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Sprawozdanie 
z działalności 

 

2017 
Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera społeczne inicjatywy lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców miasta. Fundusz Grantowy dla Płocka łączy 
potencjał społecznie odpowiedzialnego biznesu i administracji na rzecz III sektora, 
będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i jak dotąd (w tej formule) jedyną.  
W latach 2003-2005 Fundusz funkcjonował jako partnerstwo. Natomiast akt nota-
rialny powołujący Fundację przedstawiciele Fundatorów, a więc Urząd Miasta Płoc-
ka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. podpisali 15 grudnia 
2005 roku. 24 marca 2006 roku Fundacja uzyskała osobowość prawną i została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Sprawozdanie merytoryczne 
przyjęte przez Zarząd  
w dniu 29.03.2018 r. 

http://www.fundusz-grantowy.pl/
mailto:kontakt@fondusz-grantowy.pl
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1. Informacje podstawowe 

Nazwa organizacji:  Fundusz Grantowy dla Płocka 

Adres/siedziba/: ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09 – 402 Płock 

Adres poczty elektro-
nicznej: 

kontakt@fundusz-grantowy.pl 

Data wpisu w KRS: 24.03.2006 r. 

Numer KRS:   0000253076 

REGON: 140496426 

NIP:   774 29 10 296 

2. Informacje dotyczące władz Fundacji 

Rada Fundatorów 

1. Roman Siemiątkowski – Przewodniczący Rady Fundatorów 
2. Rafał Pasieka – Członek Rady Fundatorów  
3. Piotr Żehaluk - Członek Rady Fundatorów 

Rada Fundatorów w 2017 wydała jedną opinię w trybie obiegowym. 

Rada Fundacji 

1. Zbigniew Burżacki – Przewodniczący Rady Fundacji  
2. Marek Bębenista – Członek Rady Fundacji 
3. Jacek Choroszewski – Członek Rady Fundacji 
4. Michał Luczewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji 
5. Agnieszka Rejnowicz – Sekretarz Rady Fundacji  
6. Ilona Zmysłowska – Członek Rady Fundacji  

Rada Fundacji w 2017 r. odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, podczas których podjęła  
10 uchwał. 

Zarząd Fundacji 

1. Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu 
2. Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu 
3. Monika Maron – Członek Zarządu 

Zarząd w 2017 r. spotkał się na 12 protokołowanych posiedzeniach, a także uczestniczył we 
wszystkich posiedzeniach Rady Fundacji w terminach wymienionych powyżej. W tym czasie 
Zarząd podjął 4 uchwały. Ze względów zdrowotnych Prezes Zarządu pozostaje nieobecna od 
dnia 10.07.2017, a od dnia 14.10.2017 przebywa na urlopie macierzyńskim. 

Biuro Fundacji 

W związku z nieobecnością Prezes Zarządu zatrudniony został w ramach umowy cywilno-
prawnej koordynator Fundacji.  

1. Dorota Koper – od dnia 19.06.2017 do dnia 09.08.2017 (rezygnacja) 
2. Cezary Supeł – od dnia 21.08.2017 

Rada Programowa 

W trakcie 2017 roku Rada Fundacji funkcjonowała w składzie powołanym na roczną,  
X kadencję (8 kwietnia 2016), tj: 

1. Kazimierz Waluch – Przewodniczący 

2. Joanna Kaczmarska 

3. Jacek Karolak 

4. Krzysztof Kisiel 

5. Joanna Koprowicz 

6. Artur Kras 

7. Jarosław Kozłowski 

8. Mariusz Pogonowski 

 

W dniu 26.05.2017r. powołana została Rada Programowa na roczną XI kadencję  
w następującym składzie: 

1. Kazimierz Waluch – Przewodniczący 
2. Edyta Głowacka 
3. Joanna Kaczmarska 
4. Jacek Karolak 
5.  Joanna Koprowicz 

mailto:kontakt@fundusz-grantowy.pl
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6. Artur Kras 
7. Mariusz Pogonowski 

 
Rada spotkała się na 1. protokołowanym posiedzeniu i wydała 1. opinię (w trybie obiego-
wym). 

3. Cele statutowe Fundacji: 

Podejmowanie, prowadzenie i popieranie inicjatyw na rzecz: 

1) podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka, 
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, 
3) podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, 
4) zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, 
5) podnoszenie jakości pomocy społecznej, 
6) poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka, 
7) podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka, 
8) upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, 
9) wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka, 
10) wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, 
11) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji, 
2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinan-

sowego (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) wspierania działań zgodnych z celami Fundacji,  
3) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród, 
4) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, 
5) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, służących 

krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji, 
6)  inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze 

względu na cele Fundacji,  
7) współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowy-

mi oraz osobami indywidualnymi. 

5. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 

Zgodnie ze Statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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6. Realizacja rocznego planu pracy na 2017 r. (opis najważniejszych zdarzeń) 

I. KONKURSY GRANTOWE 
 

1. VIII edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych 
 

Wśród organizacji pozarządowych, w ramach VIII 
edycja konkursu grantowego rozdysponowano 
kwotę 300.000 zł, pochodzącą od PKN ORLEN, 
Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. oraz Levi Strauss 
Foundation. Z przyznanej kwoty wykorzystano 
i rozliczono  297 998,00 zł. 
W 2017 roku Fundacja kontynuowała realizację VIII 
edycji konkursu grantowego dla organizacji poza-
rządowych, której laureatów ogłoszono 3 listopada 
2016 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
  
 
W ramach VIII edycji konkursu grantowego, w 2017 r. realizowane było 19. projektów, zgodnie 
z poniższym zestawieniem: 

Nr wniosku Nazwa organizacji Tytuł wniosku 
Kwota dofi-
nansowania 

1/VIII/2016 
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób 
wykluczonych społecznie "BUSOLA" 

Głos zza krat 8 000,00 zł  

2/VIII/2016 
Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Płocku 

Organizacja imprezy edukacyjno-
rekreacyjne dla dzieci niepełno-
sprawnych i przewlekle chorych 
"Dremnight at the ZOO - Wieczór 
marzeń w ZOO 2017" 

14 500,00 zł  

6/VIII/2016 

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli  
i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 
w Płocku pod nazwą "Szkoła pod Brzo-
zami" 

Przerwa na teatr 22 242,00 zł  

7/VIII/2016 
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Książki i Bibliotek w Płocku 

Kulturalni mają głos 25 000,00 zł  

9/VIII/2016 
Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum 
Państwowego w Płocku 

Kolegialna 4. Przeszłość-
Terażniejszość-Przyszłość 

3 400,00 zł  

14/VIII/2016 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi  
Płockiej "Młodzi razem" 

Z Tumskiego Wzgórza spogladam 
na Wisłę, królowa polskich rzek 

12 000,00 zł  

17/VIII/2016 
Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa 
FENIKS 

Znam przepisy - Jestem bezpieczny 25 000,00 zł  

21/VIII/2016 
Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe 
Ogródki 

Płockie Warsztaty Muzyczne i Pro-
dukcji Teledysków 

20 000,00 zł  

22/VIII/2016 Fundacja FamilyLab Polska 
Przestrzeń dla rodziny - wsparcie 
profesjonalistów pomocy społecz-
nej pracujących z rodzinami 

24 956,00 zł  

27/VIII/2016 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  
Tańca "Impresja" 

Bądź FIT z IMPRESJĄ 18 395,00 zł  

29/VIII/2016 
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" 

Miś Doremiś III 20 000,00 zł  

32/VIII/2016 Fundacja REVITA 
Lato z teatrem dla dzieci i młodzie-
ży. KultuRynek 

13 600,00 zł  

33/VIII/2016 
Stowarzyszenie Nowoczesna  
i Innowacyna Edukacja 
 

Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła.  
II edycja 
 

8 000,00 zł  
 

36/VIII/2016 
Stowarzyszenie Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku 

"Gotuj z seniorem" - program  
telewizyjny o charakterze kulinar-
no-edukacyjno-integracyjnym 

20 000,00 zł  
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41/VIII/2016 
Uczniowski Klub Sportowy Grupo  
Magia 

Capoeira dla rodziny 11 340,00 zł  

45/VIII/2016 
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralne-
go Chóru Pueri et Puellae Cantores 
Plocenses 

Musica Fidei - Moniuszko i Kilar 12 000,00 zł  

46/VIII/2016 
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec 
ZHP Płock 

Podróże w nieznane,  
wyobraźnią malowane  
- marzeń urzeczywistanianie 

15 000,00 zł  

51/VIII/2016 
Stowarzyszenie Akademia Praktyki  
i Innowacji 

Szkółka Wakeboardowa 14 567,00 zł  

52/VIII/2016 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa Informacyjnego 

Warsztaty parkour, breakdance, 
street workaout  

12 000,00 zł  

 
Szczegółowy raport z realizacji stanowi Załącznik nr 1 do Sprawozdania 

 

2. II edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 
 
Wśród osób indywidualnych i grup nieformalnych, w ramach II edycji konkursu tego typu rozdyspono-
wano kwotę 36.130,00 zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano i rozliczono 35 331,18 zł. 
 
W roku 2017 kontynuowano II edycję konkursu grantowego dla 
osób indywidualnych i grup nieformalnych, który rozstrzygnięto 
12.10.2016 r. podczas posiedzenia Rada Fundacji.  
Projekty w ramach II edycji konkursu grantowego dla osób 
indywidualnych i grup nieformalnych zostały dofinansowane 
z darowizn Fundatorów PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins.  
W ramach tej edycji konkursu grantowego dofinansowano 10 
projektów, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
 
 

Nr wniosku Wnioskodawca  Tytuł wniosku 
Kwota dofi-
nansowania 

7/II/2016 Kamila Bielińska Akademia kuchcika 3 000,00 zł  

8/II/2016 Małgorzata Staniszewska Fame Dance Festiwal 6 5 000,00 zł  

10/II/2016 Marzenna Bogumiła Matkowska Kolorowa kuchnia 5 000,00 zł  

12/II/2016 Eliza Łabarzewska 
WATA - warsztaty animacji twór-
czej dla młodzieży 

4 400,00 zł  

13/II/2016 Izabela Bitkowska 
„pracujmy razem” II Dzielnicowe 
Starożytne Igrzyska Sportowe 

4 000,00 zł  

20/II/2016 Jowita Kęsicka Magazyn pomysłów 3 000,00 zł  

21/II/2016 Renata Grabarczyk Poskromić Internet 3 860,00 zł  

22/II/2016 Joanna Szmul Zawsze aktywni 3 000,00 zł  

25/II/2016 Marcin Radomski Bieg w swetrze 3 000,00 zł  

26/II/2016 Małgorzata Pawłowska 
Międzynarodowa Kampania 16 Dni 
Przeciw Przemocy w Płocku 

1 870,00 zł  

 
Spośród powyższych projektów 2 zrealizowane zostały do dnia 31 grudnia 2016 roku. W 2017 r. realizo-
wane były, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi element złożonych w 2016 roku wniosków, częścio-
wo (kontynuacja) lub całkowicie, następujące projekty: 

Nr wniosku Wnioskodawca  Tytuł wniosku 
Kwota dofi-

nanso-wania 
8/II/2016 Małgorzata Staniszewska Fame Dance Festiwal 6 5 000,00 zł  

10/II/2016 Marzenna Bogumiła Matkowska Kolorowa kuchnia 5 000,00 zł  

12/II/2016 Eliza Łabarzewska 
WATA - warsztaty animacji twór-
czej dla młodzieży 

4 400,00 zł  

13/II/2016 Izabela Bitkowska 
II Dzielnicowe Starożytne Igrzyska 
Sportowe 

4 000,00 zł  

file:///D:/Dane/CiesielskiAr/Desktop/Praca%20Zarzadu/2016/sprawozdanie%20za%202015/sprawozdanie_VIIed.docx
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20/II/2016 Jowita Kęsicka Magazyn pomysłów 3 000,00 zł  

21/II/2016 Renata Grabarczyk Poskromić Internet 3 860,00 zł  

22/II/2016 Joanna Szmul Zawsze aktywni 3 000,00 zł  

26/II/2016 Małgorzata Pawłowska 
Międzynarodowa Kampania 16 Dni 
Przeciw Przemocy w Płocku 

1 870,00 zł  

Szczegółowy raport z realizacji stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania 

 

3. Wakacje 2017 w Płocku na wesoło 
 
W ramach konkursu tego typu dofinansowano 
wnioski 5. płockich organizacji pozarządowych, 
które wykorzystały i rozliczyły całą przyznaną, 
łączną kwotę 80 912,00 zł. 

 
 

 

 
Realizację konkursu grantowego „Wakacje 
w Płocku na wesoło” zarząd po raz pierwszy zaini-
cjował w 2012 roku, jako próbę rozwiązania pro-
blemu braku alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego od zajęć szkolnych na terenie miasta. 
Konkurs został dobrze przyjęty przez odbiorców, 
tak organizacje pozarządowe, jak i uczestników 
projektu, czyli dzieci i ich rodziny. Fundacja corocz-
nie realizowała kolejne edycje konkursu. 

Zeszłoroczny konkurs ogłoszony został w maju 
2017r. Oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpiło w 
dn. 13.06.2017 r. w Książnicy Płockiej. Konkurs 
„Wakacje 2017 w Płocku na wesoło” finansowany 
był z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN i Basell 
Orlen Polyolefins. Na realizację inicjatyw wakacyj-
nych Fundacja przyznała dofinansowanie 5. płoc-
kim organizacjom pozarządowym, zgodnie z po-
niższym zestawieniem: 

 

Nr wniosku Nazwa organizacji Tytuł wniosku 
Kwota dofinan-

sowania 

2/W/2017 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy 21 Płock 

Wakacyjne warsztaty sportowe z 
MUKS21 Płock 

12.232,00 zł 

3/W/2017 
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Książki i Bibliotek 

Bibliobystrzaki na tropie 9.880,00 zł 

4/W/2017 Stowarzyszenie Człowiek-Kultura NoveLato w Płocku 42.000,00 zł 

6/W/2017 Fundacja Made in Płock Fizyka na wesoło 1.800,00 zł 

7/W/2017 Stowarzyszenie Sensowni Z nami jest wesoło 16.800,00 zł 

Szczegółowy raport z realizacji stanowi Załącznik nr 3 do Sprawozdania 
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II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

1. Streetworking 
 
W 2017 roku 18. podopiecznych i ich pedagodzy przepracowali 
wspólnie 750 godzin oraz zrealizowali 3 projekty dziecięce 
w ramach przedsięwzięcia „Pracujemy na ulicy – wdrażanie stree-
tworkingu na terenie miasta Płocka w latach 2017-2018”. Dotacja 
dla Fundacji w roku 2017 wynosiła 7.620 zł. Z przyznanej kwoty 
wykorzystano i rozliczono 6.736,62. Realizacja projektu została 
wsparta przez Fundację kwotą 12.115,70 zł tytułem wkładu wła-
snego – finansowego oraz pracą wolontariuszy wycenioną na 
kwotę 5.880,00 zł. 

 

Działania związane z rozpoczęciem na terenie Płocka nowych form 
pracy z dzieckiem wykluczonym w oparciu o pedagogikę podwór-
kową Fundacja rozpoczęła w 2013 r. Rok 2017 to czwarty – pełny 
rok wdrażania pedagogiki ulicznej w Płocku wobec dzieci i mło-
dzieży wykorzystującej doświadczenia warszawskich streetworke-
rów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupa Pedagogiki i Animacji 
Społecznej Praga-Północ, którzy dzielą się z Funduszem wiedzą na 
temat pracy na ulicy, szkolą kandydatów na pedagogów i wspierają 
merytorycznie przez cały okres inicjowania i trwania projektu. 
W latach 2014, 2015 i 2016 r. Fundacja prowadziła streetworking 
wobec dzieci ze środowisk wymagających tej formy  
wsparcia.  

W ramach zaplanowanej idei usamodzielniania streetworkingu, w lipcu 2016 roku, związani z prowadzo-
nymi w latach poprzednich projektami, streetworkerzy – pedagodzy ulicy utworzyli Stowarzyszenie Wędka 
(KRS 0000646720), będące kontynuatorem w Płocku programu streetworkingu w kolejnych latach. Z uwagi 
na doświadczenie zawodowe pedagogów, zaangażowanie i chęć samodzielnej realizacji programu Funda-
cja wspierała proces inkubowania nowej organizacji pozarządowej. W listopadzie 2016 roku pomiędzy 
Stowarzyszeniem a Fundacją została podpisana umowa o współpracy na rzecz wspólnej realizacji projek-
tów streetworkingowych w Płocku, tak by możliwe było sukcesywne przekazywanie know-how Fundacji do 
Stowarzyszenia oraz stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za proces edukacyjny podopiecznych. 
Pierwszym efektem umowy jest wspólne aplikowanie o środki Gminy Miasto Płock na realizację pedagogiki 
ulicy w formie placówki wsparcia dziennego w latach 2017-2018. 
W ramach tej współpracy, w 2017 r. realizowany był, w ramach otwartego konkursu ofert Prezydenta Mia-
sta Płocka na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym w latach 2017-2018, kolejny projekt w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym pn. organizacja i prowadzenie na terenie miasta Płocka placówek wsparcia dziennego prowa-
dzonych w formie pracy podwórkowej – „Pracujemy na ulicy – wdrażanie streetworkingu na terenie mia-
sta Płocka w latach 2017-2018”. Kwota udzielonej dotacji na lata 2017 – 2018, to: 200.000 zł rozłożone po 
100.000 zł na każdy rok realizacji projektu.  
Projekt obejmuje profilaktyczne działania środowiskowe - animacyjne i socjoterapeutyczne, skierowane do 
dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat – mieszkańców miasta Płocka, z rodzin wykluczonych, zagrożonych 
demoralizacją i marginalizacją społeczną, w szczególności zaś dotkniętych bądź zagrożonych uzależnienia-
mi. Realizowane działania dotyczą organizacji i prowadzenia na terenie miasta Płocka placówki wsparcia 
dziennego w formie podwórkowej pn. „Podwórko” (zgodnie z Ustawą z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)). 
 
Podstawowym celem przedstawianego projektu jest docieranie z profesjonalną pomocą do tzw. „dzieci 
ulicy“, ograniczenie skali ich dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań, poprawa funkcjonowania w życiu 
społecznym, a także wsparcie ich rodzin w procesie wychowania i opieki. Spędzających większość czasu 
w przestrzeni miejskiej, niekorzystającej w pełni z instytucjonalnych form opieki, wsparcia i pomocy. Grupy 
te nie respektują zasad i norm współżycia społecznego, przejawiają cechy demoralizacji, a także są w 
znacznym stopniu wykluczone społecznie. Głównym założeniem prowadzonych działań, wynikającym z racji 
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specyficznych potrzeb podopiecznych jest bezpośrednia praca z dzieckiem w jego środowisku życia, by 
poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do 
konstruktywnego działania i organizowania sobie mądrego, poprawnego społecznie sposobu spędzania 
czasu wolnego.  

 

Podstawą projektu jest zapewnienie niestacjonarnych zajęć 
poznawczych i reintegracyjnych prowadzonych przez 
wykształconą kadrę streetworkerów. Zajęcia prowadzone przez 
streetworkerów (Jakub Jabłoński, Marcin Matuszewski, Tomasz 
Gębarowski) realizowane są dla 3. grup dzieci i młodzieży 
zrekrutowanych w pierwszym kwartale 2017 roku (łącznie to 18 
dzieci), metodą pedagogiki ulicznej, bezpośrednio w środowisku 
przebywania dzieci.  
Środowiska wytypowane po konsultacjach z pracownikami 
MOPS, policji i straży miejskiej to: „Cholerka”, os. Radziwie 
i okolice ul. Żyznej. 
Streetworkerzy organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne, 
muzyczne, plastyczne, uspołeczniające, rozwijają 
zainteresowania i zdolności dzieci. Odbywają się one w plenerze, 
na podwórkach zamieszkałych przez dzieci i ich rodziny, a także 
organizowane są z wykorzystaniem infrastruktury społecznej 
miasta tj. wyjścia do kin, parków, na basen itp. Ze względu na 
bardzo specyficzne potrzeby podopiecznych, pedagodzy 
stopniowo korzystają z oferty innych części miasta, które są dla 
dzieci niedostępne ze względu na sytuację rodzinną, w której się 
znajdują (nieuświadomione potrzeby i możliwości, brak 
zainteresowania).   Na   konsultacjach   ze   służbami   miejskimi, 

mieszkańcy osiedli/podwórek, które zostały wytypowane do prowadzenia pedagogiki ulicy byli potocznie 
nazywani „marginesem marginesu”. Beneficjenci projektu rzeczywiście wykazują bardzo duże wykluczenie 
społeczne, dzieci boją się korzystać z oferty kulturalnej miasta, ponieważ tak naprawdę nawet nie znają 
topografii miasta. Ograniczeni są do przebywania tylko i wyłącznie na swoich podwórkach. Dzieci nie 
potrafią organizować sobie czasu wolnego. Streetworkerzy korzystają ze środków finansowych na realizację 
zajęć programowych, na dożywianie swoich podopiecznych, a także korzystają z transportu lokalnego, 
kupując bilety Komunikacji Miejskiej. Zajęcia prowadzone były i są przeważnie popołudniami, bądź w 
weekendy - wtedy gdy dzieci nie przebywają w szkole – zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektu. Podopieczni zostali objęci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 
i edukacyjnymi w celu zapobiegania ich niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Pedagodzy 
w swoich działaniach kierują się przede wszystkim dobrem uczestników i poszanowaniem ich praw. 
Streetworkerzy pracują z dziećmi niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, nie posiadają 
zaplecza lokalowego. Pedagodzy prowadzą nieformalną działalność edukacyjną z zakresu: ochrony i 
promocji zdrowia; aktywności fizycznej i sportu; edukacji finansowej; ekologii, ochrony zwierząt i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; nauki, edukacji i wychowania; profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień. 

   
Prowadzone zajęcia pedagogiki ulicznej, dają możliwość ograniczenia czasu, kiedy podopieczni pozostając 
zdani sami na siebie mogą potencjalnie podejmować ryzykowne zachowania takie jak zażywanie alkoholu, 
substancji psychoaktywnych, popełnianie czynów karalnych itp. 
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W ramach projektu: Grupa z okolic ul. Żyznej końca zorganizowała 
dwudniowy wyjazd do ośrodka w Cierszewie, w tym zapewniając 
transport, nocleg, atrakcje, a także wyżywienie; Grupa "Cholerka” 
samodzielnie zbudowała karmnik dla ptaków, w którym w okresie 
jesienno-zimowym systematycznie uzupełniają pokarm; natomiast 
grupa „osiedle Radziwie” wykonała świąteczne dekoracje 
choinkowe, samodzielnie zakupiła choinkę i umieściły w wybranym 
miejscu osiedla. Wszystkie projekty były inicjatywą dzieci. Metoda 
projektu pozwala im na podejmowanie odpowiedzialności za cały 
cykl przedsięwzięcia. Działania te są skierowane do podopiecznych, 
ale także ich rodzin. Praca metodą projektów dziecięcych wzmacnia 
poczucie własnej wartości i pozwala na szeroki rozwój kompetencji 
społecznych tj. motywacja, odpowiedzialność, integracja, 
współpraca, wytrwałość, planowanie.  

  
W celu wsparcia podopiecznych w obszarach ich kryzysów i zaburzonych zachowań, wychowawcy prowa-
dzą działania z zakresu mediacji środowiskowej, inicjując i utrzymując stałą współpracę pomiędzy uczestni-
kami projektu, ich rodzinami, a instytucjami i organizacjami oraz specjalistami z lokalnego systemu wspar-
cia i opieki docelowo prowadząc do ich reintegracji z tym systemem. 
Projekt kontynuowany jest w roku 2018 w analogicznej jak w roku 2017 formie. Różnicą jest ostatni etap 
pracy streetworkera w danym środowisku, którym jest usamodzielnianie uczestników projektu (zaplano-
wanym na II półrocze 2018r.). Na tym etapie pedagog przystąpi do budowania indywidualnego systemu 
wsparcia dla każdego podopiecznego, poprzez nawiązywanie bliższych relacji dzieci i młodzieży 
z instytucjami kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice itp. - tak by włączyć 
jak największą ilość uczestników w system opieki instytucjonalnej. 
 

W ocenie wspierających swym doświadczeniem streetworkerów ze Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki 
i Animacji Społecznej Praga-Północ, działania Funduszu realizowane są bez zastrzeżeń. W ich opinii uwa-
gę zwraca merytoryczne przygotowanie wychowawców, właściwy dobór grupy docelowej, do której 
kierowane są działania, a same działania uznają za realizowane zgodnie z metodą opracowaną i wdro-
żoną przez Fundację w ramach programu streetworkerkingu w Płocku. 

 
Dalszym działaniem w tym obszarze było w 2017 roku przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu 
nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z bóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie do-
stępności usług społecznych. Złożony projekt w partnerstwie Fundacji z Gminą – Miasto Płock reprezento-
waną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pod nazwą „Usługi społeczne świadczone w społeczności 
lokalnej na terenie Miasta Płocka” uzyskał dofinansowanie w kwocie 988403,20 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Wkład własny zapewniony przez 
Fundację oraz partnera projektu stanowi wartość 74 816,00 zł. 

W ramach projektu, który będzie realizowany od stycznia 2018 roku i potrwa 24 miesiące, zostaną stwo-
rzone dwie placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych. Jedna z nich prowadzona będzie przez Funda-
cję w formie pedagogiki podwórkowej, a druga placówka będzie prowadzona przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej i będzie zlokalizowana w siedzibie dawnego Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi w 
Płocku.  
Efektem projektu będzie również poprawa warunków w 17 prowadzonych przez MOPS świetlicach środo-
wiskowych dla dzieci oraz przeprowadzenie bezpłatnych zajęć i warsztatów rozwijających ich kluczowe 
kompetencje społeczne, a także objęcie rodzin specjalistycznym wsparciem w zakresie doradztwa, terapii i 
działań podejmowanych wobec kryzysów i trudności wychowawczych. 
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2. Program „Serfuję bezpiecznie” 
 
W 2017 roku Fundacja zainicjowała projekt własny poświęcony problema-
tyce cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Był nim program edukacyj-
no-informacyjny „Serfuję bezpiecznie”. W ramach tego przedsięwzięcia: 

 w 21. warsztatach uczestniczyło łącznie 525. uczniów; 

 udział 236 osób w 20. spotkaniach dla rodziców i opiekunów na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 10-15 lat 
wzięło  

 w 2. edycjach gry miejskiej uczestniczyło 31. zespołów (202. osoby) 
reprezentujących 19. szkół; 

 w trakcie realizacji programu, poświęcony mu profil facebo-
ok.com/serfujebezpiecznie odwiedziło ponad 32.000 użytkowników. 

 
Podstawowym celem projektu było przekazanie w płockich szkołach dzieciom w wieku 10-15 lat oraz ich 
rodzicom i nauczycielom porad dotyczących własnej ochrony przed niebezpieczeństwami, jakie stwarza 
korzystanie z Internetu.  
Program „Serfuję bezpiecznie” realizowany był pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty oraz patronatami medialnymi „Dyrektora Szkoły” i „Głosu Nauczycielskiego” oraz 
wszystkich płockich mediów lokalnych.  
Program „Serfuję bezpiecznie”, jest jednym z nielicznych programów, które do problematyki cyberbezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży podchodzi tak szeroko. W okresie od  08.09.2017 do 30.11.2018 prowadzone 
były działania, które objęły uczniów rodziców i nauczycieli 22. płockich szkół.  
W programie uczestniczyły następujące szkoły:  

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich  

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke  

 Szkoła Podstawowa nr 8  

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego  

 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy  

 Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera 

 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu  

 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka  

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej  

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia  

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego  

 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej  

 Szkoła Podstawowa Nr 18 im Jana Zygmunta Jakubowskiego  

 Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego  

 Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera  

 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy  

 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku  

 Gimnazjum nr 10   

 Gimnazjum nr 13  

 Gimnazjum nr 14 im. Władysława Jagiełły  

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego. 

https://www.facebook.com/serfujebezpiecznie/
https://www.facebook.com/serfujebezpiecznie/
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Program obejmował lekcje dla uczniów 
w formie interaktywnych warsztatów, spotka-
nia dla rodziców oraz dwie edycje gry miej-
skiej. Podczas zajęć dla opiekunów, wykwalifi-
kowani trenerzy podpowiadali, jak rozmawiać 
z dziećmi o niebezpieczeństwach związanych 
z siecią internetową oraz pokazywali, jakie 
narzędzia można wykorzystać by zablokować 
dostęp do niepożądanych treści. Uzupełnie-
niem tych zajęć jest „Poradnik Rodzica”, 
w którym szczegółowo opisaliśmy  zagrożenia 
w Internecie 
oraz „Ulotka dla młodzieży” o zagrożeniach 
wynikających z korzystania z Internetu” i quiz 
internetowy. Poradnik dla rodziców oraz ulotki 
dla młodzieży są dostępne dla wszystkich zain-
teresowanych na stronie internetowej Fundu-
szu Grantowego dla Płocka. 

 
Realizacja dotychczasowych działań składających się na program „Serfuję bezpiecznie” potwierdza słusz-
ność decyzji o przeprowadzeniu programu.  

W opinii uczestników programu wynika, iż dostrzegają oni potrzebę realizacji takich działań. Nawet ro-
dzice i kadra nauczycielska, którzy oceniali swój poziom wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z 
Internetu, jako dość wysoki stwierdzali, iż nie byli w pełni świadomi mnóstwa zagrożeń, które zostały im 
przedstawione. Co więcej, podczas zajęć wielokrotnie okazywało się, iż w grupie dorosłych uczestników 
znajdowały się osoby, które same napotkały zagrożenia i nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić. Także ze 
strony szkół niejednokrotnie przytaczane były sytuacje, w których bohaterami byli ich uczniowie – ofiary 
bądź sprawcy niewłaściwych działań w Internecie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zatem wszelkie 
porady dot. właściwego „serfowania w sieci”, jak i zabezpieczania urządzeń przed niewłaściwymi dzia-
łaniami dzieci, w tym metod odfiltrowywania treści nieodpowiednich do ich wieku. 
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają wyniki ankiet oceny, o wypełnienie, której zostali poproszeni 
uczestnicy każdych z zajęć. Z udzielonych przez opiekunów odpowiedzi jednoznacznie wynika, że: 
1. Przekazywane podczas spotkania informacje zostały ocenione przez blisko 100% uczestników jako 

bardzo przydatne, a także, co istotne, uczestnicy podkreślali, iż zostały one przekazane w sposób 
bardzo przystępny. 

2. Opiekunowie jednoznacznie stwierdzili, iż organizacja tego rodzaju spotkań traktujących na temat 
bezpieczeństwa dzieci w Internecie jest bardzo istotna, co więcej, ponad 90% tych osób stwierdziło, 
iż raz jeszcze wzięłyby udział w podobnym spotkaniu. (W prywatnych rozmowach po warsztatach 
wielokrotnie ze strony uczestników pojawiało się stwierdzenie, iż warsztaty powinny być obowiąz-
kowe – jat to opinia zarówno ze strony kadry szkolnej, jak i opiekunów). 

3. Warsztaty dla dzieci jednogłośnie zostały ocenione przez wszystkich audytujących nauczycieli, jako 
działanie bardzo dobre, świetnie zorganizowane, angażujące i wartościowe. 

 

http://fundusz-grantowy.pl/wp-content/uploads/2017/11/Poradnik_rodzica.pdf
http://fundusz-grantowy.pl/wp-content/uploads/2017/11/Poradnik_ucznia.pdf
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III. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

1. 40.000 USD (148.376 PLN) na realizację VIII edycji konkursu grantowego od Levi Strauss Founda-
tion (środki wykorzystywane w latach 2016-17) – złożone rozliczenie grantu.  

2. 200.000 zł z przeznaczeniem na lata 2017 – 2018 (na rok 2017 kwota 100.000 zł) na realizację pro-
jektu „Pracujemy na ulicy – wdrażanie streetworkingu na terenie miasta Płocka w latach 2017-
2018” – dotacja pozyskana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wędka” (Fundacja jako partner) w kon-
kursie organizowanym przez Urząd Miasta Płocka. 

3. 988 403,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu 
państwa na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie 
Miasta Płocka” finansowanym przez Fundację, jako lider, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej (reprezentującej Gminę – Miasto Płock). 

 
W sumie Fundacja pozyskała ponad 1. 337.000 zł  
 
 
IV. KONFERENCJE, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 
1. Zarząd i pracownicy biura Fundacji promowali działania Fundacji i jej Fundatorów na spotkaniach, kon-

ferencjach zarówno na terenie Płocka jak i wydarzeniach krajowych, a także w lokalnych i ogólnopol-
skich mediach.  
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1) Zarząd zorganizował w Książnicy Płockiej 
spotkanie związane z rozstrzygnięciem 
konkursu grantowego „Wakacje 2017 
w Płocku na wesoło”, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele Fundatorów, mediów 
oraz płockich organizacji pozarządowych, 
osoby indywidualne (13.06.2017) . 

 

 

2) Na bieżąco informowano lokalne media 
i ogólnopolskie portale poświęcone te-
matyce NGO o działaniach związanych 
z realizacją projektów finansowanych 
w konkursach, własnej działalności oraz 
ze streetworkingiem i programem „Ser-
fuje bezpiecznie”.  

 
 

3) Na bieżąco udzielano odpowiedzi na pytania oraz wywiadów lokalnym czasopismom, 
portalom internetowym, rozgłośniom radiowym i telewizji. 
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4) Nowa strona WWW. Do promocji działań Fundacji zarząd wykorzystywał również stwo-
rzoną na nowo stronę internetową. W miejsce dotychczasowej strony dostępnej pod ad-
resem funduszgrantowy.plock.eu uruchomiony został serwis dostępny pod adresem fun-
dusz-grantowy.pl (oraz za pośrednictwem przekierowania ze starego adresu). 

 
 

 
 

2. Bieżące informacje publikowane były na portalu www.ngo.pl, a także na profilu na portalu społeczno-
ściowym Facebook: facebook.com/FunduszGrantowydlaPlocka/ oraz profilu dedykowanego progra-
mowi „Serfuje Bezpiecznie”: facebook.com/serfujebezpiecznie/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
http://www.fundusz-grantowy.pl/
http://www.fundusz-grantowy.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.facebook.com/FunduszGrantowydlaPlocka/
https://www.facebook.com/serfujebezpiecznie/
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3.  Dzięki nominacji Towarzystwa Przyjaciół ZOO w Płocku oraz w wyniku 

decyzji Kapituły Konkursu Fundacja uzyskała tytuł GODNI NAŚLADO-
WANIA w kategorii „organizacje pozarządowe działające w obszarze po-
mocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień”. 
Konkurs organizowany jest nieprzerwanie, od 2007 roku, a jego celem 
jest uhonorowanie organizacji pozarządowych z terenu Płocka, działają-
cych na rzecz jego mieszkańców.  

 
 

 
 

 

4. Fundacja została zaprezentowana na krajowej konferencji inaugurującej 
Kampanię 17/17 „SDGs W PRAKTYCE. INSPIRACJE DLA BIZNESU”, po-
święconej wskazaniu biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w 
ich realizację. Honorowy patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo 
Rozwoju 

 
 

5. Fundacja została uznana za dobrą praktykę i wskazana, jako wzór do 
naśladowania w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development Goals – SDGs) w Polsce  przez autorów rapor-
tu „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”. Dokument ten, to 15 
najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych dobrych praktyk bizne-
sowych oraz CSR, realizujących SDGs, a także ideę partnerstw, docenio-
nych przez organizatorów Kampanii 17/17. Uroczysta premiera tego wy-
dawnictwa odbyła się 6 grudnia w trakcie konferencji  
organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.  
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