Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
„Fundusz grantowy dla Płocka” w 2012 r.
Istotne wydarzenia:
 V edycja konkursu grantowego – 20 zrealizowanych projektów na rzecz
płocczan na kwotę ok. 250 000 zł
 Zainicjowanie i realizacja konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło”- organizacja
zajęć w okresie wakacji dla blisko 230 dzieci ( 5 projektów na kwotę blisko
52 000 zł)
 Zainicjowanie konkursu „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” – organizacja
zajęć w ferie zimowe dla blisko 1400 dzieci ( 6 projektów na kwotę blisko
60 000 zł)
 Organizacja wielomodułowego szkolenia „Od projektu → do efektu”- 15
przedstawicieli płockich NGO nabyło wiedzę z zakresu podstaw fundraisingu,
metodologii
tworzenia
projektów,
organizacji
zbiórek
publicznych,
budżetowania. Efektem szkolenie będzie organizacja Dnia Lokalnych Inicjatyw
Społecznych PŁOCKIE INSPIRACJE z udziałem przedstawicieli organizacji z
całego kraju ( maj 2013). Organizacja szkolenia wraz z realizacją projektu
zamknie się kwotą 40 000 zł
 Pozyskanie w drodze procedury konkursowej dwóch transz wsparcia
konkursów grantowych o łącznej wartości 100 000 USD ( 303 890 PLN)
z Levi Strauss Foundation na realizację V i VI edycji konkursu grantowego
 Zainicjowanie konsultacji związanych z organizacją pracy z dziećmi
wykluczonymi społecznie metodą streetworkingu
 Zaprezentowanie modelu prowadzenia Fundacji przez Fundatorów, jako dobrej
praktyki na Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku
1. Skład osobowy, posiedzenia
Rada Fundatorów Fundacji


Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Przewodniczący Rady
Fundatorów



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



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

Rada Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2012 r. spotkała się na 3 protokołowanych
posiedzeniach ( 12 marca 2012 r., 9 maja 2012 r, 15 października 2012 r.). W tym czasie podjęła też
następujące Uchwały:


Uchwała Nr 1/2012 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 12 marca
2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
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Uchwała nr 2/2012 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 12 marca
2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla
Płocka”



Uchwała Nr 3/2012 Rady Fundatorów Fundacji: Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 15
października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Fundacji „Fundusz Grantowy
dla Płocka”

Rada Fundacji


Dorota Chmiel – Basell Orlen Polyolefins, Przewodnicząca Rady



Piotr Gryszpanowicz- Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg ( w okresie 12. 03. 2012 r. –
15.10.2012 r.), Zastępca Przewodniczącej Rady ( w okresie 23.03. 2012 r. – 6 listopada
2012 r. )



Michał Luczewski – Urząd Miasta Płocka (od 15.10.2012 r.), Zastępca Przewodniczącej
Rady ( od 6 listopada 2012 r. )



Zbigniew Burżacki – PKN Orlen S.A., Sekretarz Rady Fundacji



Jacek Choroszewski – Basell Orlen Polyolefins



Beata Karpińska – PKN Orlen S.A.



Marek Bębenista – Urząd Miasta Płocka

W 2012 r. Rada Fundacji spotkała się na 7 protokołowanych posiedzeniach ( 9 stycznia 2012 r., 23 marca
2012 r. 28 marca 2012 r. , 16 kwietnia 2012 r., 25 czerwca 2012 r., 2 października 2012 r., 6 listopada 2012
r.)
W tym czasie rada Fundacji podjęła 12 uchwał:
 Uchwała Nr 1/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 9 stycznia 2012 r. w
sprawie przyznania premii uznaniowej prezesowi Fundacji
 Uchwała Nr 2/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 23 marca 2012 r. w
sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Fundacji
 Uchwała Nr 3/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 23 marca 2012 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- bilansu, rachunków zysków i strat za 2011 r.
oraz sprawozdania merytorycznego z pracy Fundacji w 2011 r.
 Uchwała Nr 4/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 23 marca 2012 r. w
sprawie powołania członków zarządu Fundacji
 Uchwała Nr 5/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie przyjęcia budżetu Fundacji na 2012 r.
 Uchwała Nr 6/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 16 kwietnia 2012 r. w
sprawie przyjęcia kryteriów konkursowych i formularzy aplikacyjnych obowiązujących w I edycji
konkursu grantowego „Wakacje w Płocku na wesoło”
 Uchwała Nr 7/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 16 kwietnia 2012 r. w
sprawie powołania członków Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka’
 Uchwała Nr 8/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 25 czerwca 2012 r. w
sprawie poszerzenia składu Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
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 Uchwała Nr 9/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 2 października 2012 r. w
sprawie zmiany w składzie Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
 Uchwała Nr 10/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 6 listopada 2012 r. w
sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Fundacji
 Uchwała Nr 11/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 6 listopada 2012 r. w
sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Fundacji
 Uchwała Nr 12/2012 Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” z dnia 6 listopada 2012 r. w
sprawie przyjęcia kryteriów konkursowych i formularzy aplikacyjnych obowiązujących w I edycji
konkursu grantowego „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”

Zarząd Fundacji


Iwona Tandecka – Prezes Zarządu,



Arkadiusz Mirosław Ciesielski – członek Zarządu



Izabela Prądzyńska

W 2012 r. zarząd spotkał się na 12 protokołowanych posiedzeniach (10 stycznia, 15 lutego, 5 marca, 3
kwietnia, 23 maja, 26 czerwca, 18 lipca, 9 sierpnia,4 września, 8 października i 5 grudnia).
W tym czasie zarząd podjął 10 uchwał:


Uchwała Nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów
organizacjom pozarządowym w V edycji konkursu grantowego



Uchwała Nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr 1/2012
w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom pozarządowym w V edycji konkursu
grantowego Fundacji.



Uchwała Nr 3/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do
administrowania danymi osobowymi w „Bazie danych do kontaktu” Fundacji „Fundusz Grantowy dla
Płocka”



Uchwała Nr 4/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do
wykonywania obowiązków zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.



Uchwała Nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów
organizacjom pozarządowym w I edycji konkursu grantowego „Wakacje w Płocku na wesoło”



Uchwała Nr 6/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr
1/2012 w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom pozarządowym w V edycji
konkursu grantowego



Uchwała Nr 7/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr 1/2012
w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom pozarządowym w V edycji konkursu
grantowego



Uchwała Nr 8/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr 1/2012
w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom pozarządowym w V edycji konkursu
grantowego



Uchwała Nr 9/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podjęcia konsultacji dotyczących próby
zainicjowania w Płocku metod pracy z dziećmi- streetworkingu.
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Uchwała Nr 10/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Umowy Nr
1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu grantów organizacjom
pozarządowym w V edycji konkursu grantowego.

Rada Programowa
W 2012 r. Rada Programowa pracowała w dwóch składach:
Na mocy Uchwały Nr 4/2011 Rady Fundacji do 16 kwietnia 2012 r. w składzie:







Kazimierz Waluch- Przewodniczący Rady
Leszek Harabasz
Joanna Koprowicz
Artur Kras
Michał Luczewski
Mariusz Pogonowski

Od 16 kwietnia 2012 r. na mocy Uchwały Nr 7/2012, 8/2012 i 9/2012 Rady Fundacji, Rada
Programowa pracowała w następującym składzie:









Kazimierz Waluch- Przewodniczący Rady
Joanna Koprowicz
Artur Kras
Michał Luczewski – do 15.10. 2012 r.
Mariusz Pogonowski
Krzysztof Kisiel
Jacek Karolak
Jarosław Kozłowski

W 2012 roku Rada Programowa spotkała się na trzech protokołowanych posiedzeniach ( 4 stycznia, 14
marca i 22 czerwca).

2. Realizacja rocznego planu działania na 2012 r.

A. V edycja konkursu grantowego
Zgodnie z decyzją Rady Fundacji, V edycję konkursu grantowego zarząd ogłosił 7 listopada 2011
roku podczas uroczystości, jaka odbyła się w Domu Technika. W spotkaniu udział wzięli
Fundatorzy Fundacji, przedstawicieli płockiego biznesu, płockich organizacji pozarządowych oraz
media.
Ogłoszeniu V edycji konkursu towarzyszyła szeroka kampania promocyjna. Informacje prasową
dotyczącą podsumowania IV i zasad V edycji zarząd przesłał płockim mediom wraz z
zaproszeniem na spotkanie, dodatkowo dziennikarze otrzymali teczki prasowe z materiałami
dotyczącymi działań Fundacji podczas spotkania w Domu Technika. Dodatkowo zarząd
wydrukował 150 sztuk plakatów oraz 10 bilbordów z informacją o ogłoszeniu konkursu. Bilbordy
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zostały umieszczone na słupach należących do Urzędu Miasta Płocka, plakaty zostały
rozwieszone na stacjach benzynowych PKN ORLEN S.A. oraz na słupach ogłoszeniowych
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, w szkołach i placówkach kulturalnych i sportowych podległych
UMP.
Płockie media szeroko informowały o ogłoszeniu konkursu. Informacje ukazały się w Gazecie
Wyborczej Płock, Tygodniku Płockim, Expressie Płockim, na portalach internetowych:
www.plockcafe.pl, www.czasplocka.pl, www.wirtualnyplock.pl, www.plocman.pl oraz na
ogólnopolskim portalu dla NGO www.ngo.pl.
7 grudnia 2011 r. minął czas na składanie wniosków konkursowych. W tym czasie do biura
Fundacji wpłynęło 59 projektów. Po weryfikacji formalnej, do oceny merytorycznej zarząd Fundacji
zakwalifikował 52 projekty.
W V edycji konkursu Fundacja premiowała dodatkowo projekty związane z organizacją czasu
wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz projekty skierowane do
osób w wieku 60+.
Wszystkie wnioski konkursowe zostały
poddane wnikliwej ocenie merytorycznej
przez Radę Programową ( 4 stycznia 2012 r.)
oraz Radę Fundacji (9 stycznia 2012 r.). Na
podstawie obu opinii, zarząd Fundacji
Uchwałą Nr 1/2012 postanowił przyznać 23
granty o łącznej wartości 266 509 zł.
Listę laureatów konkursu Fundacja ogłosiła
uroczyście podczas spotkania, które odbyło
się 16 stycznia 2012 r. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele Fundatorów Fundacji
oraz Darczyńcy V edycji: Levi Strauss Foundation, płockich organizacji pozarządowych i media.
Trzech beneficjentów konkursu zrezygnowało z realizacji projektów. V edycja zamknęła się więc
liczbami: 20 beneficjentów- 248 690 zł. Z tej kwoty laureaci konkursu wykorzystali 245 294,77 zł.
Zarząd na bieżąco monitorował realizację projektów finansowanych w ramach V edycji konkursu,
informacje o ich realizacji zamieszczał na stronie internetowej Fundacji, portalu www.ngo.pl oraz
przesyłał do lokalnych redakcji. Przedstawiciele zarządu uczestniczyli w pracach związanych z
realizacją projektów, np. zasiadanie w jury konkursów oraz reprezentowali Fundację podczas
uroczystości związanych z inauguracją bądź zakończeniem projektów.
Opis projektów znajduje się w raporcie opublikowanym na stronie Fundacji:
http://funduszgrantowy.plock.eu/?p=3&pk=80
Wszyscy beneficjenci rozliczyli się prawidłowo z przekazanych dotacji.

B. Konkurs grantowy- Wakacje 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
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szkolnych na terenie miasta. Zarząd opracował, a Rada Fundacji przyjęła
kryteria konkursowe w kwietniu 2012 r.
Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla
Płocka” ogłosiła 23 kwietnia 2012 roku.
Celem konkursu było stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego
i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku poprzez organizację
bezpłatnych i cyklicznych form spędzania wolnego czasu dzieciom i
młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania.
Termin składania projektów w ramach konkursu upłynął 21 maja. W tym
czasie do biura Fundacji 6 organizacji złożyło 7 projektów na łączną sumę
73 065 zł. Budżet konkursu wynosił 60 000 zł.
Wszystkie projekty przeszły etap oceny formalnej, merytorycznie oceniła
je także Rada Programowa oraz Rada Fundacji. W oparciu
o te opinie, zarząd Fundacji Uchwałą nr 5/2012, 26 czerwca
2012 roku postanowił przyznać 6 grantów łącznej wartości
59 965 zł.
Beneficjenci konkursu symboliczne czeki odebrali z rąk Pani
Doroty Chmiel, Przewodniczącej Rady Fundacji 28 czerwca
2012 r.
Z realizacji projektu, z powodu problemów z rekrutacją,
zrezygnował
jeden
beneficjent,
pozostali
projekty
zrealizowali bez zastrzeżeń. Dzięki dofinansowaniu Fundacji z różnych form wakacyjnej opieki
skorzystało blisko 230 dzieci i młodzieży ( wakacje w płockim ogrodzie zoologicznym, wakacje z
piłką ręczną, warsztaty taneczne, zajęcia hipoterapii i nauki jazdy konno dla dzieci z Radziwia
oraz półkolonie dla dzieci z Podolszyc Południe). Z przyznanego dofinansowania beneficjenci
wykorzystali 51 875 zł.
Zarząd na bieżąco monitorował przebieg zajęć przewidzianych w ramach projektów, a także
rozliczył dotacje. Raport z realizacji projektów: http://funduszgrantowy.plock.eu/?p=82
Bazując na zdobytym doświadczeniu, a także sukcesie projektu i pozytywnym odbiorze wśród
beneficjentów, zarząd opracował, a Rada Fundacji przyjęła kryteria konkursowe I edycji konkursu
na organizację zajęć w okresie ferii zimowych w 2013 r.
C. Konkurs grantowy „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”
Pierwszą edycję konkursu "Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło" Fundacja "Fundusz Grantowy
dla Płocka" ogłosiła 12 listopada 2012 roku. Płockie organizacje pozarządowe miały miesiąc na
przygotowanie i złożenie wniosków.
Do 12 grudnia 2012 roku do biura Fundacji wpłynęło 10 projektów ( o 3 wnioski więcej, w
porównaniu do konkursu na organizację wakacji) na łączną sumę blisko 116 tys. zł. Budżet
konkursu wyniósł natomiast 60 000 zł.
Ocena wniosków oraz realizacja projektów odbyła się w roku 2013.
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D. Partnerstwo
W ramach projektu gwarantującemu płockim organizacjom pozarządowym wkład własny w
przypadku aplikowania o środki zewnętrzne na działalność statutową ( pomoc zwrotna lub
bezzwrotna, do 15 000 zł), do Fundacji wpłynął jeden wniosek o zawarcie partnerstwa w aplikacji
do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczył wsparcia rodzin
dzieci dotkniętych nadpobudliwością ruchową ADHD i był kontynuacją projektu
zapoczątkowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE w
dogrywce do IV edycji konkursu grantowego, a później realizowanego dzięki dofinansowaniu,
jakie Fundacja WINGS OF HOPE otrzymała w 2011 r. w konkursie FIO.
Zarząd opracował szczegóły umowy partnerskiej, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę
Fundacji Uchwałą Nr 2/2010 r. z 9 lutego 2010 r.
Na podstawie Umowy, do zadań Lidera projektu należała współpraca z rodzinami, terapia dzieci,
organizacja konferencji naukowej, partner natomiast, czyli Fundacja, był odpowiedzialny za
promocję projektu oraz ewaluację. Zadanie miało być realizowane w okresie wrzesień 2012- lipiec
2013. Zakładana wartość projektu wyniosła 144 732 zł, przy czym wkład finansowy po stronie
Fundacji wynieść miał 14 500 zł ( kwota wnioskowana natomiast to 130 232 zł).
W procesie oceny wniosek nie otrzymał wystarczającej ilości punktów i partnerstwo nie doszło do
skutku.
Była to jednak pierwsza prośba o nawiązanie partnerstwa skierowana przez NGO od momentu
zainicjowania projektu, czyli od 2010 r.

E. Konferencja poświęcona CSR
Zarząd zrezygnował z realizacji konferencji i postanowił przenieść zaplanowaną kwotę budżetową
– 5000 zł na poczet konkursu grantowego „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”. Realizacja
zadania opisana w punkcie 2.C.

F. Szkolenie poświęcone metodologii tworzenia projektów
Wielomodułowe szkolenie poświęcone przede wszystkim metodologii tworzenia projektów, ale
także organizacji zbiórek publicznych, konstruowaniu budżetu i współpracy z biznesem odbyło się
w październiku i listopadzie 2012 r.
Zarząd przeprowadził konkurs ofert na realizację szkolenia. W tej sprawie rozesłał 9 zapytań.
Spośród 5, jakie w wymaganym terminie wpłynęły do biura Fundacji, wybrał dwie i podjął
negocjacje nad konstrukcją programu szkolenia i jego budżetem z: Fundacją Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy. Realizację
szkolenia, z uwagi na bardziej rozbudowany moduł szkoleniowy, a także zapewnienie bezpłatnych
konsultacji dla uczestników szkolenia postanowił zlecić FRSO.
Następnie rozpoczął rekrutację do projektu. Zainteresowanie szkoleniem przekroczyło zakładane
możliwości. W związku z tym, iż wpłynęło 29 ofert, a miejsc było tylko 15, zarząd spotkał się 8
października 2012 r. i po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń postanowił zakwalifikować na
warsztaty piętnastu przedstawicieli płockich NGO.
Szkolenia odbyły się w Domu Technika i hotelu Petrochemia, w cyklu weekendowym, w dniach:
 13 - 14 października ( uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: podstaw fundraisingu,
współpracy z biznesem, tworzenia strategii finansowej)
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27 - 28 października (uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: planowania projektu, analizy
problemu, definicji grupy docelowej, budowania celów, metod realizacji, konstruowania
harmonogramu i budżetu)
9 – 10 listopada ( szkolenia fakultatywne, tematyka wybrana przez uczestników projektu:
uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: konstrukcji budżetu, organizacji zbiórek i loterii
publicznych, jak przekonać do siebie sponsora?)
24 listopada- podsumowanie szkolenia, odbiór certyfikatów, konsultacje indywidualne

W ankiecie ewaluacyjnej, przeprowadzonej ostatniego dnia szkolenia, uczestnicy bardzo
pochlebnie wypowiedzieli się na temat zawartości merytorycznej, a także sposobu organizacji
i prowadzenia zajęć. Potwierdzać ten fakt może także blisko 99% obecność uczestników podczas
zajęć.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy szkolenia mogli pisać i konsultować wnioski
o dofinansowanie na działania własnej organizacji.
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zagwarantowała
20 000 zł na realizację najlepszego projektu, jaki wpłynie w
trakcie zajęć. W tym trybie do biura Fundacji wpłynęło 5
wniosków. Spośród nich, w oparciu o opinie wydane przez
Radę Programową oraz Radę Fundacji, zarząd postanowił
przyznać grant na realizację projektu Stowarzyszeniu Na
Rzecz Rozwoju Tańca IMPRESJA. Projekt „Dzień
Lokalnych Inicjatyw Społecznych PŁOCKIE INSPIRACJE”
zakłada organizację dużego pikniku płockich NGO w
połączeniu z konkursem tańca cheerleaders. Odbędzie się w maju 2013 r. ( skutki finansowe:
budżet 2013 r. )
Ogłoszenie decyzji zarządu nastąpiło w styczniu 2013 r., podczas uroczystości związanej z
ogłoszeniem wyników „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło”.
Pozostałe organizacje, które złożyły wnioski w ramach szkolenia, zarząd zaprosił do VI edycji
konkursu grantowego.

G. Klub Wolontariusza
Klub studenta wolontariusza przy Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” powstał w 2011 roku.
Opiekę merytoryczną nad studentami objął doc. Kazimierz Waluch, Przewodniczący Rady
Programowej Fundacji. Założeniem przyświecającym powołaniu klubu było kojarzenie studentów
płockich uczelni z organizacjami pozarządowymi, które zadeklarują chęć współpracy. Jej istotą
miały być działania związane z tworzeniem i pracą przy projektach zakończone wydaniem
wolontariuszowi zaświadczenia o współpracy. Pod egidą Fundacji, nawiązano 4 porozumienia.
Aktywnie i systematycznie w zajęciach merytorycznych prowadzonych przez doc. Kazimierza
Walucha w 2012 roku uczestniczyło 4 studentów ( początkowo grupa liczyła ok. 10 osób).
Studenci spotykają się na comiesięcznych spotkaniach, organizowanych w Centrum ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub w Szkole Wyższej Pawła Włodkowica.
Początkowo pracowali nad przełożeniem w ramy projektu swoich pomysłów, obecnie piszą jeden
projekt, który, jeśli Rada Fundacji wyrazi zgodę, zostanie złożony w konkursie zewnętrznym przez
Fundację.
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H. Działania związane z pozyskaniem darczyńców Fundacji
W 2012 roku Fundacja pozyskała na działalność
statutową związaną ze wsparciem płockich organizacji
pozarządowych z Levi Strauss Foundation dwie transze
po 50 000 USD. Pierwsza, w wysokości 152 370 zł
wpłynęła na konto Fundacji 14 marca 2012 r. i zasiliła
budżet V edycji konkursu grantowego. Została rozliczona
w listopadzie 2012 r. i wówczas zarząd po raz trzeci
złożył aplikację w systemie Levi Strauss Foundation.
Zarząd opracował dokumenty związane z pozyskaniem
darowizny na rzecz wsparcia potencjału płockich
organizacji pozarządowych w ramach VI edycji konkursu
grantowego. Prowadził także korespondencję elektroniczną i telefoniczną z koordynatorem
projektu P. Brandee Butler z LSF. Działania Fundacji spotkały się z pozytywnym odbiorem i w
grudniu 2013 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu Fundacji po raz trzeci grantu w wysokości
50 000 USD (151 520 zł przelew z 21.01.2013 r. ). Informację o przyznanym dofinansowaniu
i uzupełnieniu budżetu VI edycji, który gwarantują darowizny Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., zarząd przekazał mediom podczas spotkania związanego z
podsumowaniem V i ogłoszeniem zasad VI edycji konkursu 20 lutego 2013 r.
W 2012 r. zarząd złożył również prośbę o dofinansowanie działań związanych z VI edycją
konkursu grantowego do PREN „Przyjaźń” S.A. Fundacja nie otrzymała odpowiedzi na złożony
wniosek.

I. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
W 2012 r. zarząd złożył w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych oddział w
Płocku wniosek o dotację na rzecz podniesienia kompetencji służb mundurowych i pracowników
ruchu turystycznego w zakresie języka angielskiego w konkursie POKL Poddziałanie 9.6.2.
Projekt przeszedł etap oceny formalnej, czekamy na ocenę merytoryczną zadania.
Projekt dotyczy podniesienia kompetencji 40 pracowników związanych z szeroko rozumianym
rozwojem turystyki: gastronomia, hotelarstwo, ale i służby mundurowe, z zakresu języka
angielskiego. Zakłada nabycie i podniesienie umiejętności na poziomie A i B zgodnie z
Europejskim Opisem Systemu Kształcenia Językowego. Wartością dodaną do kursu mają być
warsztaty związane z szybką reakcją w nagłych sytuacjach ekstremalnych, jakie mogą napotkać
turyści, typu kradzież, zagubienie, wypadek komunikacyjny. Warsztaty mają na celu nauczyć: jak
uspokoić zdenerwowaną osobę, jak zebrać potrzebne do udzielenia pomocy informacje. Wartość
projektu to 266 040 zł. Zakłada dofinansowanie z POKL w 100%, zgodnie z kryteriami
konkursowymi.
Fundacja czeka na decyzję w sprawie oceny merytorycznej projektu.
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J. Streetworking
Na wniosek Zbigniewa Burżackiego, Sekretarza Rady Fundacji, w 2012 r. zarząd rozpoczął
działania związane z inicjacją w Płocku nowej metody pracy z dziećmi – streetworking. W tym
celu zarząd nawiązał współpracę z warszawskim Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji
Społecznej Praga Północ i zaprosił ich przedstawicieli na dwa spotkania informacyjne do Płocka.
Podczas pierwszego, jakie odbyło się 4 września, członkowie stowarzyszenia, streetworkerzy
opowiedzieli o swojej pracy z dziećmi i rodzinami wykluczonymi społecznie mieszkającymi na
warszawskiej Pradze Północ. Kolejne spotkanie odbyło się 6 listopada, z udziałem członków Rady
Fundacji. Na potrzeby spotkania powstał wstępny konspekt realizacji projektu w Płocku w oparciu
o doświadczenia GPAS.
Rada wyraziła wstępne zainteresowanie realizacją projektu pod warunkiem uzyskania dotacji
zewnętrznej ( budżet wstępny, zakładający pracę z dziećmi ( 4 grupy po 6 osób) w okresie
osiemnastomiesięcznym oscyluje wokół 180 000 zł). W tej sprawie zarząd odbył spotkanie z
Romanem Siemiątkowskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Społecznych i zyskał
wstępne zainteresowanie Ratusza realizacją projektu. Fundacja złoży więc 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. Ewentualny okres
realizacji: 2013 r.

K. Konferencje
W 2012 r. zarząd promował działania Fundacji i jej Fundatorów Podczas Forum Inicjowania
Rozwoju, jakie odbyło się 12 grudnia 2012 r. w Amber Expo w Gdańsku. Spotkanie organizowała
Fundacja Inicjowania Rozwoju. Forum zgromadziło przedstawicieli władz, biznesu i organizacji
pozarządowych z Pomorza. Zainicjowało długofalowy projekt, realizowany w 2013 r. Jego celem
są aktywne działania rozwojowe, oparte na silnej współpracy międzysektorowej w Regionie.
Fundusz Grantowy dla Płocka, łączący potencjał samorządu z biznesem, prezentowany był w
ramach dobrych praktyk i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

L. Współpraca z mediami
W 2012 r. zarząd na bieżąco informował media o działaniach związanych z Fundacją, a także o
projektach realizowanych przez beneficjentów konkursów grantowych. Informacje zamieszczane
były także na stronie internetowej Fundacji oraz na ogólnopolskim portalu www.ngo.pl.
Zarząd zorganizował także dwie uroczystości z udziałem mediów i Fundatorów, związane z
ogłoszeniem wyników konkursów grantowych: V edycji oraz „Wakacje w Płocku na wesoło”.
W 2012 r. zarząd zarchiwizował ponad 130 artykułów prasowych, jakie ukazały się w lokalnych
mediach ( dziennikach, tygodnikach, ale i portalach internetowych). W blisko połowie publikacji
wymienieni zostali Fundatorzy Fundacji: PKN ORLEN S.A., BOP oraz Darczyńca Levi Strauss
Foundation.
Prezes zarządu udzieliła także wywiadów dla rozgłośni radiowych: Radio Eska, Radio Dla Ciebie,
Katolickie Radio Płock, ORLEN Studio.
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