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Załącznik nr 3 
do Sprawozdania z działalności Fundacji  
Fundusz Grantowy dla Płocka za 2017 r. 

 

Raport z realizacji  
konkursu grantowego pn. “Wakacje 2017 w Płocku na wesoło” 

 

Nr umowy Beneficjent Tytuł i opis projektu 

2/W/2017 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy 21 
Płock 

Tytuł projektu: „Wakacyjne warsztaty sportowe z MUKS21 Płock” 
Projekt obejmował organizację zajęć sportowo-edukacyjnych. 
Zajęcia sportowe prowadzone były na obiektach Zespołu Szkół Nr 2 
w Płocku i obejmowały naukę podstawowych zasad przepisów i gry 
w piłkę ręczną i koszykówkę, rozwój ogólnofizyczny oraz naukę 
podstawowej terminologii z języka angielskiego wykorzystywanej 
w piłce ręcznej i koszykówce. 
W projekcie uczestniczyło 45 dzieci. 
 

Kwota przyznana ze środków FG 12 232,00 zł 

Kwota wykorzystania   12 232,00 zł 

Środki niewykorzystane 0,00 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 1 610,63 zł 

3/W/2017 

Płockie 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Książki  
i Bibliotek 

Tytuł projektu: „Bibliobystrzaki na tropie” 
Projekt stanowiły półkolonie składające się z  12. Warsztatów 
robotyki, odbywających się na terenie placówek Partnera-Książnicy 
Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku (12 miejsc – filii 
bibliotecznych, Działu Zbiorów Audiowizualnych i Biblioteki dla 
Dzieci. Uzupełnieniem programu półkolonii były dwie nocne imprezy 
plenerowe (Noc detektywów) zorganizowane w ogrodzie i gmachu 
głównym Książnicy Płockiej.  
W projekcie wzięło udział 249 osób. 
 

Kwota przyznana ze środków FG 9 880,00 zł 

Kwota wykorzystania   9 880,00 zł 

Środki niewykorzystane 0,00 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 1 235,00 zł 

4/W/2017 
Stowarzyszenie 

Człowiek-Kultura 

Tytuł projektu: „NoveLato w Płocku” 
Projekt obejmował organizację czasu półkolonii w formie 
3. pięciodniowych turnusów. Każdy z turnusów odbywał się 
w NoveKino Przedwiośnie. Program turnusu obejmował, cztery 
seanse w kinie dostosowane do wieku uczestników, zwiedzanie kina 
wraz z pokazem działania projektorów kinowych, spektakl teatralny 
dla dzieci, zwiedzanie Płockiego ZOO z przewodnikiem i lekcją 
tematyczną, zwiedzanie stadionu im. Kazimierza Górskiego wraz 
z grami i zabawami na jego terenie, ponadto warsztaty o tematyce 
kina, teatru lalek wraz z pokazem form lalkowych, warsztatów 
aktorskich i wiele dobrej wspólnej zabawy przy grach terenowych 
i zabawach integracyjnych.  
Z półkolonii skorzystało 155 dzieci. 
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Kwota przyznana ze środków FG 42 000,00 zł 

Kwota wykorzystania   42 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0,00 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 5 820,00 zł 

7/W/2017 
Stowarzyszenie 

Sensowni 

Tytuł projektu: „Z nami jest wesoło” 

Projekt obejmował organizację półkolonii, podczas których 
realizowano zajęcia: sportowe, artystyczne, teatralne oraz 
warsztaty rozwojowe i zabawy z psami. Na rozpoczęcie 
i zakończenie projektu zorganizowano imprezy plenerowe 
o charakterze happeningów. 
W projekcie wzięło udział 60 dzieci. 

Kwota przyznana ze środków FG 16 800,00 zł 

Kwota wykorzystania   16 799,40 zł 

Środki niewykorzystane 0,60 zł 

Kwota wniesionego wkładu własnego 3 905,00 zł 

 


