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Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z działalności Fundacji  
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Raport z realizacji  
II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 

 
Nr umowy Beneficjent Tytuł i opis projektu 

1/7/II/2016 
Kamila  
Bielińska 

Tytuł projektu: „Akademia kuchcika” 
Projekt obejmował przeprowadzenie cyklu (5 modułów/6 spotkań) 
warsztatów edukacyjno – kulinarnych dla dzieci w wieku 5-7 lat. 
Zajęcia odbywały się w soboty.  
Pierwsza część każdego modułu stanowiła wprowadzenie do 
podjętego tematu. Druga część każdego modułu to warsztaty 
kulinarne. Dzieci samodzielnie, przy wsparciu prowadzącej 
przygotowywały dania związane tematycznie z poruszanymi 
zagadnieniami. Oprócz nauki gotowania dzieci uczestniczyły w całym 
procesie, czyli przygotowaniu stanowiska pracy, wykonaniu posiłku 
i posprzątaniu po sobie.  
W każdym z modułów uczestniczyło 8 dzieci. W całym projekcie 
wzięło udział 64 dzieci. 

Kwota przyznana ze środków FG 3 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   3 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 362,33 zł 

2/25/II/2016 Marcin Radomski 

Tytuł projektu: „Bieg w swetrze” 
Projekt obejmował organizację imprezy biegowej przeznaczonej dla 
szerokiego grona uczestników, bez względu na ich dotychczasowe 
zaangażowanie w aktywność fizyczną. Imprezy miała charakter 
rozrywkowo-rekreacyjny, a żartobliwy charakter imprezy podkreślał 
wymóg obowiązkowego stroju – swetra.  
W biegu uczestniczyło 112 osób w wieku 0 – 83 lat. Impreza 
połączona była ze zbieraniem nakrętek w ramach akcji „Zakręć się 
i pomóż Mateuszowi”. 

Kwota przyznana ze środków FG 3 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   2.530,23 zł 

Środki niewykorzystane 469,77 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 296,17 zł 

4/21/II/2016 
Jowita  
Kęsicka 

Tytuł projektu: „Magazyn pomysłów” 
Projekt skierowany był do grupy 20. wolontariuszy zrzeszonych 
w Klubie Wolontariatu świadczących pomoc w zakresie wspierania 
działań pracowników MOPS w Płocku.  
Projekt był ukierunkowany na pomóc wolontariuszom w zakresie 
zwiększenia tożsamości z grupą, doskonalenia umiejętności pracy 
zespołowej, poznawania swoich słabych i mocnych stron, 
zintegrowania grupy, skutecznego pokonywania problemów, 
umiejętności podziału ról, poznania siebie poza codziennym 
kontekstem, budowania obrazu samego siebie dzięki pozytywnemu 
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wzmocnieniu ze strony innych – poprzez udział w zajęciach 
rekreacyjno – sportowych. 

Kwota przyznana ze środków FG 3 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   3 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 365,23 zł 

2/25/II/2016 
Renata 
Grabarczyk 

Tytuł projektu: „Poskromić Internet” 
W ramach projektu zorganizowano 24-godzinny cykl spotkań dla 
seniorów (8 spotkań po 3h). Spotkania, w których uczestniczyło 25 
osób miały charakter praktycznych warsztatów, które odbywały się 
raz w tygodniu.  
Tematyka zajęć:  
1. Internetowa skarbnica wiedzy i forum internetowe. 
2. List bez koperty i dziennik sieciowy. 
3. E-urząd. 
4. Bank w zasięgu ręki. 
5. Mój koszyk. 
6. Internet bez tajemnic. 
Na zakończenie realizacji projektu dla każdego uczestnika zakupiono 
książkę pt. „Seniorzy w natarciu” Cathariny Ingelman-Sundberg. 

Kwota przyznana ze środków FG 3 860,00 zł 

Kwota wykorzystania   3 859,99 zł 

Środki niewykorzystane 0,01 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 393,24 zł 

5/22/II/2016 
Joanna  
Szmul 

Tytuł projektu: „Zawsze Aktywni” 
Celem projektu było prowadzenie zorganizowanych zajęć w zakresie 
nordic walking adresowanych do osób z grupy wiekowej 60+ . 
Projekt obejmował zorganizowane zajęcia sportowe, podczas 
których instruktor przekazał uczestnikom wiedzę w zakresie 
prawidłowego uprawiania aktywności fizycznej, jaką jest nordic 
walking. Na koniec realizacji zajęć została zorganizowana wycieczka 
połączona z piknikiem. W projekcie uczestniczyło 20 osób. 
 

Kwota przyznana ze środków FG 3 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   2 989,60 zł 

Środki niewykorzystane 10,40 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 309,70 zł 

6/26/II2015 
Małgorzata 
Pawłowska 

Tytuł projektu: „Cykl działań edukacyjno-filmowych i aktywistycznych 
w ramach Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy 
w Płocku” 
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania: 
1. spotkania dla mieszkańców Płocka mające na celu dostarczenia 
wiedzy uczestnikom i zwrócenie uwagi na problem połączone 
z recitalem Anny Szwech z zespołem;  
2. Kino Społecznie Zaangażowane w Kinie za Rogiem; 
3. Maraton Pisania Listów, który jest największą na świecie akcją 
w obronie praw człowieka (wysłano 230 listów do 10 państw).  
Projekt wykorzystując transmisję internetową wydarzeń zebrał blisko 
1900 uczestników. 
 

Kwota przyznana ze środków FG 1 870,00 zł 

Kwota wykorzystania   1 619,52 zł 

Środki niewykorzystane 250,48 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 330,45 zł 



7/10/II/2017 
Marzenna 
Bogumiła 
Matkowska 

Tytuł projektu: „Kolorowa kuchnia” 
Projekt obejmował realizację zajęć edukacyjnych o charakterze 

prozdrowotnym. W zajęciach uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. 

Zrealizowano 5 sesji zajęciowych. Uczestniczyło w nich 24 osoby (12 

dzieci + 12 opiekunów). 

Projekt zakończył się wystawą i kiermaszem podczas „Marszu dla 

Życia i Rodziny” (11.06.2017). 

Kwota przyznana ze środków FG 5 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   4 932,08 zł 

Środki niewykorzystane 67,92 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 655,56 zł 

8/8/II/2016 
Małgorzata 
Staniszewska 

Tytuł projektu: „Fame Dance Festiwal 6” 
Projekt obejmował bezpłatne,4. dniowe (42 godziny zajęć) warsztaty 
taneczne dla 300 uczestników zakończone finałową galą w płockim 
amfiteatrze. 
W trakcie projektu powstały 4 choreografie, a w trakcie gali przed 
3. tysięczną publicznością zaprezentowali się uczestnicy warsztatów 
i 400 tancerzy ze Studia Tańca FAME. 

Kwota przyznana ze środków FG 5 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   5 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0,00 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 1 000,00 zł 

9/2015 Izabela Bitkowska 

Tytuł projektu: „Pracujmy Razem” 
Projekt obejmował „II Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe” - 
zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy 
Radziwie wzorowane na starożytnych Igrzyskach olimpijskich. 
Program i ceremoniał nawiązywał do antycznej tradycji greckiej, 
zarówno pod względem konkurencji sportowych, regulaminów 
igrzysk, przepisów oraz oprawy artystycznej. Zawody rozegrano na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku i wzięło w nich udział 
około 300 osób.  

Kwota przyznana ze środków FG 4 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   3 999,76 zł 

Środki niewykorzystane 0,24 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 1 250,00 zł  

10/2015 Eliza Łabarzewska 

Tytuł projektu: „WATA- warsztaty animacji twórczej dla młodzieży” 
Projekt obejmował cykl warsztatów dla młodzieży, którego celem 
było przybliżenie dorobku rodzimych twórców animacji, poznanie 
technik oraz warsztatu animatora. 
Projekt obejmował otwarty wykład i pokaz multimedialny z technik 
i historii polskiej animacji oraz dwa bloki warsztatowe z twórcami 
polskich animacji. Każdy blok realizowany był przez 3 kolejne dni. 
Projekt zakończyła „gala” z udziałem zaproszonych gości (rodziców, 
kolegów, przyjaciół, nauczycieli) podczas której zaprezentowane 
zostały efekty warsztatów. We wszystkich formach zajęć 
uczestniczyło łącznie: 96 osób. 

Kwota przyznana ze środków FG 4 400,00 zł 

Kwota wykorzystania   4 400,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 538,29 zł  

 

 


