
Realizowane projekty: 
 
1. Organizacja: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

Projekt: „Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej          
Miłosierdzia w Płocku Stary Rynek 14/18”. 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
 

Krótki opis projektu:  
 

Organizacja otrzymała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i 
modernizacji zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Jest to projekt 
długofalowy. I etap jego realizacji (współfinansowany z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka) – 
sporządzenie dokumentacji technicznej, nastąpi w okresie wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 

W dniu 22.02.1931 r. Święta Faustyna w tym miejscu miała objawienie Jezusa Miłosiernego. To 
wydarzenie, które rozpoczęło Jej misję apostolską przyciąga coraz liczniejsze grupy pielgrzymów i turystów, 
z których znaczny procent stanowią pątnicy zagraniczni, reprezentujący niemal wszystkie kontynenty. Na ich 
przyjęcie Sanktuarium nie posiada wystarczających pomieszczeń socjalnych, a istniejąca Kaplica jest zbyt 
mała. Konieczna jest zatem budowa większej świątyni i stworzenie odpowiedniego zaplecza turystyczno – 
pielgrzymkowego. 

Konieczność podjęcia tak wielkiego i kosztownego zadania podyktowana jest również troską o 
wychowanie młodzieży i stworzeniem dla niej odpowiedniej bazy lokalowej i właściwych warunków do 
nauki. Dotychczasowe pomieszczenia stanowiące Ośrodek dla wychowanek, /które i tak nie spełniały 
standartowych norm/, zostaną wchłonięte pod rozbudowę Sanktuarium, stąd potrzeba wybudowania 
odrębnego budynku przystosowanego do prowadzenia zajęć wychowawczych, dających możliwość 
wyrównywania szans życiowych dla młodzieży z „ulicy”. 
Cele i planowane efekty projektu: 
- Rozwój turystyczny miasta przez stworzenie bazy turystyczno – kulturowej, powiększenie bazy 

lokalowej dla zwiedzających zabytki miasta i okolic z udostępnieniem kaplicy i muzeum Świętej Siostry 
Faustyny. 

- Pomoc młodzieży w wydobyciu się z degenerujących wpływów środowiska poprzez stworzenie 
właściwych warunków do nauki i prowadzenia zajęć socjo – terapeutycznych. 

- Stworzenie nowych miejsc pracy dla fachowej kadry opiekuńczo – terapeutycznej w celu przygotowania 
młodzieży do życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa. 

 
Efekty – stworzenie bazy lokalowej dla turystów i udostępnienie nowych pomieszczeń muzealnych.  
Stworzenie pomieszczeń dla młodzieży ze środowisk ubogich i patologicznych z miasta Płocka, dając im 
możliwość wyrównywania szans życiowych i osiągnięcie aktywizacji zawodowej. 
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007 (sporządzenie dokumentacji technicznej) 
 
2.  Organizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku-Borowiczki 

Projekt: „Modernizacja świetlicy należącej do O.S.P oraz postawienie garażu na sprzęt i    
samochód pożarniczy”. 
 Kwota dofinansowania: 5 000 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 

Organizacja otrzymała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej – projektu 
architektonicznego modernizacji świetlicy oraz postawienia garażu na sprzęt i samochód pożarniczy. 
 
     
 



     Cele i planowane efekty projektu: 
- zmodernizowanie istniejącej świetlicy i jej dostosowania do potrzeb społeczności lokalnej, głównie 

mieszkańców Borowiczek, 
- postawienie garażu na sprzęt i samochód pożarniczy. 
 

Zmodyfikowanie istniejącej świetlicy O.S.P Osiedla Borowiczki wpłynie na bardziej efektywne jej  
wykorzystanie przez całą społeczność lokalną Borowiczek, członków O.S.P, emerytów, sportowców z klubu 
sportowego „Borowiczanka”. Świetlica będzie również wykorzystywana do spotkań kulturowo – 
oświatowych np. kurs tańca. Przyczyni się to w dużym stopniu do zintegrowania społeczności lokalnej.  
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 

 
 

3. Organizacja: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta 
Projekt: „Międzypokoleniowa aktywizacja w Domu Dziennego Pobytu Brata Alberta pn. “Oblicze 
przyjaźni”. 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 
Projekt pn. „Oblicze przyjaźni” skierowany jest do osób starszych, samotnych, wymagających szczególnej 

opieki, ale także do młodzieży, głównie z rodzin dysfunkcyjnych. 
Realizacja projektu umożliwi zorganizowanie zajęć kulturalno- oświatowych, zagospodarowanie wolnego 

czasu podopiecznym, organizowanie imprez okolicznościowych, występów artystycznych oraz wykładów 
edukacyjno - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zajęcia te mają charakter integrujący dzieci i młodzież 
z rodzin dysfunkcyjnych oraz osób dorosłych. Dzięki temu Dom Dziennego Pobytu stanie się „drugim 
domem” dla wielu podopiecznych. Nastąpi umocnienie więzi wspólnotowych oraz pokonanie poczucia 
osamotnienia i wyobcowania, a także twórcze wykorzystanie czasu. Celem projektu jest także pomoc w 
żywieniu podopiecznych (3 pełnowartościowe posiłki dziennie) oraz przedłużenie czasu trwania zajęć 
skierowanych do podopiecznych, do 9 godzin dziennie w roku 2006/2007.  

W realizacji projektu udział biorą osoby starsze i samotne, kierowane głównie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, parafie lub zgłaszają się same, dzieci ze Świetlicy Miejskiej Nr 11 (ok. 35 osób) oraz 
młodzieży z Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg” (ok. 30 osób). 

 
Okres realizacji  projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007.  
 

4. Organizacja : Stowarzyszenie Rockowe Ogródki 
 Projekt: „Rockowe Ogródki 2007” 
 Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 

Celem projektu jest kształcenie pozytywnych postaw młodzieży oraz zaspokojenie potrzeby rozwoju 
edukacji młodzieży muzykującej, a także rozwoju edukacji muzycznej poprzez kontakt z żywą muzyką. W 
projekcie udział weźmie blisko 5000 osób. Część z nich weźmie udział jako uczestnicy warsztatów, 
aktywni słuchacze i obserwatorzy koncertów oraz innych form planowanych w projekcie. Celem jest też 
wskazanie możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas wakacji. 

Projekt „Rockowe Ogródki” jest formą zaspokojenia potrzeby integracji młodzieży z terenu miasta 
Płocka. Młodzieży identyfikującej się z kultura muzyczną, muzyką rockową oraz jej pochodnymi.  

Na projekt „Rockowe Ogródki 2007” składają się:  
- X Festiwal Muzyczny Rockowe Ogródki. Festiwal ma formę konkursu, w którym biorą udział 

zespoły z całego kraju, w tym z Płocka, podczas festiwalu jest organizowany Dzień Płocki, w którym 
prezentują się płockie zespoły. Każdy zespół ma swój dzień. Festiwal trwa dwa miesiące, odbywa się 
zazwyczaj 20 koncertów. Poza zespołami konkursowymi zapraszani są goście. Całość kończy 



finałowy koncert, rozdanie nagród i wytypowanie zespołów, które znajdą się na płycie Rockowych 
Ogródków. 

- III Warsztaty Muzyczne Rockowe Ogródki. Warsztaty muzyczne odbywać się będą w wynajętych 
salach Szkoły Muzycznej, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zostanie utworzonych 6 grup 
tematycznych: gitara elektryczna, gitara basowa, gitara klasyczna, perkusja, inst. klawiszowe.  
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani muzycy oraz wykładowcy. W ciągu dnia odbędą się zajęcia 
teoretyczne i praktyczne z gry na instrumencie. Zajęcia odbywać się będą w grupach tematycznych, 
popołudniowe warsztaty przeprowadzane będą na terenie Festiwalu, będzie to wspólne muzykowanie 
uczniów i nauczycieli. Warsztaty zakończy wspólny występ uczestników warsztatów i 
wykładowców.  

- I Warsztaty Realizacji Dźwięku. Warsztaty z realizacji dźwięku zostaną przeprowadzone w studio 
nagraniowym MKM, zajęcia obejmować będą podstawy realizacji dźwięku, przygotowanie sprzętu 
do realizacji, nauka obsługi programów komputerowych, wspólne nagrania oraz nauka miksowania. 

- Dyskusyjny Przegląd Filmowy. Dyskusję poprowadzą zaproszeni goście, krytycy filmowi oraz 
muzyczni. Zostanie zaprezentowanych kilka tytułów, po których nastąpi wymiana poglądów i 
dyskusja panelowa. 

- Jam Session. Przez okres trwania projektu młodzież z Płocka będzie miała okazję wspólnie 
muzykować na terenie festiwalu, udostępniony zostanie sprzęt muzyczny, opieka merytoryczna. 

- Wydawnictwo płytowe Rockowe Ogródki. Zostanie wydana płyta z utworami laureatów festiwalu i 
tradycyjnie ze ścieżkami muzycznymi  zespołów płockich, płyta pełni formę nagrody oraz promocji 
stowarzyszenia i jego działalności. 

 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
5. Organizacja: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Projekt: „Integracja emerytów i rencistów ze środowiskiem lokalnym, dziećmi, młodzieżą i osobami 
niepełnosprawnymi w ramach - Łączymy pokolenia”. 
Kwota dofinansowania: 20 760 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 

Głównym celem projektu jest włączenie emerytów i rencistów do aktywnego życia w środowisku, 
nawiązanie przyjaznych stosunków pomiędzy młodzieżą a ludźmi starszymi, likwidacja narastających od 
wielu lat antagonizmów ludzi młodych i młodzieży wobec emerytów i rencistów, a także przekazywanie  
dzieciom i młodzieży historii przez ludzi doświadczonych piętnem tamtych lat. Organizacja zaplanowała 
liczne spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, występy artystyczne, spotkania z osobami 
niepełnosprawnymi w Domach Pomocy Społecznej, a także uczestnictwo w przeglądzie zespołów Klubu 
Seniora. 
 

Okres realizacji  projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007.  
 
6.   Organizacja: Parafialny Klub Sportowy Imielnica 

Projekt: „W trosce o przyszłość płockiej piłki młodzieżowej”. 
Kwota dofinansowania: 22 000 zł 
 
Krótka opis projektu: 
 

      Organizacja otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie dwóch obozów szkoleniowo- sportowych 
(letni i zimowy) dla młodzieży. 

Celem projektu jest: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, rozwijać zainteresowania sportowe, 
umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, rozwijać ducha rywalizacji, ukazywać zgubny wpływ i 
skutki różnego rodzaju używek i nałogów na życie człowieka. 

Parafialny Klub Sportowy Imielnica prowadzi pracę z młodzieżą z terenu miasta Płocka, pochodzącą z 
rodzin dotkniętych między innymi różnego rodzaju patologiami społecznymi. Praca z młodzieżą przyczynia 



się do wychowania i kształtowania przez sport charakteru młodego człowieka. Zapewnia rozwój intelektualny 
i fizyczny oraz rozwija młodzieńcze zainteresowania sportem. Zdrowa rywalizacja sportowa wśród młodych 
ludzi hartuje charakter i doskonale wprowadza w dorosłe życie. Ważnym ogniwem pracy klubu są zimowe i 
letnie obozy szkoleniowo - sportowe, stanowiące formę przygotowania do kolejnego sezonu sportowego. 
Dzięki nim zawodnicy pochodzący głównie z rodzin o niskim standardzie finansowym mają jedyną okazję 
wyjazdu na zorganizowany zimowy i letni wypoczynek dający możliwość zwiedzania pięknych zakątków 
Ojczyzny. Podczas obozów prowadzone są pogadanki, dzięki którym młodzież zdobywa potrzebną wiedzę na 
temat zagrożeń nałogami i poznaje metody przeciwstawiania się tym zagrożeniom.     
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
7. Organizacja: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem “ Odzyskać Więzi” 

Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z autyzmem i  ich          
rodzin”. 
Kwota dofinansowania: 35 000 zł 

 
 

Krótki opis projektu: 
 
Głównym celem projektu jest: rehabilitacja na rzecz osób z autyzmem, pomoc rodzinom osób z autyzmem, 

popularyzacja wiedzy na temat autyzmu w społeczeństwie, współpraca ze środowiskami – medycznym, 
pedagogicznym, samorządowym, organizacjami pozarzadowymi.  
Organizacja zaplanowała w ramach rehabilitacji: terapię mowy, terapię komunikacji, naukę zachowań 
społecznych, eliminację zachowań niepożądanych. W ramach projektu zorganizuje również grupę wsparcia 
dla rodziców osób chorych, budowanie warsztatu pracy z dzieckiem w domu, będzie reprezentowała interesy 
dzieci i ich rodzin, pozyskiwała wolontariuszy do pracy z dzieckiem w domu, zorganizuje szkolenia dla 
pedagogów, wyda publikację o chorobie. 
Rehabilitacja indywidualna obejmie ok. 28 dzieci z autyzmem: 1-3 spotkania w tygodniu po 2h. Poradnictwo i 
pomoc rodzicom – 28 osób, 5-10 spotkań indywidualnych tygodniowo (po 2-3 h każde), 1 raz w miesiącu 
spotkanie wspólne. 

Planowane efekty realizacji projektu:  
- Wejście dziecka z autyzmem w grupę społeczną (adekwatnie do jego wieku). 
- Możliwość rozpoczęcia edukacji w szkole masowej lub w przedszkolach, klasach lub przedszkolach 

integracyjnych. 
- Nabycie umiejętności społecznych dostosowanych do wieku biologicznego. 
- Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania społecznego. 
- Wytworzenie postaw tolerancyjnych wobec niepełnosprawności. 
- Spotkania rodziców dzieci z autyzmem z innymi rodzicami, mające na celu wymianę doświadczeń 

oraz wzajemne wsparcie (rodzice izolują się od społeczeństwa z uwagi na brak akceptacji ich 
chorych dzieci). 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
 

8.  Organizacja: Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek 
Projekt: „Płockie premiery miesiąca”. 
Kwota dofinansowania: 21 020 zł 
 
Krótki opis projektu: 

 
Projekt Płockie Premiery Miesiąca związany jest nieodłącznie ze skoordynowaną, przemyślaną 

promocją książki i popularyzacją czytelnictwa na terenie Płocka, a  skierowany jest do wszystkich grup 
wiekowych  i zawodowych lokalnej społeczności. Wpisuje się w ogłoszoną przez Ministerstwo Kultury, 
szeroko zakrojoną Narodową Strategię Rozwoju Kultury i Program promocji czytelnictwa oraz wspieraną 
przez Instytut Książki kampanię, mającą na celu zbudowanie społecznego poparcia dla książki, co jest też w 



pewnym zakresie jednym z elementów budowy tzw. społeczeństwa informacyjnego. Ma się też przyczynić do 
odbudowania wizerunku biblioteki jako miejsca kulturotwórczego, które aktywnie - pomagając zdobywać 
wiedzę – animuje życie lokalnej społeczności. Projekt Płockie Premiery Miesiąca, aczkolwiek nie nowy, bo 
mający  już w Książnicy Płockiej swoją ugruntowaną tradycję, jednak teraz - wzbogacony o nowe pomysły i 
formy, poprzez efektywną i efektowną prezentację różnych kontekstów książki i literatury (z tzw. najwyższej 
półki) oraz osoby jej twórcy, poprzez  prezentację książkowej sztuki i tradycji, powinien zaowocować u 
beneficjentów nowym spojrzeniem na rolę bibliotek i zachęcić do znajdowania własnego sposobu na „życie z 
książką”, stworzyć u adresatów podatny grunt dla budowy ogólnospołecznego poparcia dla książki jako 
nieprzemijającego medium, którego nie zastąpią żadne media elektroniczne – ani w sferze edukacji, ani w 
sferze ducha. Powinien też przyczynić się do zaspokojenia wszystkich wskazanych wcześniej celów 
związanych z promocją czytelnictwa, edukacją kulturalną, a co za tym idzie – ze wzrostem ogólnego poziomu 
wykształcenia. 

Pozytywna zmiana odnotowana będzie w wykazach frekwencji na imprezach czytelniczych i 
kulturalnych w Książnicy Płockiej oraz w rejestrach czytelników i użytkowników bibliotek samorządowych w 
mieście.  

Organizacja zamierza realizować projekt dwutorowo – promując twórców i ich nowe książki (od 
literatury pięknej z kanonu  klasyki gatunku, dawnej i nowszej, przez popularną, ale na stosownie wysokim 
poziomie, eseistykę, reportaż etc. aż po pozycje – jeśli zajdzie taka potrzeba – popularyzatorskie) istotne dla 
kultury lub nauki i czytelnictwa w całym kraju oraz na nieco odmiennych zasadach, pozycje i autorów 
tworzących w i o naszym regionie lub z nim związanych. Spotkania z tymi pierwszymi będą miały swoje stałe 
miejsce w kalendarzu i będzie to zawsze ostatni bądź przedostatni czwartek miesiąca. Takich spotkań z 
autorem i jego książką będzie na przestrzeni roku kulturalno-oświatowego 2006/2007 dziesięć, poczynając od 
września 2006r.   
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
9.  Organizacja: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku 
     Projekt: „Aktywne wychodzenie kobiet z bezdomności”. 
     Kwota dofinansowania: 29 053 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 

Głównym celem projektu jest pomoc kobietom w wychodzeniu z bezdomności i pomoc w  
usamodzielnianiu się. 
 
Za podstawowe cele i planowane efekty projektu organizacja postawiła sobie:  
1.  Zwiększenie do 45  miejsc dla bezdomnych matek z dziećmi w noclegowni  przy ul. Misjonarskiej 22. 
2. Dzieci i młodzież przebywająca z matkami w noclegowni w dobrze wyposażonej świetlicy uzyska miejsce     
do swobodnej nauki i pogłębiania wiedzy oraz do twórczego zagospodarowania czasu wolnego. 
3. Kobiety i matki z dziećmi uzyskają specjalistyczną pomoc resocjalizatora i psychologa oraz skuteczne     
wsparcie na drodze wychodzenia z bezdomności. 
4. Skróceniu ulegnie czas pobytu osób w noclegowni poprzez skrócenie okresu wychodzenia z kryzysu 
bezdomności,maksymalnie do 1 roku. 
5. Dzieci i młodzież przebywająca z matkami w noclegowni uzyska wykwalifikowaną pomoc pedagoga w 
rozwiązywaniu problemów szkolnych i pedagogicznych – poprawi się ich klasyfikacja szkolna. 
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
 
 
 
 
 
 



10.  Organizacja:  Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem  Umysłowym „Agnieszka” 
Projekt: „Póki trawa zielona”. 

     Kwota dofinansowania: 19 500 zł 
 

Krótki opis projektu: 
 
Projekt Fundacji „Agnieszka” skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie 

miasta Płocka. Ze względu na bardzo dużą skalę problemu będzie  on projektem długofalowym, obejmującym  
działania z trzech zakresów tematycznych: 
 
1.Poprawa stanu śrdowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci 
niepełnosprawnych z Płocka  - w ramach którego, powstanie pracownia edukacji ekologicznej. 
2. Upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin  – w 
ramach tego tematu Fundacja „Agnieszka” będzie organizować wycieczki rowerowe, rajdy konne, przejażdżki 
wozem, spotkania integracyjne . 
3.Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia dzieci niepełnosprawnych – w ramach tego 
tematu organizacja przeprowadzi: hipoterapię oraz rekreacyjne jazdy na koniach. 
Konieczność realizacji takiego projektu podyktowana jest brakiem tego typu działań na terenie Płocka. 
Dotychczas nie powstał tak złożony projekt. Nie istnieje pracownia edukacji ekologicznej dla dzieci 
niepełnosprawnych, która oprócz zajęć teoretycznych pozwoli dzieciom na bezpośrednie obcowanie na żywo 
ze zwierzętami, które jednocześnie będą pełniły formę rehabilitacji – hipoterapia, jak też czynną turystyką – 
jazdy rowerowe, rajdy konne itp. 
Cele i planowane efekty: 
Dzięki realizacji projektu dzieci niepełnosprawne będą: 

 Poznawać motywy i sposoby ochrony środowiska.  
 Wyrabiać w sobie zdolności oceny niewłaściwego zachowania się wobec przyrody i sposobów reagowania 
na nie.  

 Przezwyciężać kompleksy, lęki, brak wiary we własne siły.  
 Uczyć się wrażliwości, szacunku i miłości do zwierząt.  
 Korzystać z bardzo cennej dla ich zdrowia metody rehabilitacji, jaką jest hipoterapia. 
 A co bardzo ważne- szanse dzieci niepełnosprawnych na integrację społeczną zostaną zwiększone. 

 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
11. Organizacja:  Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową  „Jestem”  

Projekt: „SNOEZELEN”- rehabilitacja wielozmysłowa dzieci  niepełnosprawnych w Sali 
Doświadczeń Świata” 
Kwota dofinansowania: 20 000 zł  

 
Krótki opis projektu: 
 
Projekt skierowany jest do grupy 40 dzieci niepełnosprawnych umysłowo bądź ze złożoną 

niepełnosprawnością z terenu miasta Płocka. Dzieci te są kierowane przez specjalistów z ośrodków 
prowadzonych przez TPD i Stowarzyszenie „Jestem”. Terapia prowadzona metodą „Snoezelen” wpłynie na 
poprawę funkcjonowania wielozmysłowego i zwiększenie własnej aktywności.  

„Snoezelen” realizuje trzy rodzaje programów w zależności od potrzeb dziecka: program aktywizujący 
(terapeutyczny), program usprawniający, program relaksacyjny.  

 
Podstawowe cele założone do realizacji w niniejszym projekcie to: 

- Nawiązanie i utrzymanie kontaktu emocjonalnego. 
- Przyciągnięcie i utrzymywanie uwagi osoby niepełnosprawnej. 
- Dostarczenie nowych, ciekawych doświadczeń. 



- Poznanie siebie, swojego ciała i swoich możliwości. 
- Zwiększanie wrażliwości na bodźce. 
- Poprawa funkcjonowania zmysłów. 
- Stworzenie możliwości doświadczania przez dziecko przyjemnej atmosfery, wprawianie go w dobry 

nastrój, wyciszenie lub pobudzenie w zależności od atmosfery. 
- Poprawa mowy biernej i czynnej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej poprzez specjalne 

ćwiczenia logopedyczne. 
Zgodnie z tymi celami każde dziecko ma ułożony indywidualny program terapii. 
 

Efekty projektu będą zależne od różnych czynników takich jak: rodzaju niepełnosprawności dziecka, 
poziomu funkcjonowania dziecka, wieku rozwojowego i częstotliwości oddziaływań terapeutycznych. Można 
je podzielić na: zauważalne po zakończeniu projektu  i te oddalone w czasie. 
- Zwiększenie celowej i spontanicznej aktywności dziecka. 
- Zmniejszenie poziomu lęku przed bodźcami płynącymi z otoczenia.    
- Poprawa funkcjonowania pamięci i uwagi. 
- Stabilizacja reakcji emocjonalnych. 
- Uzyskanie koncentracji uwagi na bodźcach i podążanie za nimi. 
- Polepszenie kontaktu wzrokowego. 
- Zwiększenie świadomości ciała, orientacji w jego ułożeniu, a także orientacji w przestrzeni. 
- Zwiększenie samodzielności dziecka w codziennym funkcjonowaniu w zależności od wieku jego 

rozwoju. 
Usprawnienie narządów artykulacyjnych, u niektórych dzieci wywołanie spontanicznej wokalizacji, 
pierwszych słów lub poprawa mowy. 

 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
12.  Organizacja: Wodne Ochotnicze  Pogotowie Ratunkowe 

Projekt: „WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje” 
Kwota dofinansowania: 25 400 zł 

 
Krótki opis projektu: 
 
Projekt dotyczy min. trzech kluczowych problemów, jakimi są: 

1. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa płocczan. 
2. Podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka. 
3. Podwyższenie poziomu jakości usług pomocy społecznej  

Projekt obejmuje swoim zakresem nie tylko dzieci i młodzież, ale jest on również skierowany na poprawę 
sytuacji zewnętrznych warunków życiowych płocczan, a przede wszystkim bezpieczeństwa całej społeczności 
Płocka. 
Podstawowymi celami, które projekt „WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje” zamierza zrealizować są: 
- uświadomienie młodzieży Płocka istotnej potrzeby podwyższania własnych kwalifikacji, a więc tym 

samym stałej potrzeby podwyższania zakresu swojej wiedzy, wykształcenia i umiejętności w zakresie 
ratownictwa wodnego, 

- popularyzacja właściwych postaw społecznych oraz stałej gotowości do ratowania życia ludzkiego, 
- stworzenie dzieciom z płockich domów dziecka możliwości korzystania z uroków aktywnego 

wypoczynku nad wodami Płocka, 
- propagowanie zdrowej rywalizacji i ducha sportowego wśród młodzież płockiej poprzez organizacje 

różnych konkursów i zawodów, 
- przeprowadzenie szkoleń i konferencji z zakresu ratownictwa wodnego, 
- przedsięwzięcie działań profilaktycznych skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa na wodach oraz 

na koordynację działań płockich służb ratunkowych. 



Zamierzone efekty projektu to: 
1. Stworzenie płocczanom szansy osobistego rozwoju na miarę własnych oczekiwań i aspiracji. 
2. Zachęcenie młodzieży do nauki i podwyższania swoich kwalifikacji poprzez uatrakcyjnienie form 

przekazu oraz poprzez możliwość nabycia dokumentów i odznak potwierdzających nabyte 
umiejętności w ratownictwie, pływaniu, honorowanych na terenie całej Europy. 

3. Integracja różnorodnych środowisk wokół idei ratownictwa, w tym dzieci z domów dziecka. 
4. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie czynnego wypoczynku nad wodami Płocka. 
5. Krzewienie idei ochrony czystego i naturalnego środowiska spowoduje faktyczną realizację jednego z 

podstawowych celów statutowych Rejonowego Płockiego WOPR, jakim jest ochrona środowiska 
naturalnego, a włączając w jego realizacją młodzież projekt przyczyni się do podwyższenia jej 
świadomości ekologicznej oraz do promocji proekologicznych zachowań. 

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach ziemi płockiej, a 
także przedsięwzięcia mające na celu koordynację działań płockich służb ratowniczych w sposób 
bezpośredni przyczynią się do podwyższenia poziomu oraz społecznego poczucia bezpieczeństwa 
płocczan. 

Realizacja projektu będzie opierała sie przede wszystkim na działaniach:  Tydzień  Dziecka z Domu Dziecka, 
Szkolenie z zakresu prowadzenia poszukiwań podwodnych, Akcja – szkolenie z zakresu tlenoterapii i 
defibrylacji, Druga edycja konkursu z zakresu wiedzy o ratownictwie wodnym, Lato z WOPR i innymi 
służbami specjalnymi miasta Płocka, Akcja Bezpieczna Wisła 2007. 
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 

 
 

13.Organizacja: Klub Sportowy „Stoczniowiec” Płock  
   Projekt: „Piłka nożna dla zdrowia dzieci i młodzieży, przeciw patologiom społecznym”. 
   Kwota dofinansowania: 5 400 zł 
 
Krótki opis projektu: 
 

Projekt skierowany jest do chłopców w wieku 10-15 lat. Głównym celem projektu jest zainteresowanie 
młodzieży aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, sportem, głównie piłką nożną. 
Coraz mniejsze zainteresowanie sportem powoduje, że młodzież zaczyna interesować się innymi formami 
spędzania wolnego czasu, co w wielu przypadkach oznacza alkohol, narkotyki, chuliganizm, a w efekcie 
końcowym konflikt z prawem.  

Realizacja projektu zwiększy chęci młodych ludzi do poprawy swoich zachowań poprzez 
organizowanie szkoleń i treningów, organizowanie konkursów  i imprez rekreacyjno – kulturalnych, 
organizacja spotkań z osobami zajmującymi się propagowaniem i rozpowszechnianiem zasad bezpieczeństwa 
publicznego, a także podniesienie świadomości ekologicznej np. poprzez zbiorowe sprzątanie boisk 
piłkarskich i terenów należących do klubu i segregacja śmieci. Realizacja projektu wpłynie na poprawę 
zdrowia młodych osób, zwiększy liczbę chętnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych przeprowadzanych 
w klubie. 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
 
14. Organiazacja: Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia 

  Projekt: “Saper czyli jak rozminować agresję”. 
  Kwota dofinansowania: 40 000 zł 
 

Krótki opis projektu: 
Projekt skierowany jest do młodzieży w szkołach gimnazjalnych, szkołach średnich a także do osób 

osadzonych w płockim Zakładzie Karnym. Działania w ramach projektu obejmą głównie młodzież 
sprawiającą kłopoty wychowawcze, przejawiającą akty agresji i przemocy. 



Zaobserwowany wzrost agresji jest dużym problemem, z którym do poradni Centrum Psychologiczno – 
Pastoralne zgłaszają się pedagodzy, a także rodzice. Wyuczenie umiejętności eliminowania społecznie 
niepożądanych zachowań, przede wszystkim agresji i przemocy, jest głównym celem Treningu Zastępowania 
Agresji (ART.) 

Ważnym problemem jest też chęć u młodzieży co najmniej spróbowania środków psychoaktywnych. 
Niewiedza dotycząca konsekwencji zażywania takich środków i ich działania jest duża dlatego też młodzież 
jest podatna na korzystanie z tego typu używek. Organizacja proponuje, pogadanki nt. uzależnień od środków 
psychoaktywnych dla młodzieży (2 godziny dla każdej grupy), które pozwolą na zwiększenie wiedzy w tym 
zakresie. 

Dla grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku organizacja przeprowadzi w 4 grupach 10-
osobowych po 20 godzin warsztatów - „Kształcenie umiejętności prospołecznych” oraz po 10 godzin 
warsztatów - „Jak  radzić sobie  w sytuacjach konfliktowych?” – warsztaty te będą składały się z 3 
komponentów: komunikacja interpersonalna, konflikt, mediacje. Organizacja uważa, że te warsztaty są 
konieczne, aby osadzeni mogli chociaż w małym stopniu przystosowywać się społecznie. Często są to ludzie, 
którzy nie mieli pozytywnych wzorców i nie wiedzą, że można żyć inaczej. Wielu z nich ma za sobą 
traumatyczne przeżycia. Wielu też ma świadomość popełnionych czynów i odsiaduje długie wyroki. 
Programem organizacja  chce objąć osoby, którym została do odbycia już niewielka ilość kary (czasowo). 

 
Działania,  które zostaną podjęte w ramach realizacji projektu: 

Dla beneficjentów ostatecznych (młodzież licealna): 
- Trening Zastępowania Agresji (TZA) – 20 grup 15-osobowych x 12h dla każdej grupy x 2 trenerów. 
- Pogadanka nt. uzależnień od środków psychoaktywnych – 20 grup 15-osobowych x 2h dla każdej grupy. 
 
Dla beneficjentów ostatecznych (młodzież gimnazjalna): 
- Trening Zastępowania Agresji (TZA)– 27 grup (22 grupy 15 os. I 5 grup 14-osobowych) x 12h dla 

każdej grupy x 2 trenerów. 
-  Pogadanka nt. uzależnień od środków psychoaktywnych – 27 grup x 2h dla każdej grupy. 
 
 
Dla beneficjentów ostatecznych (osadzeni w Zakładzie Karnym w Płocku): 
- Warsztaty „Kształcenie umiejętności prospołecznych” (TZA) – 4 grupy 10-osobowe x 20h x 2 trenerów. 
- Warsztaty „Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?” – 4 grupy 10-osobowe x 10 h x 2 trenerów. 
 

Trening Zastępowania Agresji jest metodą pracy z osobą agresywną, nie radzącą sobie z trudnymi 
sytuacjami życiowymi, z własną złością. TZA polega na ćwiczeniu postaw i zachowań akceptowanych 
społecznie. Trening obejmuje 12 spotkań jednogodzinnych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów 
ART., organizowanych co tydzień. Uczestnicy przygotowują na każdą sesję opis niedawnych sytuacji, które 
powodowały złość. Trening oparty jest na bezpośrednich doświadczeniach uczestników zajęć. 
Podczas zajęć uczestnicy: identyfikują czynniki wyzwalające złość, uczą się rozpoznawać sygnały wskazujące 
na podwyższony stan napięcia emocjonalnego, monitów służących do opanowania chaosu intelektualnego, 
reduktorów złości i gniewu, samooceny – nagradzania siebie za opanowanie wybuchu agresji. 

 
Wyuczenie umiejętności prospołecznych w pierwszej jak i w drugiej grupie beneficjentów pozwoli na 

lepszy kontakt z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami oraz łatwiejszy kontakt społeczny. Pozwoli to na 
bardziej odważne pokonywanie tego, co dziś jest wyśmiewane: odmówienie korzystania z używek, 
asertywność wobec grup namawiających do zła. Wielu z tych ludzi, którzy są beneficjentami takich projektów 
chce potem angażować się społecznie. Nawet osadzeni, którzy ukończyli podobny program chcieli angażować 
się społecznie.  
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 
 
 
 
 



15.Organizacja:  Integracyjny Klub  Tenisa 
Projekt: „Bujaj się -  rehabilitacja poprzez sport”. 
Kwota dofinanowania: 35 310 zł 
 

Krótki opis projektu: 
 

Celem  projektu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych (osoby z uszkodzeniami dolnych narządów 
ruchu), poprzez udział w zajęciach szkoleniowo-rehabilitacyjnych tenisa na wózkach, obozach sportowo-
rehabilitacyjnych oraz ich udział w zawodach sportowych na szczeblu krajowym i lokalnym. 
Nadrzędnym celem jest promocja sportu osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji i rozwoju 
kultury fizycznej. 

 Projekt ma za zadanie: 
- poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej, 
- wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi, 
- wdrażanie do działania, podejmowania nauki lub pracy przez osoby niepełnosprawne, 
- doskonalenie techniki jazdy na wózku, 
- osiągnięcie satysfakcjonujących wyników sportowych. 

 
Uczestnictwo w projekcie pozwoli osobom niepełnosprawnym poprawić ogólną sprawność i kondycję 

fizyczną. To z kolei pozwoli im sprawniej i łatwiej pokonywać problemy w życiu codziennym z poruszaniem 
się, np. po ulicy.  Efektem będzie większe poczucie własnej wartości, pewność siebie, która pozwoli na 
podjęcie pracy bądź nauki, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Płocka. 
Będą także efekty psychologiczne, tj. poprawa samopoczucia, przywrócenie osobie niepełnosprawnej 
zaufania do siebie w życiu codziennym. 
Dla osób zainteresowanych sportem, nie tylko jako formą rehabilitacji, gra w tenisa może stać się  sposobem 
na życie. Uczestnictwo z zawodach sportowych pozwoli na osiąganie sukcesów sportowych, zdobywanie 
nagród. 
Projekt  zaktywizuje osoby niepełnosprawne i pokaże sprawnej części naszej społeczności lokalnej, że osoby 
niepełnosprawne żyją w naszym mieście i że mogą żyć całkiem normalnie. 
Działania planowane przy realizacji projektu: 

1. Prowadzenie regularnych zajęć z osobami niepełnosprawnymi na kortach tenisowych, basenie, hali 
sportowej.  

2. Udziała we współzawodnictwie na szczeblu krajowym i zagranicznym. 
3. Udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych. 
4. Akcja promocyjna związana z realizacją projektu. 

 
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi na kortach tenisowych lub w hali sportowej prowadzi dwóch 

trenerów. Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Każdy z trenerów będzie zajmował się 
jedną grupą osób, podzielonych ze względu na ich możliwości fizyczne i umiejętności. Miejsce: Miejskie 
Centrum Sportu ul. Sportowa 3 – korty tenisowe, korty tenisowe „Wisła” ul. Łukasiewicza 34. 
Osoby niepełnosprawne, które podczas zajęć osiągną znaczne postępy, wezmą udział w turniejach lokalnych i 
krajowych. Klub zorganizuje mistrzostwa klubu, dla członków klubu, zarówno sprawnych, jak i 
niepełnosprawnych, co ma służyć integracji środowiska. Klub zorganizuje także ogólnopolskie turnieje 
integracyjne tenisa na wózkach, aby zawodnicy mieli możliwość współzawodnictwa. 

Klub zorganizuje obóz szkoleniowo-rehabilitacyjny w sanatorium uzdrowiskowym dla osób 
niepełnosprawnych z klubu i innych stowarzyszeń lokalnych. Uczestnicy obozu będą mieli zajęcia sportowe 
pod okiem trenera każdego dnia i będą mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych  w sanatorium. 
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007 

 
 
 
 
 



16.  Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego 
Projekt: „Edukacja młodzieży studenckiej w zakresie filmu i technik parafilmowych jako lokalna   
odpowiedź na wyzwania cywilizacji wiedzy”. 
Kwota dofinansowania: 16 000 zł. 

 
Krótki opis projektu: 
Projekt skierowany jest głównie do młodzieży, głównie studentów i członków Koła Naukowego Fotografii i 
Filmu. 

Celem projektu jest poprawa umiejętności realizacji form filmowych i parafilmowych grupy 
studentów i członków Koła Naukowego Fotografii i Filmu.  Projekt przewiduje następujące przedsięwzięcia 
do realizacji przez studentów: zorganizowanie kursu przetwarzania  treści audiowizualnych ze standartów 
wycofanych, na nowoczesne standardy zapisu, przeprowadzenie praktycznej części kursu operatora i montażu 
filmów realizowanych techniką video, zorganizowanie mini muzeum techniki w Szkole Nauk Technicznych i 
Społecznych, zorganizowanie pleneru filmowego oraz przeprowadzenie serii pokazów filmów naukowych 
przeznaczonych dla młodzieży studenckiej i szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2007. 
 

 


