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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji 
„Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2014 r. 

 
Fundacja zrealizowała 7 dużych projektów, w tym nowe  projekty autorskie, takie jak Bajka 
Płock czy „streetworking” oraz konkursy adresowane do płockich organizacji 
pozarządowych. Na te cele wydatkowano ponad 550 tys. zł. 
 
W 2014 r. Fundacja na działania statutowe realizowane w latach 2014 - 2015  pozyskała 
602 296 tys. zł.   
 

PKN ORLEN  150 000 PLN Darowizna Fundatora 

BOP  80 0000 PLN Darowizna Fundatora 

UMP  90 000 PLN  konkurs 

Fundusze Norweskie 159 080 PLN konkurs 

Levi Strauss Foundation 123 296 PLN konkurs 

 
 Fundacja zapoczątkowała nowe inicjatywy: 
 

 „Streetworking”- po raz pierwszy w Płocku Fundacja wprowadziła i realizuje nową metodę 
pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w formule pedagogiki 
podwórkowej.  3 zatrudnionych przez Fundację pedagogów prowadzi zajęcia grupowe                 
i animacje podwórkowe dla ponad 40 dzieci. 

 Ogłoszenie I edycji konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. W 2015 r. 11 
beneficjentów zrealizuje projekty za blisko 30 000 zł. 

 I edycja konkursu „Bajka Płock”- zapoczątkowanie nowego konkursu dla płockich 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 20 świetlic i 
klubów, zadanie konkursowe wykonało blisko 300 dzieci. W nagrodę za najlepsze prace 
80 dzieci wyjechało na wycieczkę. 

 „Szczypiorniak na podwórko” – Fundacja pozyskała ponad 150 tys. zł na realizację 
projektu w konkursie „Obywatele dla Demokracji” w partnerstwie z Instytutem Rozwoju 
Sportu i Edukacji oraz SPR Wisła Płock. Okres realizacji 2015-2016, w ramach projektu 
zajęciami sportowymi i uspołeczniającymi obejmiemy 30 dzieci. 

 
 Kontynuacja działań cyklicznych: 

 

 Dwa duże konkursy grantowe: 
 

 W 2014 r. zakończyliśmy i rozliczyliśmy VI edycję konkursu, w której na realizację 
25 projektów przeznaczyliśmy ponad 420 tys. zł, 
 

 W listopadzie Fundacja zainicjowała VII edycję konkursu, w ramach której za blisko 
260 tys. zł 16 beneficjentów zrealizuje projekty w 2015 r. 

 
 „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło”- ponad 3 tys. dzieci w czasie wakacji skorzystało z 

atrakcji zorganizowanych przez 6 beneficjentów Fundacji. Na realizację projektu Fundacja 
przekazała ponad 60 tys. zł.  

 
Pełen opis zrealizowanych projektów przedstawiamy w punkcie nr 2 sprawozdania.  

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
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1. Skład osobowy, posiedzenia  

Rada Fundatorów Fundacji: 

 Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Przewodniczący Rady Fundatorów 

 Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu, Członek Rady Fundatorów 

 Jerzy Nowaliński - Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Członek 
Rady Fundatorów- do 12 listopada 2014 r.  

 Piotr Żehaluk- Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.- od 12 
listopada 2014 r.  

Rada Fundatorów w 2014 r. wydała jedną opinię w trybie obiegowym. 

 

Rada Fundacji: 

 Dorota Chmiel – BOP, Przewodnicząca Rady 

 Michał Luczewski – PPPT, Zastępca Przewodniczącej Rady  

 Zbigniew Burżacki – PKN ORLEN, Sekretarz Rady Fundacji 

 Jacek Choroszewski – BOP 

 Ilona Zmysłowska – PKN ORLEN  

 Marek Bębenista – UMP  

 

W 2014 r. Rada Fundacji spotkała się na 5 protokołowanych posiedzeniach ( 10 lutego, 24 marca, 28 
kwietnia, 16 lipca, 27 października).  

W tym czasie Rada Fundacji podjęła 11 uchwał, w tym jedną w trybie obiegowym. 

 

Zarząd Fundacji 
 

 Iwona Tandecka – Prezes Zarządu, 

 Izabela Prądzyńska – członek zarządu 

 Arkadiusz Ciesielski – członek Zarządu 

 

W 2014 r. zarząd spotkał się na 10 protokołowanych posiedzeniach (20 stycznia, 3 lutego, 4 marca, 7 
marca, 16 kwietnia, 11 czerwca, 30 września, 14 października, 25 listopada, 23 grudnia), a także 
uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Fundacji w terminach wymienionych wyżej. 

W tym czasie zarząd podjął 3 uchwały.  

 

Rada Programowa 
 
 
W 2014 r. Rada Programowa pracowała w składzie: 
 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
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 Kazimierz Waluch-  Przewodniczący Rady 

 Joanna Koprowicz 

 Artur Kras 

 Mariusz Pogonowski 

 Krzysztof Kisiel 

 Jacek Karolak 

 Jarosław Kozłowski 

 
W 2014 r. Rada Programowa spotkała się na jednym protokołowanym posiedzeniu, wydała również opinię 
obiegowo. 
 

 
 

2. Realizacja rocznego planu działania na 2014 r. 
 
 
 

A. VI i VII edycja konkursów grantowych 

 
W 2014 roku Fundacja realizowała dwie edycje konkursów grantowych, ogłaszanych cyklicznie przez 
Fundację.  
 

 W pierwszym kwartale roku zarząd rozliczył VI edycję konkursu, w której kwotą 421 918,12 zł 
Fundacja sfinansowała realizację 25 projektów zrealizowanych w cyklu: 22 kwietnia 2013 r. – 22 
lutego 2014 r. Raport z opisem działań finansowanych w VI edycji konkursu grantowego Fundacja 
upubliczniła na swojej stronie internetowej http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=3&pk=88 .  
Konkurs sfinansowany został z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz 
grantu pozyskanego z Levi Strauss Foundation. 
 

 VII edycję konkursu grantowego Fundacja uroczyście 
zainaugurowała 14 listopada 2014 r. W spotkaniu, które 
odbyło się w Domu Technika, uczestniczyli Fundatorzy 
Fundacji, media oraz przedstawiciele płockich 
organizacji pozarządowych. Spotkanie było również 
okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy 
fotoreportaż z realizacji projektu w ramach VI edycji 
konkursu grantowego. Podczas uroczystości zarząd 
wręczył nagrodę- aparat fotograficzny, Fundacji na 
Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym FENIKS. Do VII 
edycji płockie NGO zgłosiły 49 projektów, przy czym jeden został przez wnioskodawcę wycofany. 
Konkurs został rozstrzygnięty w lutym 2015 r. Fundacja, z darowizn Fundatorów PKN ORLEN, 
Basell Orlen Polyolefins oraz grantu pozyskanego z Levi Strauss Foundation sfinansuje realizację 
16 projektów kwotą 262 794,50 zł.  Konkurs zostanie zakończony i rozliczony w grudniu 2015 r.  
 

B. I edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 
I edycja konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych jest pierwszą tego typu inicjatywą                            
w działalności Fundacji. Jej celem jest wsparcie społecznych działań płocczan na rzecz swojego 
najbliższego otoczenia. Konkurs został ogłoszony 14 listopada 2014 r. i spotkał się z bardzo pozytywnym 
odzewem płocczan. Do biura Fundacji wpłynęło 19 wniosków, głównie złożonych przez osoby indywidualne. 
Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji, w lutym 2014 r. na realizację 11 
projektów przyznał 26 064,50 zł. Projekty będą finansowane z darowizn PKN ORLEN i Basell Orlen 
Polyolefins. Zostaną zrealizowane i rozliczone do końca 2015 r. 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
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C. Konkurs grantowy- Wakacje 2014 w Płocku na wesoło 
 
Realizację konkursu grantowego „Wakacje 
w Płocku na wesoło” zarząd zainicjował w 
2012 roku, jako próbę rozwiązania 
problemu braku alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego od zajęć 
szkolnych na terenie miasta. Ponieważ 
konkurs został dobrze przyjęty przez 
odbiorców, tak organizacje pozarządowe, 
jak i beneficjentów pośrednich, czyli dzieci 
i ich rodziny, w 2014 r. Fundacja ogłosiła 
jego III już edycję.  
 
Konkurs ogłosiliśmy 3 marca,                      
a rozstrzygnęliśmy 8 maja 2014 r. Spośród 
10 wniosków, jakie wpłynęły do biura 
Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady 
Programowej i Rady Fundacji, zarząd przyznał 6 grantów na łączną sumę 67 530 zł. Z tej kwoty beneficjenci 
wykorzystali 64 818,43 zł. W okresie wakacyjnym zorganizowali różne formy aktywności, od półkolonii po 
otwarte spotkania, dla blisko 3166 młodych płocczan. 
 
Zarząd na bieżąco monitorował przebieg zajęć przewidzianych w ramach projektów, a także rozliczył 
dotacje. Raport z realizacji projektów Fundacja zamieściła na swojej stronie internetowej pod adresem: 
http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=82&pk=92 
 
Konkurs „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło” finansowany był z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN i 
Basell Orlen Polyolefins.  

 

D. Konkurs „Bajka Płock” 
 

To nowa inicjatywa Fundacji skierowana do płockich 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
Konkurs miał za zadanie zintegrować wychowanków 
świetlic, pobudzić ich kreatywność, ale też 
zainteresować historią naszego miasta. Dodatkowym 
atutem, który liczył się podczas oceny zgłoszonych 
prac, był udział rodziców i opiekunów dzieci w 
tworzeniu pracy konkursowej. Głównym zadaniem, 
jakie postawiliśmy przed podopiecznymi placówek, było 
wymyślenie, napisanie i zilustrowanie opowieści o 
Płocku. Fundacja nie zaznaczyła żądnych ram 
czasowych, w jakich powinna być usytuowana historia, 
ważne było, by fabuła i bohaterowie związani byli z 
naszym miastem. Dzieci biorące udział w konkursie 
walczyły o nagrodę dla całej placówki.  Do konkursu 
wpłynęło 10 prac, jury, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele wszystkich organów statutowych Fundacji, postanowili nagrodzić wycieczką 4 placówki 
(podczas głosowania dwie placówki zdobyły 3 miejsce ex aequo). Autorzy pracy wyróżnionej otrzymali 
vouchery do parku linowego, a pozostali uczestnicy zestawy koralików do robienia biżuterii. Finał konkursu 
miał miejsce 6 grudnia. W Mikołajki blisko 80 dzieci wraz z opiekunami pojechało na jednodniową 
wycieczkę do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku, gdzie oprócz spotkania z Mikołajem odwiedziły także 
dom Gwiazdora i wzięły udział w bożonarodzeniowych warsztatach.  

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
http://funduszgrantowy.plock.eu/index.php?p=82&pk=92
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E. Streetworking 
 

Działania związane z zapoczątkowaniem w Płocku 
nowych form pracy z dzieckiem wykluczonym w oparciu o 
pedagogikę podwórkową Fundacja rozpoczęła w 2012 r. 
W tym celu nawiązaliśmy współpracę z warszawskim 
Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej 
Praga Północ i odbyliśmy na przełomie 2012 i 2013 r. kilka 
spotkań roboczych. 
Rada Fundacji wyraziła zgodę na realizację projektu w 
Płocku i zarząd szukając źródeł jego finansowania, 25 
kwietnia 2013 r. złożył prośbę do Prezydenta Miasta 
Płocka o ogłoszenie konkursu na realizację zadania 
publicznego zgodnie z art. 12 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 
Po wyrażeniu pozytywnej odpowiedzi na naszą prośbę, 19 
lipca 2013 r. w konkursie ogłoszonym przez Ratusz złożyliśmy projekt „Inicjacja działań związanych z 
streetworkingiem w Płocku, realizacja środowiskowych zadań związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i narkomanii w formie pracy animatorów podwórkowych”. 1 października 2013 r. Fundacja 
podpisała natomiast umowę nr 138/WZS/Z/2598/2013 z Gminą – Miasto Płock na realizację ww. zadań 
wartości 94 043, 20 zł.  Realizacja projektu przewidziana była na okres: 1 października 2013 r. – 31 grudnia 
2014 r.  
W 2013 r. Fundacja zorganizowała szkolenie dla streetworkerów, w 2014 r. rozpoczęła działania w terenie. 
Pracę na ulicy poprzedziły konsultacje przeszkolonych pedagogów z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, policji i Straży Miejskiej, których celem było wyłonienie miejsc, w których istnieje 
rzeczywista potrzeba działania. W lutym zorganizowaliśmy pierwsze wyjścia w teren, wiosną pedagodzy 
prowadzili otwarte zajęcia animacyjne, w maju stworzyli dwie grupy ( w sumie 13 osób), z którymi średnio 
trzy razy w tygodniu prowadzą zajęcia. Projekt był realizowany w oparciu o metodykę opracowaną przez 
superwizorów z warszawskiej organizacji GPAiS. Jego podstawowe cele to ograniczenie skali 
dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań „dzieci ulicy” oraz poprawa ich funkcjonowania społecznego,            
a także wsparcie ich rodzin w procesie wychowania i opieki. 
Dodatkowo, z uwagi na powstałe oszczędności w projekcie, w lipcu Fundacja zatrudniła trzeciego 
pedagoga, który prowadził otwarte zajęcia animacyjne dla dzieci zamieszkujących płocką Starówkę, ale 
także mieszkających w bloku socjalnym przy ul. Otolińskiej. Tylko na Starym Mieście z różnych form 
animacji skorzystało ponad 30 dzieci.  
Streetworkerzy współpracowali z rodzicami i opiekunami dzieci, w miarę potrzeb odwiedzali również szkoły 
swoich podopiecznych. Programy zajęć każdorazowo dopasowywane były do problemów, jakie pojawiały 
się w życiu ich podopiecznych, ale także przewijały w rozmowach o najbliższych im osobach.  
Projekt będzie kontynuowany w 2015 r. W 2014 r. Fundacja wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez 
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Płocka, na działania w 2015 r. otrzymaliśmy 90 000 z. Wkład własny 
finansujemy z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN i BOP. 

 
 

3. Działania związane z pozyskaniem darczyńców Fundacji 
 

 W 2014 r. zarząd pozyskał grant w wysokości 40 000 USD ( 123 296 PLN)  na realizację VII edycji 
konkursu grantowego z Levi Strauss Foundation. Złożenie aplikacji o grant poprzedziło prawidłowe 
rozliczenie grantu na VI edycje konkursu grantowego. 

 Fundacja pozyskała 90 000 zł w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Płocka na 
kontynuację działań związanych ze streetworkingiem w Płocku na 2015 r. ( więcej w punkcie 2.e). 

 Fundacja, jako partner, wraz z Instytutem Rozwoju Sportu i Edukacji ( liderem partnerstwa) oraz 
SPR Wisła Płock ( partnerem) złożyła i pozyskała środki finansowe na realizację projektu 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
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„Szczypiorniak na podwórko” w konkursie „Obywatele dla Demokracji” finansowanym z 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt skierowany do dzieci 
(7-13 lat) zagrożonych wykluczeniem i demoralizacją z Płocka realizowany będzie do kwietnia 2016 
r. Fundacja będzie odpowiedzialna za nabór streetworkerów, rekrutację dzieci i organizację im 
zajęć. Zadaniem partnera- Wisły Płock będzie prowadzenie treningów  piłki ręcznej oraz 
sportowych.  Lider natomiast opracuje i upowszechni lokalny model włączania się klubów 
sportowych w działania na rzecz dzieci i młodzieży. Wartość projektu to 327 430 tys. zł, Fundacja w 
ramach projektu otrzyma 159 080 zł w 2015 r. Złożenie wniosku- 2014 r., realizacja 2015-2016 r.  

 Zarząd zaprosił do współpracy i prowadził rozmowy związane ze sponsoringiem projektu „Wakacje 
2014 w Płocku na wesoło” z płockimi firmami, jednak spotkaliśmy się z odmową argumentowaną 
obecną sytuacją ekonomiczną.  

 

4. Konferencje, promocja, współpraca z mediami 
 

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

 Działania Fundacji były prezentowane podczas spotkania organizowanego przez PKN ORLEN 
z przedstawicielami ORLEN Deutschland w kwietniu 2014 r. w siedzibie Fundatora. 

 Zarząd zorganizował trzy spotkania związane z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem konkursów,              
w których uczestniczyli przedstawiciele Fundatorów, mediów oraz płockich organizacji 
pozarządowych.  

 Zarząd na bieżąco informował lokalne media i ogólnopolskie portale poświęcone tematyce 
NGO o działaniach związanych z realizacją projektów finansowanych w konkursach. Powstało 
blisko 100 publikacji związanych przede wszystkim z wydarzeniami związanymi z projektami  
„Wakacje 2014 w Płocku na wesoło” , „Bajka Płock”, oraz działaniami streetworkerów. Prezes 
zarządu udzielała również wywiadów lokalnym rozgłośniom radiowym i telewizji. 

 Zarząd Fundacji wsparł swoją wiedzą nowo powstałą Fundację ANWIL dla Włocławka, która 
rozpoczęła w 2014 r. działalność w oparciu o metody wypracowane przez Fundusz Grantowy. 

 Do promocji działań fundacji zarząd wykorzystuje również stronę internetową 
www.funduszgrantowy.plock.eu oraz profil na portalu społecznościowym FB. 

 
 
Sprawozdanie przyjęte przez zarząd Fundacji na spotkaniu w dniu 10 marca 2015 r.  

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

