokalnej, że osoby niepełnosprawne żyją w naszym mieście i mogą żyć 
normalnie. Klub współpracował z lokalną prasą i mediami, aby jak najwięcej osób 
dowiedziało się o działaniach podjętych w ramach projektu. Ogólnie dokonania organizacji 
przedstawiono 30-50 osobom przybyłym na organizowane zajęcia oraz bliżej nieokreślonej 
liczbie osób, które dowiedziały sie o projekcie z prasy, internetu itp. Dzięki temu zwiększyła 
sie liczba osób niepełnosprawnych i sprawnych uprawiających sport. W celu przeprowadzenia 
naboru uczestników zorganizowano akcję promującą. Ok. 20 wolontariuszy oraz członkowie 
Klubu rozpowszechniali plakaty w całym mieście (szkoły, sklepy, apteki, szpitale i 
przychodnie, słupy ogłoszeniowe, autobusy). 
Rezultaty: 
 Uczestnictwo w projekcie pozwoliło osobom niepełnosprawnym poprawić ogólną 
sprawność i kondycję fizyczną, co przyczyniło się do sprawniejszego i łatwiejszego 
pokonywania problemów w życiu codziennym z poruszaniem się np. po ulicy. Efektem tego 
jest większe poczucie własnej wartości, pewność siebie, która pozwala na podjęcie pracy bądź 
nauki, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Płocka, poprawa 
samopoczucia, przywrócenie osobie niepełnosprawnej zaufania do siebie w życiu 
codziennym.   
 Najbardziej udanym elementem projektu był obóz szkoleniowo-rehabilitacyjny w 
Wejherowie zorganizowany dla niepełnosprawnych tenisistów, na którym prowadzono 
treningi pod okiem  instruktorów (stali wolontariusze, również niepełnosprawni). Po tym 
obozie zawodnicy wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Tenisie na Wózkach we 
Wrocławiu, gdzie zajęli wysokie medalowe miejsca. 

24.  Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego 

Projekt: „Edukacja młodzieży studenckiej w zakresie filmu i technik parafilmowych 
jako lokalna odpowiedź na wyzwania cywilizacji wiedzy” 
 
Kwota dofinansowania: 16 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 13.02.2006 r. 
Data zakończenia projektu: 30.09.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Celem projektu było poprawienie umiejętności realizacji form filmowych i 
parafilmowych grupy studentów – Członków Koła Naukowego Fotografii i Filmu. W oparciu 
o działalność tej grupy realizowane były formy popularyzujące wiedzę naukową i techniczną 
oraz technologie multimedialne dla znaczenie szerszego kręgu młodzieży studenckiej i 
ponadgimnazjalnej. Projekt zawierał także elementy dziedzictwa kulturowego bezpośrednio 
nawiązujące do 40-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej w Płocku. Projekt zawierał 
również elementy podkreślające walory polskiego krajobrazu, gdyż część projektu została 
zrealizowana podczas pleneru filmowego na Mazurach. 
 W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  
• kursy przetwarzania treści audiowizualnych ze standardów wycofywanych na nowoczesne 

standardy zapisu i przekazu informacji z możliwością poprawy jakości montażu i dźwięku 
(kurs dla studentów PW), 

• praktyczna część kursu operatorstwa i montażu filmów realizowanych techniką video 



 

(studenci odbyli teoretyczna część takiego kursu w miesiącach październik – grudzień 
2005 r.), 

• utworzenie Minimuzeum Technik Informacyjno-Komunikacyjnych w Szkole Nauk 
Technicznych i Społecznych PW z zaakcentowaniem Jubileuszu 40-lecia Szkoły 
przypadającego w roku akademickim 2006/2007, co jest najważniejszym osiągnięciem 
całego projektu, 

• zorganizowanie pleneru filmowego na Mazurach z realizacją filmów ujmujących m.in. 
działalność jednostek fundatora grantu czyli PKN Orlen, 

• przeprowadzenie serii pokazów filmów naukowych przeprowadzonych dla młodzieży 
studenckiej i szkół ponadgimnazjalnych Płocka w celu popularyzacji nauki i wiedzy 
technicznej. 

 Na kursy i plener na Mazurach zarekrutowano najbardziej aktywnych członków Koła 
Naukowego Fotografii i Filmu, natomiast na pokazy filmów zapraszano poprzez stosowne 
plakaty studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wstęp był wolny. 
 W kursie przetwarzania treści autowizualnych i kursie operatorstwa wzięło udział po 6 
studentów.  Plener na Mazurach liczył 11 uczestników, natomiast w pokazach filmów 
naukowych wzięło udział 200 studentów i 800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Rezultaty: 
 Dzięki realizacji projektu uzyskano 11 certyfikatów ukończenia kursów,  
zorganizowano 4 pokazy filmów naukowych oraz stałą ekspozycję Minimuzeum Technik 
Informacyjno-Komunikacyjnych. Ponadto zgromadzono materiał filmowy do zmontowania 
kilku filmów.    

25.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

Projekt: „Kreowanie pozytywnego wizerunku zwierząt wolnobytujących w społeczności 
lokalnej szansą na wzrost świadomości ekologicznej” 
 
Kwota dofinansowania: 12 000 zł 
Data rozpoczęcia: 22.09.2006 r. 
Data zakończenia: 01.08.2007 r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt zrealizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miał na celu 
zmniejszenie przyrostu zwierząt wolnobytujących poprzez sterylizację i kastrację, a także 
pomoc w dokarmianiu i ich leczeniu. Zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących 
wpłynęło na poprawę ich sytuacji na osiedlu. Zbyt wielka liczba takich zwierząt przyczynia 
się do powstawania chorób i aktów okrucieństwa ze strony człowieka. Celem niemierzalnym 
realizacji projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, integracja sąsiedzka 
prowadząca do jak najlepszej opieki nad zwierzętami, które nie potrafią i nie umieją żyć bez  
ludzkiej pomocy. 
Rezultaty: 
• wysterylizowano 69 kotek, 42 kocury, 
• poddano leczeniu 41 bezdomnych kotów, 
• ograniczenie i zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt bezpańskich, 
• wzrost świadomości wśród społeczności lokalnej o formach ograniczenia populacji 

zwierząt wolnobytujących, 
• zmniejszenie aktów okrucieństwa w stosunku do bezpańskich zwierząt. 

26.  Miejski Uczniowski Klub Sportowy “Mazowsze” Płock  



 

Organizacje partnerskie: Międzynarodowy Transport Drogowy s.c. Jerzy Jarzyna 
Danuta Jarzyna, Firma “Kluge”, MULTISERVICE Sp. z o.o. 
Projekt: „Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji 
trenerów- instruktorów” 
 
Kwota dofinansowania: 4 000 zł 
Data rozpoczęcia projektu: 08.11.2006r. 
Data zakończenia projektu: 29.12.2006r. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży z roczników 1988-
1991, 1992 i młodszych. Organizacja miała szansę pozyskania utalentowanej młodzieży i 
dzieci, którym  Kub może zaproponować przynależność do MUKS “MAZOWSZE” Płock. 
Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci i młodzież miały możliwość trenowania i szkolenia przez 
wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a Klub zyskał dobrze zapowiadające sie talenty 
piłkarskie. 

Organizacja turniejów piłki nożnej rozpoczęła się 08.11.2006r. Klub wynajął halę 
sportową w Borowiczkach. Zostały również zatrudnione osoby odpowiedzialne za 
organizację turniejów, opiekun medyczny oraz osoba odpowiedzialna za sędziowanie. 
Uczestnikom zapewniono niezbędny sprzęt sportowy w postaci piłek halowych, siatek 
bramkarskich oraz strojów, a ponadto zakupiono również napoje regeneracyjne, wodę oraz 
puchary i  dyplomy. 
 W celu naboru uczestników organizacja rozwiesiła w szkołach podstawowych i 
gimnazjach informacje o organizowaniu turniejów piłki nożnej. 
Rezultaty: 
 140 dzieci i młodzieży wzięło udział w turniejach (70 gimnazjalistów i 70 uczniów 
szkół podstawowych). Do sekcji Klubu zostało przyjętych 6 uczestników w roczniku 1992 i 
młodsi oraz 9 w roczniku 1991. Dzięki zorganizowanym turniejom piłki nożnej dzieci 
spędziły czas wolny po lekcjach w sposób zdrowy, aktywny i kulturalny razem z 
rówieśnikami. Uczestnicy uwierzyli we własne siły i będą kontynuować naukę gry w piłkę 
nożną.  
 W projekcie udział wzięło 20 stałych wolontariuszy i około 200 mieszkańców Płocka, 
którym organizacja przedstawiła swoje osiągnięcia.  
 
 
 
 
  
 
  

 

  


