
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Raport z II edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

II  edycję  konkursu  grantowego  Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  ogłosiła
3  października  2007  r.  Organizacje  pozarządowe  miały  prawie  miesiąc  na  składanie
wniosków ( do 31 października 2007 r. do godz. 14.00.). 
W sumie do biura Fundacji wpłynęło 48 wniosków na łączną sumę 947 870,50 zł.

- 24 września 2007 r. Rada Fundacji Uchwałą Nr 8/2007 przyjęła formularz wniosku aplikacyjnego i
Regulamin Udzielania Grantów w II edycji konkursu grantowego;

- 15  października  Rada  Fundacji  Uchwałą  Nr  9/2007  powołała  Radę  Programową  w  składzie:
Tomasz  Korga,  Maria  Górecka,  Jolanta  Bieniek,  ks.prof  Wojciech  Góralski,  Kazimierz  Cieślik,
Andrzej Czapski;

- 5 grudnia 2007 roku Rada Programowa wydała opinię dotyczącą złożonych wniosków;
- 21 grudnia 2007 roku Rada Fundacji wydała opinię dotyczącą złożonych wniosków;
- 4 stycznia 2008 roku Zarząd Fundacji Uchwałą Nr 1/2008 przyznał 28 grantów na łączną kwotę

312 345,00 zł.

Po analizie złożonych wniosków i konsultacjach z Radą Programową i Radą Fundacji,
Zarząd na posiedzeniu  4 stycznia 2008 roku postanowił przyznać 28 grantów na łączną
sumę 312 345,00 zł. 

Z  przyznanego  grantu  zrezygnowało  Stowarzyszenie  na  Rzecz   Pomocy  Dzieciom
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja”, któremu Fundacja przyznała 13 000 zł.
na program „Czas na hobby”. 

W sumie więc, II edycja konkursu grantowego zamknęła się liczbami:

        27 wniosków                                                299 345 zł.

Organizacje z przyznanej kwoty wykorzystały      293 780, 13 zł.
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Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Rozliczenia

1. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta
Projekt: Dom Dziennego Pobytu Brata Alberta – program „Bądźmy razem”
Kwota przyznana: 20 000 zł.
Kwota wykorzystana: 20 000 zł.

Cele projektu:

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta pracuje w Płocku od 14 lat. Prowadzi
Punkt dożywiania  „Kromka Chleba” dla najuboższych, świetlicę miejską „Oaza” dla dzieci, Klub
Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg” dla młodzieży, Dom Dziennego Pobytu „Ciepła Izba” dla
osób  starszych  i  samotnych,  a  także  Krajowe  Pośrednictwo  Pracy  i  Poradnictwo  Rodzinne.
Projekt  Bądźmy razem  objąć miał osoby starsze, samotne, wymagające szczególnej opieki. W
jego ramach Stowarzyszenie zaplanowało organizację trzech pełnowartościowych posiłków dla
podopiecznych  i  zajęcia  kulturalno-  oświatowe  prowadzone  przez  terapeutów  zajęciowych.
Zapobiegnie to poczuciu samotności, bezradności, depresji, zwiększy poczucie bezpieczeństwa,
poprawi stan emocjonalny, sprawność ruchową i aktywność osób starszych.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  na  realizację  projektu  przyznała  20  000  zł.  na:
zatrudnienie terapeuty zajęciowego, organizację posiłków, zakup żywności, szkolenia, wykłady,
konkursy, wycieczki, kino, teatr, muzeum.

Rezultaty projektu:

Z  projektu  bezpośrednio  skorzystało  30  podopiecznych  Katolickiego  Stowarzyszenia
Pomocy im. św. Brata Alberta- osoby starsze, samotne, często kierowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej  i  parafie.  W Domu Dziennego  Pobytu  Brata  Alberta  mogły  liczyć  przede
wszystkim na to, że spędzą czas w towarzystwie, a terapeuta zajęciowy zadba, by był to czas
urozmaicony.  Największym  powodzeniem  cieszyły  się  zajęcia  muzyczne  i  nauka  śpiewu.  W
programie znalazły się jednak także zajęcia plastyczne,  malowanie na szkle, gry i  zwiedzanie
miasta razem z przewodnikiem.  Nasi podopieczni  brali  też udział  w konkursach i  turniejach –
mówi  prezes  Stowarzyszenia.  Wymienić  tu  można  :  Międzypokoleniowy  Turniej  Szachowy,
kalambury, karaoke, Festiwal Baśni Europejskiej. Turniej Szachowy okazał się także okazją do
integracji  pokoleń.  Przy trzech stanowiskach spotkali  się bowiem uczestnicy Domu Dziennego
Pobytu i dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie. W ramach grantu
przyznanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” Stowarzyszenie organizowało dla
swoich podopiecznych wycieczki kulturalne- do muzeum, czy teatru. Największym powodzeniem
cieszyły się tu koncerty Płockiej  Orkiestry Symfonicznej.   Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu
Brata  Alberta  z  uwagą  śledzili  repertuar  symfoników  i  nie  chcieli  opuścić  żadnego  koncertu.
Zajęcia  odbywały się codziennie, od godziny 8.00 do 15.00. W tym czasie podpopieczni Domu
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Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

mogli  też  liczyć  na  trzy  pełnowartościowe  posiłki.  Najważniejsze  efekty  projektu  to  według
organizatorów  zmniejszenie  poczucia  osamotnienia  wśród  satrszych  osób,  zapobieganie
bezradności  i  depresji,  budowanie  pozytywnych  relacji  z  dziećmi  ze  świetlicy  środowiskowej,
rozwijanie zainteresowań i uaktywnienie podopiecznych.

2. Stowarzyszenie SCLEROSIS MULTIPLEX
Projekt: Rehabilitacja indywidualna i integracja osób chorych na SM
Kwota przyznana: 20 000 zł.
Kwota wykorzystana: 20 000 zł.

Cele projektu:

Stowarzyszenie  istnieje  w  Płocku  od  1993  roku.  Dla  chorych  na  SM  prowadzi  rehabilitację
grupową w budynku przy Tysiąclecia, organizuje spotkania przedświąteczne, pikniki, wycieczki i
turnusy rehabilitacyjne.  Nie każdy chory jednak na rehabilitację grupową może dojechać. Stąd
pomysł na zorganizowanie zajęć indywidualnych w domach chorych. Poza tym Stowarzyszenie
zaplanowało wakacyjny piknik dla swoich podopiecznych.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  na realizację  projektu  przyznała  20  000  zł.  na
opłacenie rehabilitacji indywidualnej i wynajem autokaru na piknik.

Rezultaty projektu:

Nabór  uczestników  projektu  odbywał  się  podczas  spotkań  integracyjnych  i  zajęć  rehabilitacji
grupowej. Terapeuci dojeżdżali do chorych, podczas godzinnej wizyty prowadzili ćwiczenia, ale
też rozmawiali z rodziną chorego. Z rehabilitacji skorzystało w sumie 28 osób- 11 mężczyzn i 17
kobiet.  Dzięki  dofinansowaniu  Fundacji  udało  się  zorganizować  prawie  1000  godzin
indywidualnych ćwiczeń. W ramach projektu ponad 45 –o osobowa grupa chorych i ich rodzin
pojechała na piknik do Sendenia. Piknik odbył się w niedzielę, 3 sierpnia. Był grill,  były ciasta
upieczone przez członków Stowarzyszenia.  To impreza , na którą niektórzy czekają prawie cały
rok,  a  dla  części  podopiecznych  to  jedyna  szansa  na  wyjazd  poza  Płock -  mówi  Teresa
Zonenberg prezes Stowarzyszenia. Piknik był także okazją do podzielenia się doświadczeniami
pomiędzy chorymi i ich rodzinami.

3. Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury
Projekt: Ogólnopolski Plener Malarski „Płock w obrazach”
Kwota przyznana: 4 000 zł.
Kwota wykorzystana: 4 000 zł.

Cele projektu:
Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury istnieje od 1984 r. Jego członkowie organizują w Płocku
plenery  malarskie,  wystawy  malarsko-  rzeźbiarskie,  spotkania  z  muzyką  i  poezją  w  Domu
Broniewskiego,  konkursy poetyckie  ,  warsztaty  literackie.  Stowarzyszenie  wydało  także cztery
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almanachy,  tomik  pokonkursowy  i  jedenaście  tomików  indywidualnych.  Projekt  „Ogólnopolski
Plener  malarski  „Płock  w  obrazach”  miał  na  celu  udoskonalenie  warsztatu  malarzy  oraz
zainteresowanie społeczności lokalnej zabytkami i pejzażami Płocka. Dodatkowo promował Płock
poprzez udział  arystów z Polski. 

Dofinansowanie projektu:
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” Płockiemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury przyznała
4 000 zł. na zakup materiałów malarskich.

Rezultaty projektu:
Plener trwał od 1 do 10 lipca 2008 r. W tym czasie artyści z Płocka, Warszawy, Krakowa, Bornego
Sulinowa i Sankt Petersburga oraz uczniowie płockiej szkoły plastycznej uwiecznili zabytki miasta
na prawie 40-u obrazach. Inspiracją przede wszystkim była Wisła, Wzgórze Tumskie z Katedrą
i Rynek. Nie zabrakło jednak także nowoczesności, artyści namalowali między innymi instalację
petrochemiczną oraz  nowy i  stary most  .  Na płótnach znalazła  się też przyroda,  nawet dwa
kasztany z Grodzkiej , które już są wycięte- podkreślali podczas wernisażu organizatorzy pleneru
z Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. 
Bazą dla pleneru był  Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku, gdzie uczestnicy korzystali   także z
konsultacji artystycznych. 
Projekt zamknął wernisaż z udziałem mediów w SDK. Artyści otrzymali dyplomy, organizatorom
Pleneru podziękowali śpiewająco - do harcerskiej melodii „ Płonie ognisko i szumią knieje” napisali
swój tekst, utwór chóralnie odśpiewali i zakończyli słowami „w skwarze lipca, przy bezchmurnym
niebie, twórczo nam upłynął czas...”.
Prace namalowane techniką olejną na specjalnym poplenerowym wernisażu wystawiono po raz
pierwszy w Spółdzielczym Domu Kultury,  w połowie sierpnia obrazy wystawiono na wystawie w
holu Ratusza. Wystawa czynna była miesiąc, do połowy września.

4. Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana
Projekt: Dziecięce Spotkania Skrzypcowe im. Prof. M. Ławrynowicza
Kwota przyznana: 20 000 zł.
Kwota wykorzystana: 17 693,21 zł.

Cele projektu:

Płockie Towarzystwo Muzyczne istnieje od 1900 roku ( rejestracja w KRS 2003 r.). Jego celem
jest propagowanie kultury muzycznej oraz niesienie pomocy młodycm, uzdolnionym muzykom.
Jednym  z  największych  osiągnięć  Towarzystwa  jest  powołanie  do  życia  Płockiej  Orkiestry
Kameralnej- obecnie Symfonicznej. W pierwszej edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz
Grantowy dla Płocka” wsparła Towarzystwo w organizacji Konkursu Pianistycznego im. Ludwika
Stefańskiego, jednej z największych tego typu imprez w Polsce, na którą zgłosiło się ponad 100
chętnych.  W II  edycji  konkursu grantowego Fundacja  wsparła  organizację  Międzynarodowych
Spotkań  Skrzypcowych  im.  Prof.  Mirosława  Ławrynowicza-  wybitnego  polskiego  skrzypka  i
pedagoga. Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce, która odbywa się w cyklu naprzemiennym-
konkurs  krajowy  i  międzynarodowy.  Spotkania  mają  na  celu  promowanie  młodych  talentów
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( nagrodą główną jest udział w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Goch w Niemczech,
najlepsi wezmą też udział w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej Łańcut 2008), ale
też  promowanie  naszego  miasta,  podniesienie  poziomu edukacji  młodych  płockich  skrzypków
przez  obcowanie  z  rówieśnikami,  podglądanie  sposobu  gry  i  interpretacji.  W  czasie  spotkań
zaplanowano także konsultacje dla uczestników i pedagogów. Konkurs odbywa się dwuetapowo,
w dwóch grupach wiekowych. Do drugiego etapu zakwalifikują się najlepsi skrzypkowie, a konkurs
zakończy koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała na realizację projektu 20 000 zł. na honoraria
dla  Jurorów,  sekretarza,  stroiciela,  nagrody  dla  uczestników,   opłacenie  kosztów  osobowych
związanych  z  obsługą  sali,  przygotowanie  dokumentacji  konkursu,  zakup  materiałów
papierniczych  oraz koszty administracyjne.

Rezultaty projektu:

Konkurs odbył się .w dniach 21-25 kwietnia 2008 r. Podstawą naboru były informatory wysłane do
szkół i zgłoszenia przez stronę internetową Szkoły Muzycznej w Płocku. W sumie zgłosiło się 46
uczniów z całej Polski: z  Białegostoku,  Gdańska, Poznania, Legnicy, Jaworzna, Łodzi, Zielonej
Góry,  Tychów,  Krakowa,  Warszawy,  Pabianic,  Szprotawy i   Olsztyna.  Konkurs odbywał  się w
dwóch grupach wiekowych: 17 uczniów z kas 1-3 i 29 z klas starszych. Uczestnicy grali z pamięci
wraz z akompaniamentem. W sumie w najstarszej grupie koncert nie mógł przekroczyć 20 minut .
Młodych skrzypków oceniało Jury w składzie:

- prof. Krystyna Makowska- Ławrynowicz ( Warszawa)- przewodnicząca
- prof. Izabela Ceglińska ( Łódź)
- dr Andrzej Gębski ( Warszawa)
- mgr Jerzy Hazuka ( Gdańsk) 
- mgr Dariusz Smolarski (Płock)
- prof. Michał Grabarczyk ( Poznań)
- mgr Piotr Kelm ( Płock)- sekretarz Jury

Grand Prix V Ogólnopolskich Dziecięcych Spotkań Skrzypcowych Jury przyznało trzecioklasistce
z  Białegostoku.  10-  letnia  Emilia  Jarocka  z  Zespołu  Szkół  Muzycznych  im.  Ignacego
Paderewskiego  w  Białymstoku  w  ramach  nagrody  otrzymała  też  prawo  udziału  w  Kursie
Mistrzowskim STRINGTIME w Goch( Niemcy), a także  w Międzynarodowym Kursie Interpretacji
Muzycznej Łańcut 2008 r. Dodatkowo wszyscy laureaci otrzymali nagrody w postaci nut literatury
skrzypcowej.

Wśród najbardziej  udanych  elementów projektu  organizatorzy wymienili  odbywające  się  w
trakcie konkursu konsultacje, z których bardzo zadowoleni byli uczniowie, pedagodzy i rodzice.
Efektem niemierzalnym  projektu  jest  wzrost  wiary  we  własne  możliwości  wykonawcze  wśród
uczestników konkursu. Dziesięciolatka, która uzyskała główną nagrodę, wygrała po raz pierwszy.

I  Ogólnopolskie  Dziecięce  Spotkania  Skrzypcowe  im.  Prof.  Mirosława  Ławrynowicza
odbyły  się  w Płocku  w 1997 roku .  W konkursie  wystąpiło  30  młodych  skrzypków z  regionu
warszawskiego i łódzkiego
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5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Projekt: Kultura i organizacja wolnego czasu, integracja środowiska lokalnego
Kwota przyznana: 11 600 zł.
Kwota wykorzystana: 11 582 zł.

Cele projektu:

Projekt skierowany był do osób starszych, emerytów i rencistów. Wspólne spotkania pozwalają na
niwelowanie  poczucia  samotności  ,  pomagają  nawiązać  przyjaźnie.  W  ramach  projektu
członkowie kabaretu „Układ Koleżeński” zaplanowali występy na przeglądach kabaretów, a także
opracowanie nowych  scenariuszy  podczas warsztatów.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektu przyznała 11 600 zł. na  udział w
przeglądach zespołów i warsztaty dla Kabaretu „Układ Koleżeński”.

Rezultaty projektu:

Projekt zrealizowano w całości. Na warsztaty członkowie kabaretu wyjechali w kwietniu do Mielna.
Grafik  zajęć  był  bardzo  napięty-  tłumaczy  koordynator  projektu  Hanna  Sadecka.  Codziennie
ćwiczyliśmy po 6 godzin, trzy po śniadaniu i trzy po obiedzie. Efekt warsztatów to przygotowanie
nowego  programu  kabaretowego  „Emeryckie  dylematy”,  w  którym  połowa  tekstów  to  utwory
członków zespołu: Witolda Chojnackiego, Teresy Huczek, Ryszardy Kozłowskiej. Druga połowa to
stare i sprawdzone skecze, które do dziś bawią- mówi Sadecka. Z nowym repertuarem „Układ
koleżeński”  wystapił  już  9  kwietnia  w  Unieściu  (  Pomorskie)  dla  osób  przebywających  na
rehabilitacji. W tym roku, także dzięki dofinansowaniu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,
kabaret  występował  też  w  Sokołowie  Podlaskim  na  Przeglądzie  Zespołów  Emeryckich,  na
przeglądach  i  piknikach  w  Drobinie,  Sierpcu  i  Żychlinie.  W Płocku  występowaliśmy  podczas
Pikniku  Europejskiego  na  Starym  Rynku,  w  Spółdzielczym  Domu  Kultury  na  Przeglądzie
Zespołów Emeryckich i podczas Dnia Inwalidy- mówi liderka kabaretu. Z projektu skorzystali także
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej, z którym emeryci współpracują i gdzie
występują na piknikach i zabawach integracyjnych.
Kabaret „Układ Koleżeński” tworzy 20 osób. Ćwiczymy raz w tygodniu, w piątki- mówi Sadecka.

6. Parafialny Klub Sportowy Imielnica
Projekt: W trosce o przyszłość płockiej piłki młodzieżowej
Kwota przyznana: 20 000 zł.
Kwota wykorzystana: 20 000 zł.

Cele projektu:
Parafialny Klub Sportowy IMIELNICA powstał 10 lat temu. Klub skupia się przede wszystkim na
rozwijaniu talentów sportowych dzieci i młodzieży z terenu parafii i okolic. Treningi połączone są
jednak  z  zajęciami  profilaktycznymi  z  zakresu  przede  wszystkim  zagrożeń  płynących  z
uzależnień.  Ważnym  elementem  integrującym  dzieci  i  młodzież  są  dwa  obozy  sportowo-
szkoleniowe, jakie klub organizuje w czasie wakacji i ferii zimowych. Wielu z podopiecznych PKS
to  dzieci  z  rodzin  patologicznych,  biednych,  często  wychowywanych  przez  jednego  rodzica.
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Obozy sa dla nich jedyną szansą na spędzenie wakacji czy ferii poza domem. Dodatkowo, poza
doskonaleniem warsztatu sportowego, na obozie młodzież poznaje nowe zakątki kraju, uczy się
także pracy w grupie. 

Dofinansowanie projektu: 
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała PKS IMIELNICA 20 000 zł. na organizację
dwóch obozów sportowo- szkoleniowych i transport na obóz zimowy.

Rezultaty projektu:

Dzięki dofinansowaniu Fundacji młodzi sportowcy z Parafialnego Klubu Sportowego IMIELNICA
pojechali  na  dwa  obozy  sportowo-  szkoleniowe.  13  lutego  2008  r.  19-o  osobowa  grupa
zawodników razem z trenerem i kierownikiem projektu pojechała na dziesięciodniowy obóz do
Lubeni. Oprócz zajęć sportowych , zwiedzali okolice Rzeszowa i uczestniczyli w kilku programach
profilaktycznych  ukazujących  skutki  uzależnienia  od  alkoholu.  W  sierpniu  (07.08-17.08.08)
dziewiętnastoosobowa grupa  pojechała na obóz do Malborka. –Tu, oprócz  zajęć z trenerem,
które przygotować nas mają do sezonu, mieliśmy także czas na zwiedzanie- mówi  prezes klubu
Marek Kolczyński.  Niesamowite wrażenie na chłopakach zrobił Zamek w Malborku, który udało
się zwiedzić z przewodnikiem- dodał Kolczyński.  Dużą atrakcją był także tzw. „chrzest” dla tych,
którzy  na  obóz  pojechali  pierwszy  raz.  Całą  imprezę  wymyślili  starsi  koledzy.   By  stać  się
pełnoprawnym  członkiem  grupy  chłopcy  musieli  na  przykład  przebrać  się  za  kobietę,  ułożyć
piosenkę  czy też kogoś naśladować.  Pobyt  na obozie  miał  też nauczyć   naszych  chłopaków
systematyczności, punktualności, wzajemnego wsparcia i współpracy- mówi prezes Kolczyński.
Do  efektów  projektu  można  także  dodać  coraz  większe  zainteresowanie  młodzieży  i  dzieci
treningami w klubie, co w dużej mierze może przyczynić się do oddalenia od nich takich zagrożeń
jak np. uzależnienia czy wejście w konflikt z prawem.

7. Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego
Projekt: Film naukowy i techniki pokrewne jako ważny lokalny element transformacji do 
             społeczeństwa wiedzy- edukacja młodzieży studenckiej i szkolnej
Kwota przyznana: 5 500 zł.
Kwota wykorzystana: 5494,73 zł.

Cele projektu:

Współczesny,  wykształcony  człowiek  powinien  umieć  korzystać  z  wielu  form  zdobywania
i pogłębiania wiedzy. Jedną z takich form jest film naukowy i edukacyjny. Projekt zakładał nabycie
umiejętności  realizacji  form  filmowych  i  wykorzystania  filmu  do  redakcji  stron  www  przez
studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Fotografii i Filmu w Politechnice Warszawskiej Szkole
Nauk  Technicznych  i  Społecznych  w  Płocku  podczas  warsztatów  i  pleneru  naukowego.
Przyszłościowo zdobyta wiedza posłużyć ma  im także w pracy zawodowej, np. w marketingu czy
promocji.  Dodatkowo,  projekt  popularyzować  ma  techniki  informacyjno-  komunikacyjne  przez
stworzenie wirtualnego minimuzeum na bazie muzeum rzeczywistego, zorganizowanego w 2007
roku w ramach projektu Edukacja młodzieży studenckiej w zakresie filmu i technik parafilmowych
jako lokalna odpowiedź na wyzwania cywilizacji wiedzy. Ten projekt w pierwszej edycji konkursu
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grantowego  Fundacji  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  otrzymał  dofinansowanie  w  kwocie
16 000 zł. 

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła realizację projektu kwotą 5 500 zł. na zakup
materiałów  dla  minimuzeum  i  pokrycie  kosztów  pobytu  plenerowego  studentów  na  obozie
naukowym.

Rezultaty projektu:

W  ramach  projektu  dziesięcioosobowa  grupa  studentów  zrzeszonych  w  Kole  Naukowym
Fotografii  i  Filmu  w  Politechnice  Warszawskiej  Szkole  Nauk  Technicznych  i  Społecznych
wyjechała na wakacyjny plenery filmowy ( 2 -11 sierpnia 2008 r.) . Na miejsce pleneru wybrano
rejony  Nowego  Sącza  (  Tylicz).  Pod  okiem  opiekunów  studenci  zrobili  kilkaset  fotografii  i
zarejestrowali  kamerą  cyfrową  kilka  godzin  zdjęć  filmowych  poświęconych  krajobrazom
Nowosądeczczyzny.  Po powrocie  do Płocka uczyli  się  montażu nakręconego filmu.  Najlepsze
zdjęcia  w  formie  plakatowej  zaprezentowali  też  na  wystawie  w  gmachu  Politechniki.  Projekt
uzyskał  dodatkowo  dofinansowanie  z  Politechniki  Warszawskiej,  dzięki  czemu  zakupiono
niezbędne oprogramowanie do realizacji stron www i przygotowano kompozycję realizacji strony
poświęconej  Minimuzeum  Technik  Informacyjno-  Komunikacyjnych.  Powstała  także  ulotka
informacyjna o Minimuzeum. Do najważniejszych,  mierzalnych efektów projektu,  organizatorzy
zaliczają powstanie  etiudy filmowej  „Tylicz 2008” przedstawiającej  krajobrazy Tylicza i  Krynicy
Górskiej. Efekty niemierzalne to wzrost wiary we własne możliwości i motywacji do aktywnej pracy
wśród studentów.

8. Stowarzyszenie Teatr Per Se
Projekt: DKT- Dyskusyjny Klub Teatralny
Kwota przyznana: 10 000 zł.
Kwota wykorzystana: 9 908 zł.

Cele projektu:
W dzisiejszych czasach teatr i sztuka przeżywa kryzys, więc chcemy dać ludziom spektakl, który
chcieliby obejrzeć- pisali we wniosku o grant członkowie Stowarzyszenia Teatr Per Se. Pomysłem
na zaktywizowanie  widza  mają  być  czytania  współczesnych  sztuk  teatralnych  przez  aktorów.
Spośród  nich  w  głosowaniu  widzowie  mają  wybrać  dwie  najlepsze,  jedną  wystawi  Teatr
Dramatyczny w Płocku, drugą Stowarzyszenie Teatr Per Se.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektu przyznała 10 000 zł. na honoraria
aktorskie, honoraria dla obsługi technicznej, garderobianej, rekwizytora, koordynatora, muzyka i
opłacenie tantiemów.
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Rezultaty projektu:

W  ciągu  dziesięciu  miesięcy  trwania  projektu  zorganizowano  6  spotkań  poświęconych
współczesnej,  polskiej  dramaturgii.  W  tym  czasie  aktorzy  płockiego  Teatru  Dramatycznego
przeczytali:

- „Dwa Ognie” Jerzego Łukosza- marzec 2008
- „Druga Połowa Owcy” Bohdana Urbankowskiego- kwiecień 2008
- „Pralnia” Rafała Matusza – maj 2008
- „Zabawy pod kocykiem” Pilgrim/ Majewski – czerwiec 2008
- „Bang Gang” Pawła Sali – wrzesień 2008
- „Frankenstein” Macieja Kowalewskiego – październik 2008

Po każdym spotkaniu, często z udziałem autora sztuki,  uczestnicy czytania dyskutowali  o niej
i  problemach  w niej  zawartych.  W jawnym  głosowaniu  wybrali  „  Zabawy  pod  kocykiem”  i  tę
widzowie w Płocku obejrzeć będą mogli w 2009 roku.

9. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
Projekt: DAISY to w ogóle nie znaczy stokrotka
Kwota przyznana: 9 800 zł.
Kwota wykorzystana: 9 800 zł.

Cele projektu:

Celem  projektu  jest  zmniejszenie  barier  w  dostępie  do  edukacji  dzieci  niewidomych  i  słabo
widzących.  W ramach projektu Stowarzyszenie zaproponowało  utworzenie bazy danych dzieci
niewidomych i słabo widzących uczących się w Płocku. Baza umożliwi  monitorowanie ich potrzeb
w  szkołach.   Kolejnym  elementem  projektu  jest  powołanie  specjalnego  zespołu  spośród
specjalistów:  tyflopedagogów  oraz  nauczycieli  do  założenia  bazy  pomocy  dydaktycznych  dla
dzieci. Dodatkowo w ramach projektu Stowarzyszenie zorganizuje seminarium dla uczniów, ich
rodziców  i  nauczycieli  połączone  z  warsztatami  i  pokazem  specjalistycznego  sprzętu  oraz
programów  komputerowych  pomocnych  w  nauce  dzieci,  zorganizuje  także  w  siedzibie
stowarzyszenie miejsce pracy dla osoby niewidomej.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  realizację  projektu  kwotą  9  800  zł.  na:
założenie  bazy  dzieci  niewidomych   i  słabo  widzących  w  Płocku  ,  opłacenie  honorariów  dla
pracowników  merytorycznych  pracujących  w  zespole  opracowującym  tyflomapy  i  zakup
materiałów potrzebnych do wytworzenia pomocy dydaktycznych.
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Rezultaty projektu:

Stowarzysznie powołało zespół, który zajął się opracowaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby
osób  niewidomych  i  słabo  widzących.  Oprócz  specjalistów  z  zakresu  tyflografii,  do  pracy  w
zespole zgłosili  się także nauczyciele,  osoby niewidome i  ich rodziny.  Wstępnie zaplanowano
stworzenie  tyflomapy  ulicy  Tumskiej  i  jej  komunikacji  ,  z  tego  pomysłu  po  sugestiach  osób
niewidomych  i  ich  rodzin  zrezygnowano.  Powstały  więc  30  kompletów   tyflomap  Pasażu
Roguckiego,  okolic  Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Płocku i  ogólna mapa Płocka.  Dzięki  mapom
barwno- dotykowym dzieci mogą nauczyć się orientacji przestrzennej w terenie. Powstała także
specjalna  baza  danych  dzieci  niewidomych  i  słabo  widzących.  Pozwoli  to  Stowarzyszeniu
monitorować edukację podpopiecznych.  Będziemy wiedzieć, gdzie kierować podręczniki, a jeśli
uda  nam  się  pozyskać  środki  finansowe  czy  też  potrzebny  dzieciom  i  nauczycielom  sprzęt,
Stowarzyszenie rozsądnie tym rozdysponuje- mówi Renata Nych przewodnicząca Stowarzyszenia
i  koordynator  programu.  Na  zakończenie  projektu  16  października  2008  r.  Stowarzyszenie
zorganizowało  seminarium  poświęcone  podsumowaniu  projektu  połączone  z  warsztatami  i
pokazem  specjalistycznego  sprzętu  wykorzystywanego  w  przetwarzaniu  podręczników
czarnodrukowych na brajla. 
Projekt   “DAISY  to  w  ogóle  nie  znaczy  stokrotka”  był  także  inspiracją  do  starania  się  w
Ministerstwie Edukacji Narodowej o sprzęt potrzebny w kształceniu dzieci niewidomych. Działania
zakończyły się sukcesem i Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych “De Facto”
otrzymało sprzęt elektroniczny pomagający w nauce wart 600 000 zł.

10. Polski Czerwony Krzyż
Projekt: Potrzebna krew - Twoja także
Kwota przyznana: 12 000 zł.
Kwota wykorzystana: 12 000 zł.

Cele projektu:

Główny cel projektu to propagowanie honorowego krwiodawstawa  i pozyskanie jak największej
ilości  tego nieocenionego leku dla potrzeb lecznictwa.  Obecnie płocki  PCK posiada w swoich
strukturach 14 klubów HDK, w których członkowie regularnie oddają krew. Niestety w klubach
HDK brakuje  młodych  ludzi,  stąd  potrzeba  szerszej  promocji  idei  honorowego  krwiodawstwa.
Działania, jakie mają w tym pomóc to przede wszystkim promocja idei poprzez konkursy dla dzieci
i młodzieży Może pomóc mi kropelka Twojej krwi  i turniej  Młoda krew ratuje życie,  organizacja
spotkań  poświęconych  HDK  w  szkołach,  wydruk  ulotek  i  umieszczenie  bilboardu  przy  ulicy
Chopina  ,  ale  także  okolicznościowe  spotkanie  dla  honorowych  dawców  z  okazji  50-lecia
Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła projekt kwotą 12 000 zł. na zakup projektora
multimedialnego,  zakup  gadżetów,  ulotek  i  wykonanie  bilboardu   promujących  honorowe
krwiodawstwo, zakup okolicznościowych statuetek dla honorowych dawców.
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Rezultaty projektu:

 W ramach projektu PCK zorganizował :
- 21 spotkań  ABC Honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych, w których

uczestniczyło w sumie ponad 1000 osób, 
- zorganizował 15 akcji pobierania krwi i także podczas nich pozyskał w sumie  2150 litrów

krwi, 
- w maju zorganizował konkurs plastyczny   50 lat Honorowego Krwiodawstwa , w którym

udział wzięło 16 szkół podstawowych i 7 gimnazjalnych,
- zorganizował  i  uroczyście podsumował XIII  edycję konkursu   Może pomóc mi kropelka

Twojej krwi , w ramach którego 1028 uczniów w sumie oddało 462 litry krwi ( zwyciężył
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku)

- z  okazji  50-  lecia  Honorowego  Krwiodawstwa  w  Spółdzielczym  Domu  Kultury
zorganizowano  uroczysty  jubileusz  połączony  z  wręczeniem  nagród  najbardziej
zasłużonym krwiodawcom

- we wrześniu ogłoszono kolejną edycję konkursu Może pomóc mi kropelka Twojej krwi , do
której zgłosiło się 12 szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

- zakupiono rzutnik, wydrukowano 2400 ulotek HDK i przy ulicy Chopina ustawiono bilboard
promujący honorowe krwiodawstwo.

11. Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”
Projekt: Naucz się z nami rozmawiać
Kwota przyznana: 10 000 zł.
Kwota wykorzystana:10 000 zł 

Cele projektu:

Projekt „Naucz się z nami rozmawiać” był debiutem Fundacji Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”.
Fundacja  powstała  bowiem  krótko  przed  konkursem  grantowym,  w  czerwcu  2007  r.  (  data
rejestracji KRS). Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie
potrzeb dzieci  niesłyszących.  W Płocku i okolicach nie ma szkoły dla dzieci  dotkniętych wadą
słuchu. Najbliższe placówki znajdują się w Warszawie i Kutnie. Niesie to jednak za sobą potrzebę
umieszczenia  dziecka w internacie.  Celem nadrzędnym Fundacji  jest  więc  otwarcie  w Płocku
takiej  placówki,  a  swoje  działania  rozpoczęła  od projektu  „  Naucz się z  nami  rozmawiać”.  W
ramach projektu Fundacja zaplanowała organizację sympozjum poświęconego wadom słuchu z
udziałem  mieszkańców,  lekarzy  specjalistów,  urzędników  i  pedagogów.  Kolejny  krok  to  kurs
języka migowego dla rodzin dzieci niesłyszących,  urządników i nauczycieli.

Dofinansowanie projektu:
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała Fundacji Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”
10 000 zł. na organizację kursu języka migowego: opłacenie szkoleniowców.
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Rezultaty projektu:
Kurs języka migowego ruszył 9 maja 2008 r. Wzięło w nim udział ponad 50 osób ( nauczyciele,
urzędnicy, pielęgniarki, policjanci, sprzedawcy itp.). Zajęcia zakończył egzamin. Kurs obejmował
naukę  300  znaków  –  słownictwo  z  zakresu  :  nawiązanie  kontaktu,  dom  i  rodzina,  sport  i
odpoczynek. Zajęcia prowadzili wykladowcy z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Rekrutacja
odbywała się przez stronę internetową Fundacji.
Projekt  spotkał  się  z  szerokim  zainteresowaniem  mediów  lokalnych,  regionalnych  i
ogólnopolskich.
Efekty  niemierzalne  to  wzrost  zaintersowania  problemem  niedosłuchu  wśród  mieszkańców
Płocka. Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” wyraziła chęć kontunuacji projektu.

12.  Stowarzyszenie  Muzyczne  Rockowe  Ogródki  i  Państwowa  Wyższa  Szkoła
Zawodowa 
Projekt: Zabawa dźwiękiem
Kwota przyznana: 10 000 zł.
Kwota wykorzystana: 10 000 zł.

Cele projektu:

Festiwal  Rockowe Ogródki to impreza cykliczna,  wpisująca się w wakacyjną  ofertę Płocka od
1998 roku. To impreza ogólnopolska promująca młode polskie zespoły rockowe. Trwające dwa
miesiące  koncerty  jednorazowo  potrafią  skupić  około  5000  osób.  Od  trzech  lat  imprezie
towarzyszą Warsztaty Muzyczne, które kończy wspólny występ wykładowców i uczestników. W
tym  roku  organizatorzy  zaplanowali  tygodniowe  Warsztaty  Muzyczne  (7.-11.07.08)  i  po  raz
pierwszy w historii, tygodniowe Warsztaty Realizacji Dźwięku (14.-18.07.08.). W Płocku to jedyna
tego typu okazja, by pod okiem fachowców młodzi, zafascynowani muzyką ludzie, nauczyli  się
obsługi  sprzętu studyjnego i nowoczesnych urządzeń elektroakustycznych,  podstaw cyfrowego
montażu dźwięku, poznali technologię nagłośnień obiektów oraz technikę gry na instrumentach
muzycznych  takich  jak:  gitara  akustyczna,  gitara  basowa,  perkusja  i  instrumenty  klawiszowe.
Dodatkowo projekt  stwarza możliwość integracji  młodzieży,  wymiany doświadczeń i  twórczego
spędzania czasu podczas wakacji. 

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  realizację  projektu  kwotą  10  000  zł.
z przeznaczeniem na wynajem sprzętu na Warsztaty Muzyczne i Warsztaty Realizacji Dźwięku.

Rezultaty projektu:

Nabór  uczestników  odbywał  się  poprzez  lokalne  media  i  ogólnopolskie  portale  muzyczne.
Informacje o warsztatach Stowarzyszenie zawiesiło także na słupach ogłoszeniowych i w płockich
szkołach. W sumie zgłosiło się 78 osób: 15 na Warsztaty Realizacji Dźwięku, 63 na Warsztaty
Muzyczne.
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Warsztaty Muzyczne odbyły się w dniach 7-11 lipca 2008 r. w salach Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku. Zajęcia w pięciu grupach instrumentalnych prowadzili zawodowi muzycy:
Krzysztof Misiak ( gitara elektryczna), Roman Puchowski ( gitara akustyczna), Artur Dutkiewicz
(instrumenty  klawiszowe),   Filip  Sojka  (  gitara  basowa),  Grzegorz  Grzyb  (  perkusja).  Zajęcia
teoretyczne  odbywały  się  codziennie  od  10  do  15.  W  tym  czasie  uczniowie  poznawali
nowoczesne techniki gry na instrumentach, poznawali specyfikę pracy w zespole, tworzyli na czas
warsztatów też własne zespoły, uczyli  się kompozycji  i  aranżacji   utworów. Zajęcia codziennie
kończyły wspólne , wieczorne koncerty w klubie Rock 69.

Warsztaty Realizacji Dźwięku odbyły się w dniach 14- 18 lipca 2008 r. również w salach PWSZ,
ale także w studiu nagraniowym MKM i w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Zajęcia prowadził
Przemek Waszkiewicz,  zaś gościnnie wykładu realizacji  nagrań perkusji  udzielił  Andrzej  Karp.
Uczestnicy  poszerzali  swoją  wiedzę  z  zakresu  elektroakustyki,  nowe  wiadomości  na  bieżąco
sprawdzali  w  praktyce.  Uwieńczeniem  kursu  było  wspólne  nagranie  i  zmiksowanie  krótkiego
utworu  muzycznego.  W ramach  warsztatów  na  zajęciach  w  Teatrze  Dramatycznym  kursanci
poznali też specyfikę realizacji widowisk teatralnych.

Najbardziej udanym elementem Warsztatów Muzycznych były codzienne jam session w Rock’ 69
oraz  finałowy  koncert,  który  zgromadził  ponad  300  osób.  Najbardziej  udanym  elementem
Warsztatów Realizacji Dźwięku były zajęcia w płockim teatrze.

13. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
„Akceptacja”
Projekt: Czas na hobby
Kwota przyznana: 13 000 zł.
Kwota wykorzystana:-

Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanego grantu

14. Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego
Projekt: Poszanowanie własnego dziedzictwa- edukacja regionalna jako dziedzictwo  
               kulturowe w regionie
Kwota przyznana: 4 400 zł.
Kwota wykorzystana: 4 400 zł.

Cele projektu:

Projekt jest debiutem Fundacji,  która powstała we wrześniu 2007 r. ( data wpisu do KRS).Cel
projektu  to  przede  wszystkim  ukształtowanie  człowieka  wrażliwego  i  dumnego  z  dziedzictwa
regionu, w którym mieszka, a co za tym idzie, otwartego na dziedzictwa narodowe i inne kultury.
Kształtowanie postaw społecznych , dbałość o dzidzictwo regionalne i narodowe ma wzbudzić
także w dorosłych mieszkańcach poczucie dumy i tożsamości  z krajem i tzw. „małą ojczyzną”. W
związku z tym, Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego postanowiła
w ramach projektu zorganizować  przy współudziale  płockich  szkół  i  Towarzystwa  Naukowego

Zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Prezes - Iwona Tandecka, Członkowie Zarządu - Małgorzata Wójkowska, Arkadiusz Ciesielski
Adres ul. Misjonarska 22, pok. 32, 09 – 402 Płock, tel. (24) 367 44 44, 

KRS 0000253076

13



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Płockiego seminarium poświęcone ochronie zabytków ziemi płockiej,  warsztaty dla nauczycieli,
konkurs  dla  uczniów z  zakresu wiedzy i  konkurs  plastyczny o  tematyce  dotyczącej  zabytków
Płocka, podjąć się renowacji dwóch starodruków ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich w Płocku.

Dofinansowanie projektu:
Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła Fundację Odnowy Zabytków Płocka Imienia
Bolesława Krzywoustego kwotą 4 400 zł. z przeznaczeniem na renowację dwóch starodruków.

Rezultaty projektu:
Dzięki  dofinansowaniu  Fundacji  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  Fundacja  Odnowy  Zabytków
poddała konserwacji  trzy starodruki ze zbiorów Biblioteki  im. Zielińskich:  Cnapiusa „Thesaurus
Polono-latino-graeca” z  1643 r.,  ks.  Andrzeja  Karpia „  Lutnia  wdzięczno-  brzmiąca”  z  1646 r.
i ks. Stefana od s. Woyciecha „Mistyczne miasto Boskie” z 1730 r. Ich wybór podyktował bardzo
zły  stan  dzieł-  mówi  Dorota  Dądzik  koordynator  projektu.  Renowacją  starodruków  zajęła  się
pracownia konserwatorska w Toruniu ( ze względu na dobrą współpracę pracownia zgodziła się w
ramach  przeznaczonej  na  renowację  dwóch  starodruków  ceny,  poddać  konserwacji  trzy
egzemplarze).   Efekty pracy konserwatora  Fundacja  zaprezentowała  na specjalnej  konferencji
prasowej w budynku TNP. Projekt spotkał się z szerokim zainteresowaniem mediów lokalnych i
regionalnych. 

15.  Towarzystwo  Wspierania  Szkolnictwa  Wyższego  i  Oświaty  w  Płocku  i
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Projekt: Deltaklub U Koryfeusza grupa humanistyczna- pozaszkolne zajęcia edukacyjne 
             dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Kwota przyznana: 15 800 zł.
Kwota wykorzystana: 15 800 zł.

Cele projektu:

Deltaklub  istnieje  w  Płocku  od  2005  roku.  Do  tej  pory  prowadził  jednak  tylko  działalność
edukacyjną  z  zakresu  chemii,  fizyki  i  matematyki.  Celem projektu  U Koryfeusza...jest  pomoc
najzdolniejszym  płockim  humanistom  w  osiąganiu  jak  najlepszych  wyników  na  olimpiadach  i
konkursach historycznych i polonistycznych. W latach 2003 - 07 w czołowych płockich liceach w
Olimpiadach Historycznych brało udział zaledwie 2 % uczniów, w Olimpiadzie  Literatury i Języka
Polskiego  tylko  1%.  W  Olimpiadzie  Historycznej  sukcesy  odnieśli  tylko  uczniowie  LO  im.
Marszałka Stanisława Małachowskiego i Władysława Jagiełły ( laureaci, finaliści), na Olimpiadzie
Literatury i Języka Polskiego najlepsi płocczanie dochodzili tylko do etapu okręgowego.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  na  realizację  projektu  przyznała  15  800  zł.  z
przeznaczeniem  na:  zajęcia  w  grupach  i  wykłady  interdyscyplinarne,  wycieczki  naukowe  do
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Literatury i Zamku Królewskiego w Warszawie, a
także zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Rezultaty projektu:

Nabór uczestników projektu odbył się w lutym 2008 r. wśród uczniów III klas gimnazjów i I i II
klasy szkół ponadgimnazjalnych z terenu Płocka. Uczniowie najpierw przeszli test psychologiczny,
a następnie egzamin kompetencyjny z języka polskiego i historii. Na tej podstawie zorganizowano
dwie  grupy  piętnastoosobowe  .  Zajęcia  dydaktyczne  rozpoczęły  się  w  kwietniu  wykładami
interdyscyplinarnymi. Uczniowie brali też udział w cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez
pracowników naukowych  Uniwersytetu  Warszawskiego i  Muzeum Mazowieckiego w Płocku,  a
także  zaproszonych  nauczycieli  płockich  liceów.  Uczestniczyli  w  wycieczkach  naukowych  do
Muzeum  Literatury  w  Warszawie,  Muzeum  Narodowego,  Zamku  Królewskiego  i  Biblioteki
Uniwersytetu  Warszawskiego.  Uczniowie  zostali  zapoznani  także  z  zasadami  Olimpiad
przedmiotowych  z historii  i  języka polskiego.  Chętni  mogli  liczyć  na indywidualne konsultacje.
Dodatkowe zajęcia przyniosły efekty. Uczeń Marcin Olechowski został laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu  Historycznego  Losy  żołnierza  polskiego  i  dzieje  oręża,  uzyskał  też  indeks  na
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Zajęcia zaktywizowały uczniów. W październiku
5 uczniów gimnazjum wzięło udział w szkolnych eliminacjach olimpiady polonistycznej, 6 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w eliminacjach szkolnych Olimpiady Historycznej, 6 także
wystartowało w szkolnych eliminacjach OL i JP.

16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
Projekt: „Autyzm to nie wyrok” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
                ekonomicznemu osób z autyzmem i ich rodzin
Kwota przyznana: 15 000 zł.
Kwota wykorzystana: 15 000 zł.

Cele projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” powstało w 2004 roku. Pod swoją
opieką  ma  25  dzieci.  Wśród  osiągnięć  wymienia:  otwarcie  Punktu  Diagnostyczno-
Konsultacyjnego,  w  którym  od  ponad  dwóch  lat  odbywa  się  terapia  dzieci  z  autyzmem,
organizację  szkoleń  i  stworzenie  grupy  wsparcia  dla  rodziców  ,  organizację  szkoleń  dla
pedagogów.  Projekt  „Autyzm  to  nie  wyrok”  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i
ekonomicznemu osób z autyzmem i ich rodzin” zakłada  rehabilitację dzieci, poradnictwo i pomoc
rodzinom osób z autyzmem a także szkolenia. Rehabilitacja odbywać się będzie przez terapię
mowy,  komunikacji,  naukę  zachowań  społecznych  i  eliminację  zachowań  niepożądanych.  W
ramach  pomocy  rodzinom,  Stowarzyszenie  zaplanowało  regularne  spotkania  grup  wsparcia,
pisanie programów domowych,  które rodzice mogą realizować z dzieckiem, pomoc w zakresie
przepisów prawa.   Trzeci element programu to szkolenia dla pedagogów i  studentów.  Projekt
przyczynić  ma się do zmniejszenia izolacji  dzieci  dotkniętych autyzmem i ich rodzin,  stworzyć
możliwość  rozpoczęcia  edukacji  w  szkołach  lub  przedszkolach  masowych,  nauczyć  dziecko
postaw społecznych adekwatnych do wieku.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  na  realizację  projektu  „Autyzm  to  nie  wyrok”
Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  ekonomicznemu  osób  z  autyzmem  i  ich  rodzin”
przyznała 15 000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla  terapeutów.
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Rezultaty projektu:

Z projektu  skorzystało  20 dzieci,  których  kwalifikacja  odbywała  się  w oparciu  o orzeczenie  o
autyzmie,  skierowanie z przychodni z podejrzeniem autyzmu, rozmowy z rodzicami i  diagnozy
funkcjonalnej  dziecka.  Indywidualne  zajęcia  terapeutyczne  odbywały  się  w  Punkcie
Diagnostyczno-  Konsultacyjnym  co  najmniej  dwa  razy  w  tygodniu.   Czworo  dzieci  zostało
włączonych w program „Wprowadzenia do grupy rówieśniczej w przedszkolu”.  Z uwagi na deficyt
w kontaktach społecznych zorganizowano też zajęcia  terapeutyczne z udziałem 2-3 zdrowych
rówieśników.
Stowarzyszenie  prowadziło  także  indywidualne  konsultacje  dla  rodziców  dzieci  z  autyzmem.
Dwóch terapeutów ze Stowarzyszenia ukończyło Kurs Integracji Sensorycznej. Udało się także
pozyskać  lekarza  neurologa  dziecięcego  ,  który  wspólnie  z  pedagogiem  i  psychologiem
diagnozuje dzieci.

17. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki
Projekt:  Dzień Myśli  Braterskiej  –  Zlot  harcerski  Obwodu Płockiego ZHR „Niech Twym
bratem będzie każdy”
Kwota przyznana: 5 650 zł.
Kwota wykorzystana: 5 250 zł.

Cele projektu:

Główne  cele  projektu  to  przede  wszystkim  poszerzenie  wiedzy  historycznej  na  temat  obrony
Płocka w 1920 roku oraz poznanie bohaterów w harcerskich mundurach, poznanie miejsc pamięci
związanych z tą datą, wzbudzenie patriotyzmu lokalnego,  szerzenie idei  braterstwa,  integracja
środowisk harcerskich, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym przez zagospodarowanie
wolnego czasu w ferie. W ramach projektu ZHR zaplanował happening na placu przed Ratuszem,
seminarium  pt.   „  Zagrożeniom  cywilizacyjnym  dla  wychowania  a  metodyka  harcerska”,  grę
zlotową  dotyczącą  Obrony  Płocka  1920  r.,  konkurs  historyczny  z  tego  zakresu   i  warsztaty
teatralne z aktorem płockiego teatru zakończone przedstawieniem w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Krótkiej w Płocku.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektu przyznała 5650 zł na  honorarium
aktorskie  za  przeprowadzenie  warsztatów  teatralnych,  obsługę  oświetlenia  podczas
przedstawienia teatralnego, wyszycie plakietek, wyrób smyczy – gadżetu zlotowego i wyżywienie.

Rezultaty projektu:

Zloty z okazji Dnia Myśli Braterskiej płocki Hufiec organizuje od 1998 roku.  W tym roku bardzo
pomogła nam Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” – mówi Damian Wierkiewicz kierownik
projektu  i  skarbnik  płockiego  Hufca.  Za pieniądze  Fundacji  udało  się  zorganizować  warsztaty
teatralne dla harcerzy i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej w Płocku,
wystawić przedstawienie teatralne, zrobić smycze i wyszyć plakietki.

Zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Prezes - Iwona Tandecka, Członkowie Zarządu - Małgorzata Wójkowska, Arkadiusz Ciesielski
Adres ul. Misjonarska 22, pok. 32, 09 – 402 Płock, tel. (24) 367 44 44, 

KRS 0000253076

16



Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

W imprezie  (  22-24 .  02.08 r.)  udział  wzięło  ponad  120 osób.  Oprócz  harcerek  i  harcerzy z
Płockiego Hufca Harcerek „ Przymierze” i Płockiego Hufca Harcerzy, do Płocka przyjechali też
goście z Gostynina.  Przez cały weekend,  skoszarowani w dwóch płockich szkołach, uczyli  się
życia w drużynie, historii Płocka i wspominali założycieli harcerstwa Andrzeja i Olgę Małkowskich. 
Zlot rozpoczął się i zakończył apelem na Skarpie Wiślanej. Jednym z jego ważniejszych punktów
było  przedstawienie  „Wilk  i  Czerwony  Kapturek  z  różnych  stron  świata”  wystawione  w  auli
Małachowianki (23.02.08 r.).  Próby do spektaklu trwały ponad 2 tygodnie, a na deskach obok
harcerzy  i  harcerek  wystąpili  także  niepełnosprawni  intelektualnie  podopieczni  DPS-u.  Zlot  to
także okazja  do zdobywania  nowych  sprawności.  Sobota  miała  przypomnieć   historię  obrony
Płocka 1920 roku, harcerze więc nie dość, że musieli sami wykazać się wiedzą, to jeszcze obronić
stary most przed wysadzeniem, posprzątać kilka mogił na cmentarzu przy Norbertańskiej i zapalić
na  nich  znicze.  Harcerki  natomiast  wkroczyły  w  krainę  staropolskich  baśni.  Kilka  dziewcząt
przebrało  się  w bajkowe  stroje,  przechadzało  ulicami  Płocka i  czekało  z  zadaniami  na swoje
koleżanki.  Jedno z zadań to na przykład pieczenie podpłomyków,  przy czym harcerki  musiały
sobie  same  zorganizować  miejsce  do  pieczenia.  Dostały  bowiem  tylko  mąkę  i  wodę-  mówi
opiekująca  się  dziewczętami  Monika  Wierkiewicz.  Uwieńczeniem  zlotu  była  uroczysta  Msza
Święta w płockiej Katedrze. 

18. Stowarzyszenie Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses
Projekt: Teraz na Wschód- konfrontacje 2008
Kwota przyznana: 10 500 zł.
Kwota wykorzystana: 10 500 zł.

Cele projektu:

Stowarzyszenie  organizuje  wiele  imprez  kulturalnych  na  stałe  już  wpisanych  w  kalendarz
kulturalny  Płocka  (  Płockie  Międzynarodowe  Dni  Muzyki  Chóralnej,  cykliczne  koncerty
tematyczne, koncerty na rzecz dzieci niepełnosprawnych i hospicjum). Chór promuje też Płock
występując w kraju i za granicą ( III Europejskie Spotkania Chóralne w Warszawie, koncerty na
Ukrainie,  Litwie,  Łotwie,  Estonii,  Słowacji,  Szwajcarii,  Niemczech,  Holandii,  Belgii,  Francji,
Włoszech,  Czechach,  Hiszpanii  i  Wielkiej  Brytanii).  W 2008 r.  Chór  postanowił  promować się
także na Wschodzie.  Zachętą do występów poza wschodnimi granicami Polski było II miejsce  na
Międzynarodowym  Festiwalu  Hajnowskie  Dni  Muzyki  Cerkiewnej,  gdzie  płocczanie  ustąpili
miejsca tylko  chórowi  z  Białorusi.  W Ramach projektu  Pueri  Cantores Polcenses  zaplanowali
udział  w bardzo prestiżowym X Moskiewskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Dzieci  i
Młodzieży „Dźwięczy Moskwa”. Dodatkowo, z uwagi na intensywnie prowadzony nabór chłopców
do  partii  sopranów  i  altów,  chór  zaplanował  warsztaty,  na  których  pod  okiem  specjalistów
chórzyści nabiorą pewności w brzmieniu, prezencji i dyscypliny scenicznej.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  Stowarzyszenie  Katedralnego  Chóru
Chłopięcego  Pueri  Cantores  Plocenses  kwotą  10  500  zł  z  przeznaczeniem  na  honoraria
artystyczne muzyków prowadzących warsztaty.
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Rezultaty projektu:

W ramach przygotowań do występu na  prestiżowym X Moskiewskim Międzynarodowym
Festiwalu  Chóralnym Dzieci  i  Młodzieży „Dźwięczy Moskwa”  chórzyści  ćwiczyli  emisję  głosu i
jakość wykonania pod okiem doświadczonych korepetytorów podczas ferii zimowych w Poroninie,
a  także  w  Płocku,  w  okresie  szkolnym,  podczas  trzydniowych  sesji  weekendowych.  Zajęcia
prowadzili  :  dr  Ewa  Barbara  Rafałko  z  Akademii  Muzycznej  w  Białymstoku,  prof.  Grażyna
Flicińska- Panfil z Akademii Muzycznej w Poznaniu i Marta Danuta Pietrzak – studentka Wydziału
Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie Szczecińskim.  Festiwal w Moskwie odbywał się na
przełomie kwietnia i maja ( 27.04-1.0508). Do stolicy Rosji pojechała młodsza grupa chórzystów-
chłopcy w wieku od 8 do 15 lat. Występowali w jednych z najlepszych sal Moskwy i trema ich nie
zjadła- mówi z dumą prowadzący chór Wiktor Bramski.

Chłopcy z programem w języku rosyjskim wystąpili na  X Moskiewskim Międzynarodowym
Festiwalu   Chóralnym  Dzieci  i  Młodzieży  „  Dźwięczy  Moskwa”  w dwóch  kategoriach:  muzyki
sakralnej i programu obowiązkowego. Wśród ponad 50 wykonawców z całego świata byli jedynym
chórem z  Polski.  W obu  zmaganiach  konkursowych  zajęli  wysokie,  II  miejsca.   I  to  jeden  z
naszych największych sukcesów- mówi Wiktor Bramski. Tym bardziej, że inne chóry złożone były
tylko z uczniów szkół muzycznych, bądź też specjalnych szkół chóralnych.

Dla chłopców duże znaczenie miał także udział w koncercie finałowym, który odbył się w
Domu Muzyki ( największe sale koncertowe w Rosji, największe organy w Rosji), gdzie słuchało
ich ponad 1500 osób. Ogromne wrażenie pozostawił na nich także występ w znanej z najlepszej
akustyki na świecie Sali Rachmaninowa.

Oprócz  konkursów  i  Festiwalu  w  programie  wizyty  -  oczywiście  poza  codziennym
koncertowaniem-  znalazł  się  też  czas  na  zwiedzanie  Moskwy.  Chłopcy  zobaczyli  największe
zabytki miasta, podziwiali Kreml, ale też odwiedzili cyrk czy teatr dla dzieci. Efektem wyjazdu do
Rosji jest także nawiązanie kontaktu z Dziecięcym Chórem „Raduga” z Chóralnej Szkoły „Radość”
z  Moskwy.  Goście  z  Rosji  odwiedzili   płocczan,  mieszkali  w  domach  chórzystów.  Wspólnie
wystąpili  w sali  koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Poza tym repertuar przygotowany na
Festiwal wzbogacił zakres repertuarowy chóru.
 

19. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Projekt: WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje
Kwota przyznana: 5 000 zł.
Kwota wykorzystana: 5 000 zł.

Cele projektu:

Płocki WOPR powstał w 1978 roku, od 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego. Obecnie
zrzesza ok. 700 członków.  Projekt  „WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje” wpisywać ma się
w  kilka  podstawowych  celów  statutowych  Fundacji:  podwyższenie  poziomu  bezpieczeństwa
płocczan,  podniesienie  poziomu  wykształcenia  mieszkańców  Płocka,  podwyższenie  poziomu
jakości  usług  pomocy  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu.  By  zrealizować  te  cele,
WOPR podzielił projekt na kilka akcji: 

1. szkolenie z zakresu ratownictwa zimowego ( ratownictwo lodowe). 
2. utworzenie specjalistycznej grupy ratownictwa lodowego
3. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  w ratownictwie wodnym 
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4. Ratownik w szkole- pogadanki
5. Tydzień Dziecka z Domu Dziecka
6. Bezpieczna Wisła 2008.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  realizację  projektu  kwotą  5  000  zł.  z
przeznaczeniem  na  dwie  akcje:   –  szkolenie  z  zakresu  ratownictwa  zimowego  (  Instruktor
ratownictwa)  ,         a także utworzenie specjalistycznej grupy ratownictwa lodowego (zakup
odzieży specjalistycznej zimowej .

Rezultaty projektu:

Szkolenie  podlodowe  zgromadziło  w  sumie  50  uczestników-  członków  płockich  służb
ratowniczych. Uczestnicy przećwiczyli kilka wariantów udzielania pomocy w przypadku załamania
się  lodu  i  tonięcia  w  zimnej  wodzie.  Szkolenie  objęło  wykłady  i  ćwiczenia  praktyczne:  jak
samodzielnie  wydostać  się  z  przerębli  i  przemieszczać  po  lodzie,  jak  przeprowadzić  akcję
ratowniczą z udziałem sanek, desek, lin, rzutki ratowniczej czy koła, szelek z linami, drabiny, sani
lodowych , deski ratowniczej.  Ćwiczenia obejmowały także naukę poszukiwania tonącego pod
lodem. Ratownicy uczyli  się jak rozpoznawać fizyczne właściwości lodu, jak organizować akcję
ratowniczą, jak rozmawiać i uspokajać tonącego a także udzielić mu pierwszej pomocy. Dzięki
dofinansowaniu Fundacji WOPR zakupił też specjalistyczny sprzęt zimowy dla ratowników.

20. Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”
Projekt: „W siodle zdrowiej” – rekreacyjno- terapeutyczna jazda konna
Kwota przyznana: 8 000 zł.
Kwota wykorzystana: 8 000 zł.

Cele projektu:

Ideą  programu   W  siodle  zdrowiej jest  umożliwienie  kontaktu  ze  zwierzęciem  dzieciom   ze
Świetlicy  Środowiskowej  Nr  2  i  Klubu  Profilaktyki  Środowiskowej  „Amicus”,  nauka  jazdy
wierzchem a także hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych. Podczas zajęć prowadzonych przez
trenera – hipoterapeutę dzieci i  młodzież zaznajomią się z końmi, nauczą się siodłać zwierzę,
siedzieć w siodle, jeździć na lonży a także jazdy w ruchu konia: stęp, kłus, galop. Program ma
zachęcić dzieci zdrowe do większej aktywności fizycznej, dzieciom niepełnosprawnym pomóc w
rehabilitacji.

Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”   wsparła  realizację  projektu  kwotą  8  000  zł.   na
opłacenie trenera -hipoterapeuty. 
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Rezultaty projektu:

Z  nauki  jazdy konnej  skorzystały  przede wszystkim  dzieci  ze  Świetlicy  Miejskiej  Nr  2.  Dzieci
zaprzyjaźniły  się  z  końmi,  nauczyły  głaskać,  czyścić,  siodłać,  oprowadzać,  lonżować,  karmić.
Poznały padok i  drogi dojazdowe na teren zajęć.  Sprawnościowo niektóre dzieci  radziły sobie
bardzo dobrze w siodle nawet bez lonży i  w stepie, i w kłusie . Jazdą szczególnie zainteresowały
się dziewczęta. Powstała nawet grupa z przystosowaniem do woltyżerki.  Zainteresowanie dzieci
niepełnosprawnych hipoterapią było ogromne.  Podczas pierwszych zajęć uczyły się głaskać i
szczotkować zwierzę,  a także przytulać do niego.  Specjalnie pod hipoterapię przyuczono dwa
koniki.  W zajęciach  hipoterapii  pomagali  wolontariusze,  siadanie  w siodle  odbywało  się  przy
pomocy pasa terapeutycznego.  Ćwiczenia ruchowe dopasowywano indywidualnie do każdego
uczestnika  na  podstawie  orzeczeń  lekarskich.  Projekt  uroczyście  zakończono  parafialnym
festynem połączonym z pokazem efektów nauki jazdy konnej .

21. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Projekt: Podnoszenie jakości pomocy niesionej młodzieży gromadzącej się w świetlicy im. 
               Anioła Stróża prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
               Płocku.
Kwota przyznana: 10 500 zł.
Kwota wykorzystana: 10 500 zł.

Cele projektu:

Zgromadzenie pracę z dziećmi i  młodzieżą w Płocku rozpoczęło w 1990 roku,  po odzyskaniu
nieruchomości. Wówczas przy współpracy z MOPS-em powstało  Ognisko Opiekuńcze dla Dzieci
z rodzin patologicznych, w latach 2000-2005  Zgromadzenie prowadziło Ośrodek dla dziewcząt
dotkniętych  patologią  społeczną,  od  września  2006  roku,  po  zlikwidowaniu  Ośrodka,  siostry
otworzyły internat dla dziewcząt uczących się i świetlicę socjoterapeutyczną. W ramach projektu
Siostry  zaplanowały  wyposażenie  świetlicy  w  komputery  i  kserokopiarkę.  Pomóc  to  ma  w
stworzeniu  właściwych  warunków do nauki  tak dla dziewcząt  mieszkających  w internacie,  jak
młodzieży przychodzącej do Świetlicy po lekcjach.

Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła projekt kwotą 10 500 zł. z przeznaczeniem na
zakup dwóch komputerów i kserokopiarki na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej.

Rezultaty projektu:

Zakupiony  sprzęt  służy  naszym podopiecznym- mówi  koordynator  projektu  siostra  Angelika.
Ułatwia prowadzenie zajęć w Świetlicy, usprawnia też pracę biura.  Dziś już nikomu nie trzeba
powtarzać  jak  ważnym  źródłem  wiedzy  i  jak  pomocnym  narzędziem  w  jej  zdobywaniu  dla
młodzieży jest komputer i internet- dodaje siostra Angelika. Obecnie w Internacie prowadzonym
przez Siostry mieszka 13 dziewcząt uczących się i studiujących. Codziennie natomiast, z zajęć
prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej korzysta dodatkowo jeszcze 20 osób. Tu mogą
spokojnie  odrobić  lekcje,  skorzystać  z  komputera,  czy  też  wziąć  udział  w  grach  i  zabawach
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organizowanych przez siostry. Największym szczęściem dla nas jest, gdy jeden z podopiecznych
przyprowadza ze sobą kolegę. Wtedy wiemy, że praca przynosi efekt- dodaje siostra Angelika. 
W  najbliższych  planach  siostry  mają  rozbudowę  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia.  Plany
uwzględniają także rozbudowę budynku dostosowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą. W tych
działaniach  Zgromadzenie  również  otrzymało  pomoc  Fundacji.  W  pierwszej  edycji  konkursu
grantowego  na  opracowanie  projektu  budowlanego,  inwentaryzację  architektoniczno-
konserwatorską,  audyt  energetyczny oraz projekt  i  badania  geologiczne  terenu Sanktuarium,
gdzie  miało  miejsce  pierwsze  objawienia  Jezusa  Chrystusa  Siostrze  Faustynie,  Fundacja
przyznała grant w wysokości  40 000 zł.  Rozbudowa Sanktuarium potrwać ma do końca 2013
roku.

22. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Projekt: Zdrowe starzenie się
Kwota przyznana: 7 595  zł.
Kwota wykorzystana: 7 595 zł.

Cele projektu:

Stowarzyszenie  w  Płocku  istnieje  od  2002  roku.  W  tym  czasie  dla  swoich  podopiecznych
organizowało  kurs  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  wolontariuszki  pracowały  z  dziećmi  z
Miejskiej  Świetlicy  Nr  3,  w  Płocku  zorganizowano  też   IV  Ogólnopolską  Konferencję
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z  udziałem ponad 150  przedstawicieli  z  całej  Polski.  Projekt
Zdrowe  starzenie  się  zakładał  szeroko  rozumianą  promocję  zdrowia  przez  specjalistyczne
szkolenia dotyczące chorób związanych z wiekiem starszym  prowadzone przez specjalistów –
geriatrę,  psychologa,  ortopedę,  dietetyka,  rehabilitanta,  a  także  udział  w  zajęciach
rehabilitacyjnych przygotowujących do systematycznej aktywności ruchowej.

Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja  „  Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  realizację  projektu  kwotą  7  595  zł.  z
przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  dla  szkoleniowców  –  geriatry,  dietetyka,  rehabilitanta,
ortopedy , psychologa, urologa , kardiologa oraz  rehabilitanta prowadzącego ćwiczenia. 

Rezultaty projektu:

Projekt  był  skierowany  do  emerytów  i  rencistów  ,  członków  Stowarzyszenia  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku.  Średnio  70 osób każdorazowo brało  udział  w 13 wykładach  prowadzonych
przez  specjalistów  z  zakresu  geriatrii,  psychologii,  okulistyki,  ortopedii,  dietetyki,  onkologii,
urologii, rehabilitacji, kardiologii. Wybór specjalistów poprzedzony został ankietą wśród słuchaczy.
Dodatkowo  60  osób  z  dolegliwościami  narządów  ruchu  uczestniczyło   w  zajęciach
rehabilitacyjnych na sali. Zajęcia prowadziły wykwalifikowane rehabilitantki. Odbywały się w trzech
grupach , raz w tygodniu.  Wszystkie wykłady odbywały się w salach Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej  w  Płocku,  a  zajęcia  praktyczne  z  rehabilitantami  w  salach  Miejskiego  Zespołu
Obiektów Sportowych. Wykłady i  zajęcia pozwoliły  nam zdobyć wiedzę  z zakresu właściwego
odżywiania  się,  radzenia  sobie  z  problemami  psychicznymi,  ale  też  nauczyły  jak  zapobiegać
chorobom, które dotykają seniorów- mówi koordynator projektu Maria Nagórka.  Słuchacze byli
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zachęcani do rzucenia nałogu palenia papierosów, a także uczestniczenia w licznych, bezpłatnych
programach  profilaktycznych.  Na  koniec  zajęć  seniorzy  wypełnili  specjalną  ankietę  i  na  jej
podstawie  można stwierdzić,  że  kontynuowanie projektu jest  potrzebne-  mówi  Maria Nagórka.
Przede wszystkim w zakresie walki z otyłością, walki z nadciśnieniem, cukrzycą. Na pewno też nie
zabrakłoby chętnych na kolejną turę ćwiczeń rehabilitacyjnych.

23. Klub Sportowy „FALCON”
Projekt: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
             organizację szkoleń tanecznych, Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego 2008 oraz
             Turnieju Grand Prix Polski w tańcu sportowym
Kwota przyznana: 13 000 zł.
Kwota wykorzystana: 12 320 zł.

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży taką formą spędzania wolnego
czasu jak treningi tańca sportowego, podniesienie poziomu i zdobycie wyższych klas tanecznych
przez  osoby  już  trenujące,   a  także  prezentacja  dorobku  artystycznego  i  sportowego  par
tanecznych.   W  ramach  projektu  Klub  zaplanował  podjęcie  współpracy  z  utytułowanymi
tancerzami, a także organizację Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i turnieju Grand Prix Polski.

Dofinansowanie Fundacji:
Na  realizację  projektu  Upowszechnienie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  dzieci  i  młodzieży
poprzez
organizację szkoleń tanecznych,  Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego 2008 oraz Turnieju Grand
Prix  Polski  w  tańcu  sportowym  Fundacja  przyznała  grant  w  wysokości  13  000  zł  z
przeznaczeniem na honoraria dla prowadzących warsztaty tańca.

Rezultaty projektu:

Projekt  spotkał  się  z  ogromnym  zainteresowaniem.  Klub  Sportowy  zaprosił  najbardziej
utytułowanych  w  Polsce  trenerów.   Lekcje  tańca  standardowego  z  młodymi  tancerzami
poprowadzili  Lech  i  Anna  Romankiewiczowie,  wielokrotni  Mistrzowie  Polski  w  tańcach
standardowych,  Półfinaliści  Mistrzostw  Europy  Zawodowców,  zdobywcy  5.  miejsca  na
Mistrzostwach  Świata  w kategorii  show.  Warsztaty  tańców latynoamerykańskich  poprowadziła
natomiast  obecnie  najbardziej  znana  w  Polsce  tancerka  i  jurorka-  Iwona  Pavlović.  Pavlović,
ostatnio  rozpoznawalna  przede wszystkim  jako jurorka popularnego  TVN-  owskiego  „Tańca z
Gwiazdami”,  jest  przede wszystkim wielokrotną Mistrzynią Polski  w tańcu i  trenerką wielu par
tanecznych. Starania o pozyskanie takiej klasy trenera trwały prawie pół roku- mówi prezes klubu
Tomasz  Kadylak  .  Iwona  Pavlović,  nie  tylko  z  powodu  obowiązków  przy  produkcji  Tańca  z
Gwiazdami,  jest  osobą  niezwykle  zajętą.   Dla  młodych  tancerzy  jednak,  warsztaty  z  tak
utytułowaną  osobą  są  niezwykle  ważne  -podkreśla  Kadylak-  bo  to  tak,  jak  spotkanie  z
autorytetem. Można to porównać do spotkania młodego trampkarza z Leo Benhakerem!  Jego
uwagi  będą kilka  razy  ważniejsze  niż uwagi  trenera,  z którym dziecko pracuje  na codzień,  a
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pochwałę  zapamieta  do końca życia.  Poza tym,  trenerka tej  klasy,  i  gwiazda tej  klasy,  może
przyczynić się do popularyzacji tańca w Płocku. I to właśnie, obok wzrost motywacji do uprawiania
takiej  dyscypliny  jak  taniec  wśród  młodych  zawodników,  koordynator  projektu  zalicza  do
największych sukcesów .

24. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” i
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddz. M-P
Projekt: „Krok do przodu”- wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z
             wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata
Kwota przyznana: 19 800 zł.
Kwota wykorzystana: 19 800 zł.

Cele projektu:

Sala  Doświadczania  Świata,  jako  efekt  współpracy  Stowarzyszenia  i  Towarzystwa  Przyjaciół
Dzieci,  istnieje  od  2005  roku.  Od  2006  r.  terapeuci  z  prowadzonego  przez  Stowarzyszenie
Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej, w sali prowadzą zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej,
uzupełniając znane metody pedagogiczne metodą SNOEZELEN. Projekt  zakłada prowadzenie
indywidualnych  zajęć   z  dziećmi  w  Sali  Doświadczania  Świata  z  wykorzystaniem  metody
SNOEZELEN  w  połączeniu  z  terapią  logopedyczną,  tradycyjną  pedagogiczno-  edukacyjną,
obserwacją i pomocą psychologa a także wsparciem dla rodzin.
Projekt  obejmuje  50  dzieci  z  upośledzeniem  umysłowym  z  terenu  Płocka  (  według  danych
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z 2005 r.  na terenie miasta i powiatu jest ponad
300  dzieci  z  niepełnosprawnością  umysłową  lub  sprzężoną-  z  zespołem  Downa,  mózgowym
porażeniem  dziecięcym,  przepukliną  oponowo-  rdzeniową,  autyzmem  i  innymi  uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego).
Zakładane  cele  to  niedopuszczenie  do  pogłębiania  się  deficytów  i  dysfunkcji  ,  uzyskanie
maksymalnie  harmonijnego rozwoju  dziecka i  pomoc rodzinom w radzeniu  sobie  z zadaniami
wynikającymi  z niepełnosprawności  dziecka.  Dzieci  podczas indywidualnych zajęć z terapeutą
nauczyć się mają budować trwałe więzi z najbliższymi osobami, stopniowo osiągać coraz większą
autonomię, poznać swoje ciało i jego możliwości, zwiększyć wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
poprawić funkcjonowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku. 

Dofinansowanie projektu:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  realizację  projektu  kwotą  19  800  zł.  z
przeznaczeniem na honoraria dla pedagoga specjalnego, psychologa, pedagoga- logopedy.

Rezultatu projektu:

Program był realizowany od stycznia do czerwca 2008 r.  na terenie Ośrodka Pomocy
Rewalidacyjnej i w Sali Doświadczania Świata. Łącznie przez pół roku przeprowadzono  ponad
900  godzin  zajęć  z  pięćdziesięciorgiem  niepełnosprawnych  dzieci  (  opóźniony  rozwój
psychoruchowy,  autyzm,  zespól  Downa,  nadpobudliwość  psychoruchowa,  mózgowe porażenie
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dziecięce,  uszkodzenie  OUN).   Każde  dziecko  objęte  było  indywidualnym  programem
dostosowanym do jego potrzeb i możliwości . 

W Sali  Doświadczania  Świata  dzieci  doskonaliły  funkcjonowanie   własnych  zmysłów  i
uczyły się jak reagować na różne bodźce. Korzystały z łóżka wodnego z podkładem muzycznym
by  nauczyć  się  poczucia  własnego  ciała,  a  duże,  wyświetlane  obrazy  uczyły  skupiać  wzrok.
Terapeuci wykorzystywali też np. kabiny lustrzane, ale i misy z piaskiem lub kasztanami. Każde
dziecko  na  początku  zajęć  przeszło  badanie  psychologiczne,  w  którym  uczestniczył   rodzic.
Późniejsze spotkania z psychologiem pozwalały monitorować efekty terapii  i modyfikować ją w
zależności  od postępów i  indywidualnych  potrzeb .  Z dziećmi  oprócz  psychologa  i  pedagoga
specjalnego pracował też logopeda. Zajęcia odbywały się raz, lub dwa razy w tygodniu, na tyle
często, na ile pozwalały możliwości Stowarzyszenia, ale i potrzeby dziecka. Rodzice otrzymywali
też wskazówki jak uzupełnić terapię pracą w domu.

U większości dzieci rodzice i terapeuci zauważyli zmiany. Dzieci reagowały na polecenia
terapeuty, zwiększyła się ich spontaniczność, zmniejszył poziom lęku przed bodźcami płynącymi z
otoczenia, poprawiła pamięć, koncentracja, świadomość ciała i orientacja w przestrzeni.  Dobre
rezultaty przyniosła też terapia z logopedą, u niektórych dzieci udało się wyzwolić spontaniczną
wokalizację, nauczyć pierwszych słów lub poprawić mowę.

25. Stowarzyszenie „Kolory Życia” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Projekt: Wobec niepełnosprawności- większa szansa
Kwota przyznana: 10 700 zł.
Kwota wykorzystana: 10 700 zł.

Cele projektu:

Projekt  Wobec niepełnosprawności  ukierunkowany jest  na trzy grupy:  osoby niepełnosprawne,
rodzice osób niepełnosprawnych i wolontariusze. Osobom niepełnosprawnym przez organizację
wypoczynku- w gospodarstwie agroturystycznym i  w Bieszczadach nad Soliną projekt  ma pomóc
w  sprawdzeniu  własnych  możliwości  i  pokonaniu  wewnętrznych  barier.  Podczas  pobytu  nad
Soliną z uczestnikami pracować będzie psychoterapeuta, warsztaty przynieść mają umiejętność
funkcjonowania w grupie, terapia ukierunkowana ma być na stymulowanie rozwoju społecznego i
emocjonalnego. W ramach projektu Stowarzyszenie zaplanowało także Szkołę dla rodziców osób
niepełnosprawnych. Podczas cyklicznych spotkań prowadzonych przez specjalistów ( psychiatrę,
psychologa, terapeutę) rodzice nauczyć się mają radzić ze złością na niepełnosprawne dziecko, z
syndromem  wypalenia,  nadopiekuńczością.   Szkoła  dla  wolontariuszy  przynieść  ma
wolontariuszom większą pewność w kontaktach z osobą niepełnosprawną,  nauczyć jak umyć,
nakarmić, przewinąć, ubrać czy wyjść na spacer z podopiecznych. W długofalowej perspektywie
pomoże  to  odciążyć  rodziców,  którzy  często  ze  swoim  dzieckiem  spędzają  każdą  chwilę.
Pierwszym  sprawdzianem  ma  być  pobyt  w  Bieszczadach,  gdzie  pod  okiem  terapeuty
wolontariusze sami zorganizują dla swoich podopiecznych Szkołę Przetrwania

Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  na  realizację  projektu  przyznała  10  700  zł.  z
przeznaczeniem  na:  honoraria  dla  lekarza  psychiatry,  koordynatora-  terapeuty,  trenera
psychologa, zakup żywności, pobyt wolontariuszy w ośrodku nad Soliną.
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Rezultaty projektu:

W  ramach  projektu  przeprowadzono  cykliczne  warsztaty  dla  wolontariuszy  mające  na  celu
przygotowanie  ich  do  asystowania  osobie  niepełnosprawnej,  udzielania  pierwszej  pomocy,
reagowania  na  różnorakie  blindyzmy  związane  z  niepełnosprawnością  (  ślinienie,  drapanie,
gryzienie  własnej  odzieży,  ciągnięcie  za  włosy).  Comiesięczne  spotkania  i  warsztaty  podczas
turnusu nad Soliną prowadziła Anna Grodecka- psycholog – terapeuta.  Cyklicznie odbywały się
też spotkania dla rodziców w ramach grup wsparcia poświęcone m.in. problemom dorastania,
asertywności  i  uzależnieniu  rodzica  od  własnego  dziecka.  50-  osobowa  grupa  osób
niepełnosprawnych,  rodziców  i  wolontariuszy  na  przełomie  lipca  i  sierpnia  wyjechała  też  do
ośrodka wypoczynkowego w Polańczyku.  I  tu   jest o czym opowiadać- mówi Hanna Makówka
prezes  Stowarzyszenia.  Na  obozie  pod  okiem  wolontariuszy  trzydziestoosobowa  grupa
niepełnosprawnych zmagała się z własnymi słabościami i ograniczeniami. Teraz nie straszne im
kajaki, rowery wodne, łódki i kutry. Nie straszne też szczyty Bieszczad, które pokonywali wozami
traperskim. Przez cały czas nad przebiegiem turnusu czuwał psychoterapeuta, który w chwilach
zwątpienia  uczył  jak walczyć  ze stresem i  brakiem wiary  we  własne  możliwości.  Część osób
wyjechała także na wycieczki do Lwowa i na Węgry, gdzie mogła skorzystać z uroków basenów
termalnych.  Obóz  był  także  znakomitą  szkołą  dla  dziewięciu  wolontariuszy.  W  trudnych
warunkach  uczyli  się,  jak  profesjonalnie  opiekować  się  osobą  z  różnymi  dysfunkcjami,  i
ruchowymi, i umysłowymi. Po wyczerpującym dniu zazwyczaj relaksowaliśmy się na wieczorkach
integracyjnych,  odbywały  się  jednak  także  warsztaty  dla  matek,  które  przyjechały  z
niepełnosprawnymi dziećmi- mówi Hanna Makówka.
Po  powrocie  do  Płocka, uczestnicy  obozu  zorganizowali  specjalną  konferencję  prasową.
Doświadczenie już mieli. Nad Soliną zorganizowali taką z udziałem władz gminy. O ich pobycie
powstał także reportaż w rzeszowskim oddziale Radia Dla Ciebie. W sumie to nie dało się nas nie
zauważyć- śmieje się Hanna Makówka. Razem  było nas bowiem 50 osób w wieku od 8 do 45 lat!
Osoby niepełnosprawne same także przygotowały kronikę z pobytu w Bieszczadach.

26.  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Wisła”  i  Płocki  Ośrodek
Kultury i Sztuki
Projekt: Dziecięcy teatr tańca
Kwota przyznana: 6 300 zł.
Kwota wykorzystana: 4237,19 zł.

Cele projektu:

Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci z płockich szkół podstawowych. Wyniknął z
potrzeby  większej  aktywizacji  dzieci  i  zainteresowania  ich  kulturą  w  zakresie  tańca  i  teatru.
Pomoże  to  odciągnąć  najmłodszych  od  złego  towarzystwa,  ale  także  od  bezproduktywnego
spędzania czasu przed komputerem. Dzieci podczas zajęć w salach Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki (instytucji  partnerskiej w projekcie),  poznają tajniki  tańca nowoczesnego, towarzyskiego,
ludowego i salsy. Podczas zajęć teatralnych nauczą się emisji głosu,  wezmą udział w zajęciach z
dramy,  zajęciach umuzykalniających, z edukacji teatralnej, interpretacji tekstu i improwizacji.
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Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  realizację  projektu  wsparła  kwotą  6  300  zł.  z
przeznaczeniem na : honoraria dla prowadzących warsztaty teatralne i taneczne, akompaniatora,
zakup odtwarzacza CD i magnetofonu a także promocję.

Rezultaty projektu:

W warsztatach udział  wzięła 30 –osobowa grupa dzieci.  Podczas zajęć teatralnych uczyły się
emisji  głosu,  dykcji,  a  także ćwiczyły  improwizację,  ruch przy muzyce.  Zajęcia  zakończyły  się
pokazem , uczestnicy wystawili krótką historię spotkania rodzinnego. Wykorzystali do tego takie
środki  wyrazu  jak  taniec  do  muzyki  żydowskiej,  śpiew  i  wierszyki  dykcyjne.  Podczas  zajęć
tanecznych dzieci  poznawały tajniki  tańca przez zabawę. Pierwszy raz publicznie wystąpiły 26
maja  z  okazji  Dnia  Matki  i  swoim  mamom  zaprezentowały  się  w  tańcu  nowoczesnym  i
towarzyskim.

27. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Projekt: Świetlica terapeutyczno- edukacyjna miejscem uaktywniania dzieci i młodzieży 
             przebywających z matkami w noclegowni
Kwota przyznana: 7 200 zł.
Kwota wykorzystana: 7 200 zł.

Cele projektu:

Noclegownię dla Kobiet  PKPS w Płocku prowadzi  od 1995 roku.  Do placówki  trafiają matki  z
dziećmi  w  jednej  z  najtrudniejszych  sytuacji  życiowych.  W  noclegowni  mogą  mieszkać
maksymalnie 2 lata. W tym czasie pracują z nimi  pracownicy socjalni  i  pomagają im wyjść z
kryzysu, dzieci natomiast realizują obowiązek szkolny. To z myślą o nich w placówce powstała
świetlica terapeutyczna, w której najmłodsi mieszkańcy mogą spędzać przedpołudnia na zabawie,
starsi natomiast w spokoju odrobić lekcje po powrocie ze szkoły. Dodatkowo w świetlicy socjalno-
terapeutycznej mają zapewnioną opiekę psychologa, pedagoga i resocjalizatora. Świetlica służy
także jako miejsce terapii  dla kobiet.  W ramach projektu  Świetlica  terapeutyczno-  edukacyjna
miejscem uaktywniania  dzieci  i  młodzieży    przebywających  z  matkami  w noclegowni,  PKPS
założył:  zatrudnienie  psychologa,  pedagoga  i  terapeuty,  ustalenie  harmonogramu  zajęć
świetlicowych i ich prowadzenie.

Dofinansowanie projektu:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła projekt kwotą 7 200 zł. z przeznaczeniem na :
zatrudnienie terapeuty,  zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych,  a także doposażenie
świetlicy.
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Rezultaty projektu:

Ze świetlicy korzystało codziennie średnio 25 dzieci: 
- 6 dzieci w wieku od 2 do 5 lat
- 8 dzieci w wieku 6-13 lat
- 11 dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat

W świetlicy pracowali z nimi i ich matkami wykwalifikowani terapeuci. Ze środków pozyskanych od
Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zakupiono także nowości encyklopedyczne dla dzieci,
gry planszowe, układanki,  zabawki  i  materiały papiernicze.  Do najbardziej  udanych elementów
projektu  organizatorzy  zaliczyli  wzrost  wiary  we  własne  siły  w  szkole,  co  poskutkowało
promocjami  do  kolejnych  klas,  a  dzięki  organizacji  wolnego  czasu  po  lekcjach  dzieci
odseparowane  były  od  środowiska  patologicznego.  Programy  profilaktyczne  dla  dzieci
zapobiegały niebezpieczeństwu sięgnięcia po alkohol i  narkotyki,  dorośli  natomiast korzystali  z
programów  uczących  samodzielnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie  i  aktywnego
poszukiwania pracy.

28.  Naczelna  Organizacja  Techniczna  Federacja  Stowarzyszeń  Naukowo-
Technicznych
Projekt: Historia budownictwa w Płocku w latach 1945- 2007. Inwestorzy, projektanci i 
               budowniczowie – wydanie publikacji
Kwota przyznana: 7 000 zł.
Kwota wykorzystana: 7 000 zł.

Cele projektu:

Publikacja zapełnić ma w Płocku lukę w wydawnictwach dotyczących rozwoju miasta po 1945
roku. Autorzy przyznają, iż na rynku są dostępne albumy ze zdjęciami o współczesnym Płocku, są
także  publikacje  branżowe.  Brak  jednak  kompleksowego  opracowania  rozwoju  materialnego
miasta z wielkości ok. 30 tys. W 1945 r. do 130 tys. mieszkańców w 2007 r. Praca stanowić ma
źródło informacji o modernizacji I historii płockich zabytków, o rozwoju budownictwa powojennego
tak przemysłowego, jak mieszkaniowego, o akademickim  i  średnim szkolnictwie budowlanym,
o stowarzyszeniach wspierających rozwój miasta, o ludziach związanych z rozbudową Płocka,
wreszcie  o  publikacjach  dotyczących  budownictwa.  Według  założeń  autorów,  Włodzimierza
Serafimowicza  i  Bogumiła  Trębali,  od  lat  związnych  z  płockim  środowiskiem  budowlano-
inwestycyjnym  (Włodzimierz  Serafimowicz  przez  wiele  lat  pracował  m.in.  w  Petrobudowie,  a
Bogumił  Trębala ponad 30 lat  przepracował w MZRiP,  dzisiejszym PKN ORLEN), książka ma
zainteresować  płocczan  rozwojem  materialnym  miasta,  ale  także  stać  się  bazą  dla
specjalistycznych opracowań o Płocku.
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Dofinansowanie Fundacji:

Fundacja  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”  wsparła  wydanie  publikacji  kwotą  7  000  zł.  z
przeznaczeniem  na:  opracowanie  projektu  okładki,  opracowanie  redakcyjne  publikacji,
przygotowanie do druku,  skład i łamanie.

Rezultaty projektu:

Prace nad wydaniem monografii  trwały od 2003 roku. W końcu, w 2008 r.  książka  Z dziejów
budownictwa  w  Płocku.  Inwestorzy,  projektanci,  wykonawcy.  ukazała  się  w  nakładzie  1000
egzemplarzy. Wydawnictwo ma  charakter popularnego opracowania historycznego i adresowane
jest  do  wszystkich  zainteresowanych  rozwojem  materialnym   Płocka.  Opracowanie  stanowi
materiał  monograficzny  o  wybudowanych  w  ostatnim  60-  leciu  obiektach  przemysłowych
i  mieszkaniowych,  jest  obrazem  przemian  gospodarczych  Płocka  i  rozwoju  materialnego
z 30- tysięcznego miasta w 1945 r. do 130 tys. w roku 2007.  To źródło informacji o rozwoju
płockiego  budownictwa,  o  stowarzyszeniach  wspierających  rozwój  miasta,  o  szkolnictwie
budowlanym i o ludziach związanych z rozbudową Płocka po II wojnie światowej. Na ponad 500
stronach  przewija  się  prawie  4  tysiące  nazwisk  –  począwszy  od  kierowników  budowy,  po
projektantów,  prawników,  naukowców  i  architektów.  Rozwój  Płocka  obrazują  też  zdjęcia
zabytków,  instalacji  rafineryjnych,  nowoczesnych biurowców,  ale i  osiedli  z wielkiej  płyty,  które
wpisały się w krajobraz miasta. 
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