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1. Informacje podstawowe
Fundusz Grantowy dla Płocka
ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09 – 402 Płock
koordynator@plock.eu

Nazwa organizacji:
Adres/siedziba/:
Adres poczty
elektronicznej:
Data wpisu w KRS:
Numer KRS:
REGON:
NIP:

24.03.2006 r.
0000253076
140496426
774 29 10 296

2. Informacje dotyczące władz Fundacji

Rada Fundatorów

1.
2.
3.
4.
5.

Roman Siemiątkowski – Przewodniczący Rady Fundatorów
Rafał Pasieka – Członek Rady Fundatorów (do dn. 13.03.2018)
Anna Ziobroń – Członek Rady Fundatorów (od dn. 13.03.2018)
Piotr Żehaluk - Członek Rady Fundatorów (do dn. 18.01.2018)
Radosław Majczak – Członek Rady Fundatorów (od dn. 18.01.2018)

Rada Fundatorów w 2018 roku odbyła 1 posiedzenie (w dn. 20.04.2018) oraz wydała jedną opinię w trybie obiegowym.
1. Zbigniew Burżacki – Przewodniczący Rady Fundacji (do dn. 13.03.2018)
2. Wioletta Kulpa - Przewodnicząca Rady Fundacji (od dn. 20.04.2018)
3. Marek Bębenista – Członek Rady Fundacji
4. Jacek Choroszewski – Członek Rady Fundacji
5. Michał Luczewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Rada Fundacji
6. Agnieszka Rejnowicz – Sekretarz Rady Fundacji
7. Ilona Zmysłowska – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji w 2018 r. odbyła 6 protokołowanych posiedzeń, podjęła 12 uchwał
(w tym 5 w trybie obiegowym).
1. Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu (w okresie 01.01.2018-30.09.2018
na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)
2. Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu
3. Monika Maron – Członek Zarządu

Zarząd w 2017 r. spotkał się na 12 posiedzeniach, a także uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Fundacji w terminach wymienionych powyżej. W tym czasie Zarząd podjął 7 uchwał.
W związku z nieobecnością Prezes Zarządu na ten czas zatrudniony został koordyBiuro Fundacji
nator Fundacji pan Cezary Supeł (01.01.2018-31.12.2018)
W trakcie 2018 roku Rada Fundacji funkcjonowała w składzie powołanym na roczną, XI kadencję (06.06.2017r.), tj:
1. Kazimierz Waluch – Przewodniczący
2. Joanna Kaczmarska
3. Jacek Karolak
4. Joanna Koprowicz
Rada Programowa
5. Artur Kras
6. Jarosław Kozłowski
7. Mariusz Pogonowski
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W dniu 07.11.2018r. powołana została Rada Programowa na roczną XII kadencję
w następującym składzie:
1. Kazimierz Waluch – Przewodni6. Mariusz Pogonowski
czący
7. Sylwia Krawiec
2. Edyta Głowacka
8. Tomasz Miecznik
3. Jacek Karolak
9. Jacek Kruszewski
4. Joanna Koprowicz
10. Ewa Pietrzak
5. Artur Kras
11. Radosław Malinowski
Rada spotkała się na 1. protokołowanym posiedzeniu i wydała 2 opinie (w trybie
obiegowym).
Zmiany w statucie W 2018 r. nie wprowadzono zmian do Statutu Fundacji.
Fundacji

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
pozafinansowego (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 pozarządowymi 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 2018 r. (opis najważniejszych zdarzeń)
I.

KONKURSY GRANTOWE

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy w Płocku od 15 lat, jest
tradycyjnie wsparcie działań organizacji pozarządowych, osób indywidualnych i grup nieformalnych,
ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i jego
Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, które nie są rozwiązywalne na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego były promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development
Goals – SDGs), które Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ –
zrealizować do 2030 roku. Ich realizacja jest szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. Temu mają służyć również projekty dofinansowane w ramach aktualnie trwającej edycji konkursu grantowego.
Ogłoszenie konkursu grantowego nastąpiło w dn. 05.10.2018 r. Spotkanie dotyczące zasad przyznawania grantów, połączone z prezentacją celów zrównoważonego rozwoju, odbyło się w Domu Technika
w Płocku. W uroczystości udział wzięli goście specjalni – Marta Ostrowska-Chałupa, Naczelnik Wydziału
Agendy Rozwojowej 2030 z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii oraz Tadeusz Joniewicz menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podczas spotkania Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprosiła organizacje pozarządowe oraz
osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie projektów skierowanych
dla płocczan. Wzorem lat ubiegłych środki finansowe przeznaczone na IX i III edycję konkursu grantowego pochodzą od Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi
Strauss Foundation.

Fundacja w obecnej edycji konkursu grantowego wprowadziła ułatwienie techniczne dla potencjalnych
grantobiorców, dopuszczając możliwość składania wniosków przez generator elektroniczny, umieszczony na stronie internetowej Fundacji.
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IX edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

W 2018 roku Fundacja po raz dziewiąty ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 32 wnioski, z czego Fundacja dofinansowała 22 projekty.
Złożone wnioski podlegały procedurze oceny, która w Fundacji jest
kilkuetapowa:
1. etap: ocena formalna dokonana przez Zarząd Fundacji,
2. etap: ocena merytoryczna dokonana przez Radę Programową
Fundacji (posiedzenie Rady odbyło się w dn. 16.11.2018r.),
3. etap: opiniowanie wniosków
przez Radę Fundacji odbyło się w
dn. 20.11.2018r.
Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło za pośrednictwem strony internetowej (23.11.2018r.), a oficjalne
wręczenie okolicznościowych czeków miało miejsce podczas gali zorganizowanej w dn. 03.12.2018 r. w
Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.
W ramach IX edycji konkursu grantowego dofinansowanie przyznano 22 organizacjom, na łączną kwotę
262 tys. zł, zgodnie z poniższym zestawieniem. 3 organizacje zrezygnowały z przyjęcia grantu w zaproponowanej wysokości:
Nazwa organizacji

Tytuł wniosku
Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej
dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór marzeń
w Zoo 2019”

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Płocku

Kwota
dofinansowania
10 000,00 zł

Wydarzenie „Dreamnight at the ZOO” w Płocku ZOO jest częścią międzynarodowej kampanii „Dreamnight at the Zoo”. Bierze w nim udział
prawie 300 ogrodów zoologicznych na całym świecie. Żadne inne wydarzenie w Płocku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych nie ma tak
szerokiego zasięgu międzynarodowego. Celem imprezy jest pokazanie
dzieciom i ich opiekunom (ok. 1000 os.) Ogrodu Zoologicznego o nietypowej godzinie - wieczorem. Dzieci mogą obserwować zachowania
zwierząt przygotowujących się do snu, zaglądać na zaplecze, karmić i
dotykać zwierzęta. W tym dniu chore i niepełnosprawne dzieci są traktowane w Ogrodzie, jak VIP-y, a biorąc udział w nietypowej wizycie w
ZOO, przeżywają wyjątkową przygodę. Dodatkowe elementy imprezy
to występy na scenie, pokazy, konkursy, jedzenie. Wydarzenie ma na
celu integrację i edukację.
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Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Płockie Stowarzyszenie
Książki i Bibliotek

Przyjaciół

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób
wykluczonych społecznie „Busola”

Płocka Akademia Rękodzieła

Stowarzyszenie Rodzin
Diecezji Płockiej

Katolickich

Nasze muzeum jest żywe
20 000,00 zł
Projekt „Nasze muzeum jest żywe” przewiduje lekcje historii na żywo
w Muzeum Diecezjalnym im. Bł. Abpa Nowowiejskiego w Płocku. Lekcje historii na żywo będą się składać z:
• zwiedzanie muzeum z przewodnikiem;
• reżyserowane sceny prezentujące wybrane tematy historyczne zagrane przez aktorów wcielonych w postaci historyczne, w których
zwiedzający będą aktywnie uczestniczyć;
• spektakl teatralny, który będzie utrzymany w konwencji dawnego
teatru jarmarcznego z użyciem klasycznych lalek teatralnych/za parawanowych i improwizowanych scen w interakcji z publicznością o tematyce żywotów świętych.
Projekt skierowany jest do płockich przedszkoli(5-6 lat), szkół podstawowych (1-6 klas) i mieszkańcom Płocka, tj. łącznie do ok. 1350 os.
Z szansą na sukces
15 000,00 zł
Projekt obejmie wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
którymi są: 2 warsztaty dla rodziców (rozwój intelektualny i osobisty
dziecka, 5 warsztatów dla bibliotekarzy i nauczycieli, którzy pragną
rozwijać swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 14
wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży.
Ponadto projekt zakłada działania animacyjne prowadzone przez wolontariuszy (np. Mały teatr Kamishibai, przygotowujący uczestników
do spotkań autorsko-warsztatowych oraz zajęcia edukacyjne z książką
w Klubie Małego Dziecka i Klubie Czytających Rodzin Chcemisie). W
projekcie udział weźmie ok. 980 os.
Głos zza krat – kontynuacja
15 000,00 zł
Celem projektu jest przeprowadzenie serii 6 zajęć pedagogicznych dla
uczniów płockich szkół prowadzonych przez więźniów z Zakładu Karnego w Płocku oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych na zajęcia wychowawcze z młodzieżą, które będą wykorzystywane w szkołach
średnich (ewentualnie w klasach VII-VIII w szkołach podstawowych.
Materiały te będą składały się z kompletnego scenariusza lekcji, który
można wykorzystać podczas zajęć z pedagogiem, psychologiem i / lub
nauczycielem.
Zajęcia z więźniami, jak również materiały wymienione powyżej, będą
miały charakter profilaktyczny i zapobiegawczy. Całość opierać się
będzie na przekazywaniu świadectw złych doświadczeń, jakie miały
miejsce w życiu więźniów, w szczególności więźniów z Zakładu Karnego w Płocku. Adresatami projektu jest ok. 500 uczniów płockich szkół.
RĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty ręko18 000,00 zł
dzielnicze
Projekt „Ręka w Rękę”, czyli warsztaty rękodzieła rodzinnego oznaczają sobotnią serię spotkań twórczych, w których uczestnikami są rodziny wielopokoleniowe (50 rodzin, tj. ok. 150-250 os.).
Warsztaty oferują mieszkańcom Płocka interaktywną i kreatywną formę spędzania wolnego czasu z rodziną, ukierunkowaną na podtrzymywanie tradycji kulturowej i czerpanie z bogactwa tradycyjnego rękodzieła ,jak również mogą być inspiracją do samodzielnego poszukiwania i stworzyć nowoczesną, w połączeniu z tradycyjną, kulturę naszego życia.
Klub Seniora „Szansa”
10 000,00 zł
Projekt dotyczy powołania do istnienia (adres: ul. Kossobudzkiego 10
w Płocku) Klubu Seniora „Szansa”. W tym klubie będą się spotykać
samotni seniorzy z dzielnicy Łukasiewicza i miasta Płocka.
W czasie trwania projektu (grudzień 2018-sierpień 2019)w powołanym Klubie Seniora „Szansa” będą się odbywały warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne, muzyczne, treningi pamięci oraz gimnastyka).
Projekt skierowany jest do 25 seniorów 60+, aby zapobiegać ich marginalizacji i izolacji społecznej.
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Płocki Klub Karate kyokushinkai

Klub Strzelecki „Grot”

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa
„FENIKS”

Fundacja Rykowisko
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Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa
10 000,00 zł
Biblioteki im. Zielińskich TNP
Projekt dotyczy ochrony dziedzictwa narodowego zgromadzonego w
Płockim Towarzystwie Naukowym im. Zielińskich. Polega na digitalizacji 10 starych druków wraz z przeprowadzeniem niezbędnych zabiegów konserwacji 5 pozycji. Kolejnym krokiem będzie popularyzowanie
ich poprzez Internet (portal Płocka Biblioteka Cyfrowa i Europeana).
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Płocka.
Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z
13 000,00 zł
sieci wszystkie dzieci
Projekt skierowany jest do 30 dzieci w wieku od 6 do 10 lat z Płocka.
Jego celem jest zniechęcenie dzieci do korzystania z komputerów i
smartfonów, poprzez gry, rozrywkę, sport i nauczenie ich czerpania
radości z angażowania się w kulturę fizyczną. Zapobieganie uzależnieniu od Internetu, ale także dążenie do poprawy motoryki i zdolności
psychofizycznych młodych obywateli.
Zajęcia sportowe (1,5 godziny tygodniowo) pod hasłem „chcemy zarażać zdrowym stylem życia” odbędą się w Szkole Podstawowej nr 23,
ul. Walecznych 20 i w Szkole Podstawowej nr 6, ul. 1-go Maja 11 w
Płocku.
Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzie6 000,00 zł
ży oraz osób dorosłych
Projekt będzie polegał na organizacji szkolenia sportowego oraz udziale we współzawodnictwie sportowym w zakresie strzelectwa sportowego dla 20 osób, młodzieży i dorosłych w wieku 16-60 lat, mieszkańców miasta Płock. Szkolenie będzie składać się z 2-godzinnej części
teoretycznej i 6-godzinnej części treningowej w kategoriach pistoletu
sportowego i karabinu sportowego.
Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów z
odpowiednimi licencjami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w
Strzelnicy Sportowej Ligi Obrony Kraju w Płocku, ul. Norbertańska 6.
Do dyspozycji uczestników będzie sala wykładowa oraz dynamiczna oś
strzelecka nr 4 o długości 30 m na w/w strzelnicy.
Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum
15 000,00 zł
Kultury i Edukacji Nieformalnej
Projekt obejmuje prowadzenie zajęć warsztatowych z przedmiotów
ścisłych i przyrodniczych skierowanych do młodzieży z klas VII i VIII
oraz gimnazjum dla 120 osób (11 grup), w ramach 220-godzinnych (po
20 godzin na grupę).
Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), a przede wszystkim zainteresowanie młodzieży kształceniem w kierunkach, w których szanse na zdobycie dobrej
pracy oraz rozwój kariery zawodowej są bardzo duże. Są to przede
wszystkim kierunki techniczne, inżynierskie, ale także medycyna i kierunki pokrewne.
Porozmawiajmy szczerze
9 000,00 zł
Projekt „Porozmawiajmy szczerze” jest kontrprojektem wielu projektów edukacyjnych, które uczą tylko w teorii na temat zapobiegania i
leczenia narkomanii, szkodliwego używania alkoholu i opieki nad osobą cierpiącą na demencję. Trzy osoby, które ucierpiały z powodu problemów społecznych, będą rozmawiać o swoich doświadczeniach,
miejscach, w których znalazły pomoc, o tym, jakie rozwiązania wdrożyły itd. Projekt „Porozmawiajmy szczerze” to praktyczna prezentacja
wybranych kwestii społecznych w jasny i zrozumiały sposób skierowana do 300 os.
V Bieg Mikołaja
6 000,00 zł
Projekt dotyczy organizacji V edycji Biegu Świętego Mikołaja zorganizowanego w Płocku. Bieg Mikołaja skierowany jest zarówno do biegaczy, jak i sympatyków biegania, a także do osób preferujących podobne formy ćwiczeń (ok. 270 os.). Bieg Świętego Mikołaja nie jest wyści-
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Stowarzyszenie Petroklezja

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku –
Borowiczkach

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i
Adopcyjnych „Otwarte Serca”
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giem i nie jest zorganizowany w formie zawodów sportowych. Celem
jest również, podobnie jak w poprzednich latach, przeprowadzenie
akcji charytatywnej, w tym zbieranie darowizn materialnych dla osoby
objętej pomocą Fundacji Rykowisko.
Spotkajmy się w szkole. Nauczyciel-Uczeń10 000,00 zł
Rodzic. Konferencja FamilyLab
Projekt dotyczący organizacji konferencji dla nauczycieli, rodziców i
studentów pedagogiki, poświęconej nowemu ujęciu pedagogicznemu
skoncentrowanemu na budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi w
domach i szkołach. Pomimo przyznanego dofinansowania projekt nie
będzie realizowany.
Psychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla
10 000,00 zł
młodzieży.
Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych warsztatów teatralnych i wokalnych połączonych z psychoterapią - psychodrama i terapia
poprzez śpiewanie. Do tego projektu zaproszonych zostanie 28 młodych ludzi - mieszkańców Płocka (14 uczestników psychodramy i 14
uczestników terapii przez śpiewanie). Warsztaty zakończą się występem przed szeroką publicznością. Warsztaty i spektakl odbędą się w
pomieszczeniach Stowarzyszenia Petroklezja - Płock, ul. Jachowicza 4.
Pszczeli świat
20 000,00 zł
Głównym celem projektu „Pszczeli Świat” jest uświadomienie problemu masowej śmierci pszczół i uwrażliwienie mieszkańców Płocka
(dzieci, młodzieży, społeczności lokalnej) na potrzebę ochrony owadów zapylających.
Działania projektu obejmują zajęcia edukacyjne i warsztatowe, kampanię promocyjną i informacyjną, konkursy: artystyczne i festiwal
zwieńczający projekt. Poprzez realizację projektu pragniemy zwrócić
uwagę mieszkańców na fakt, że pszczoły wymierają w niepokojącym
tempie i istnieje wiele działań, które szkodzą ich populacji (pestycydy,
zmiany klimatu, utrata siedlisk). Adresatami projektu jest ok. 900
mieszkańców Płocka.
Miś Doremiś
12 000,00 zł
„Miś Doremiś” to cykl koncertów o charakterze muzyczno-edukacyjno
-artystycznym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów. Koncerty odbędą się w grudniu 2018 r. - w kwietniu 2019 r. (5 spotkań),
raz w miesiącu, zawsze w niedzielę o 14:00. 300 osób (150 dzieci + 150
opiekunów) będzie mogło wziąć udział w jednym koncercie. Łączna
liczba uczestników to 1500 osób.
Pierwsza pomoc – ważna sprawa
5 000,00 zł
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej dla zróżnicowanej wiekowo grupy 50 mieszkańców
Płocka. Warsztaty odbędą się w grupach 10-cio osobowych, aby każdy
z uczestników miał możliwość zapoznania się z teoretyczną jak i praktyczną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Statystyki
wskazują, iż połowę więcej osób wymagających natychmiastowej pomocy, można byłoby uratować, gdyby świadkowie zdarzeń nie czekali
bezczynnie na przyjazd karetki tylko udzielili pierwszej pomocy.
Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku
20 000,00 zł
Projekt dotyczy integracji rodzin zastępczych z Płocka oraz kampanii
społecznej dotyczącej sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej oraz
poszerzaniu wiedzy i świadomości na temat zaburzeń takich jak FAS,
ADHD, Asperger. Osoby prowadzące rodziny zastępcze będą miały
możliwość poszerzyć swoją wiedzę niezbędną w sprawowaniu świadomej opieki.
Dzieci z rodzin zastępczych będą mogły się spotkać, poszerzyć swoje
zainteresowania i umiejętności, poznać nowe miejsca, wziąć udział w
różnych kursach i warsztatach terapeutycznych. Projekt skierowany
jest do rodzin zastępczych z Płocka (55 osób).
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Stowarzyszenie Kawał Sztuki

Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox
Singers

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
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Ferie z tańcem 2019
7 000,00 zł
Projekt dotyczący organizacji ferii dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, skoncentrowany na zajęciach tanecznych. Pomimo przyznanego dofinansowania projekt nie będzie realizowany.
Podróże do wiedzy
6 000,00 zł
Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z niepełnosprawnościami. Wiedza społeczeństwa o
niepełnosprawnych jest ciągle zbyt mała, a utrzymujące się negatywne
postawy wobec tej kategorii ludzi sprzyjają tendencjom izolacyjnym i
marginalizującym. Istnieje potrzeba edukacji na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwijanie kompetencji społecznych, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i przeciwdziałanie
biernej i wycofanej postawie życiowej przez osoby z dysfunkcjami.
Projekt zakłada aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami w
wir życia na różnorodnych płaszczyznach (wyjazdy, zwiedzanie muzeów itp.), tuż obok pełnosprawnych rówieśników, próbując tym samym
obydwu stronom interakcji uświadomić, że wzajemne współistnienie
może być budującym i ciekawym doświadczeniem dla wszystkich. W
projekcie wezmą udział 192 osoby.
Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia
10 000,00 zł
„Na polską nutę - śpiew łączy pokolenia” to projekt przygotowany z
myślą o Seniorach płockich 60+, mający na celu zapobieganie ich alienacji społecznej i kulturowej. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną warsztaty emisji głosu, wspólne próby i dwa koncerty w Płocku z chórem z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Vox Singers”.
Każdy z chórów wykona podczas koncertów utwory ze swojego repertuaru. Jednak głównym elementem koncertów będą wspólnie przygotowane przez oba składy piosenki. Uczestnikami projektu będzie 60
os., w tym 30 seniorów, a odbiorcami koncertów będzie ok. 400
mieszkańców miasta i gości.
4 minuty
15 000,00 zł
Celem projektu jest uświadomienie młodym mieszkańcom Płocka (600
os.), jak ważna jest pierwsza pomoc. Projekt „4 minuty” zakłada przekazanie wiedzy, nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej, która
może uratować życie. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i
podniesienie umiejętności, aby zachęcić młodzież do zrobienia czegoś
więcej niż tylko zadzwonienie do centrum alarmowego w przypadku,
gdy będą świadkami sytuacji zagrażającej życiu.
Jednocześnie edukacja w tym konkretnym obszarze kształtuje właściwe i wartościowe postawy społeczne, które w przyszłości sprawią, że
poczujemy się bezpieczniej.

Dofinansowane projekty będą realizowane w okresie od 23.11.2018 r. do 31.08.2019 r.
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III edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

W 2018 roku Fundacja po raz trzeci ogłosiła konkurs grantowy dla osób indywidualnych i grup
nieformalnych. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 13 wniosków, z czego Fundacja dofinansowała
12 projektów.
Po raz trzeci o pieniądze na realizację
swoich pomysłów mogli ubiegać się
lokalni społecznicy i inicjatorzy różnorodnych przedsięwzięć społecznych, którzy – będąc mieszkańcami
Płocka – nie należą do żadnych organizacji. Mogły to być zarówno osoby
indywidualne, jak i grupy nieformalne chcące podjąć działania na rzecz
swojego otoczenia. Takie projektu
mogły uzyskać dofinansowanie w
wysokości do 5 tys. zł.

Złożone wnioski podlegały procedurze oceny, która w Fundacji jest kilkuetapowa:
1)
2)
3)

etap: ocena formalna dokonana przez Zarząd Fundacji,
etap: ocena merytoryczna dokonana przez Radę Programową Fundacji (posiedzenie Rady odbyło
się w dn. 16.11.2018r.),
etap: opiniowanie wniosków przez Radę Fundacji odbyło się w dn. 20.11.2018r.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło za pośrednictwem strony internetowej (23.11.2018r.), a oficjalne
wręczenie okolicznościowych czeków nastąpiło podczas gali zorganizowanej w dn. 03.12.2018 r.
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.
W ramach III edycji konkursu grantowego dofinansowanie otrzymało 10 projektów, na łączną kwotę
50.440,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Justyna Wiśniewska

Joanna Krysztoforska

Tytuł wniosku

Kwota
dofinansowania

Angielskie podróże – te małe i duże
4 500,00 zł
Projekt skierowany jest do 20 dzieci w wieku 7-9 lat i 10-14, które chcą zdobyć
i pogłębić wiedzę w zakresie języka angielskiego, ale nie są w stanie uczęszczać
na dodatkowe zajęcia ze względu na status materialny. Priorytetową grupę
będą stanowiły dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowiskowych i
miejskich z terenu miasta Płocka.
Podczas zajęć, częściowo poprzez zabawę, dzieci będą przyswajać nowe informacje, poszerzyć wiedzę, którą już posiadają. Dzieci nabędą większej pewność
w posługiwaniu się językiem obcym. Celem jest poznanie kultury, zwyczajów,
ale także sposobu pracy w zespole.
Robotyka na wesoło
4 500,00 zł
Projekt ma na celu zapoznanie 24 dzieci w różnym wieku z zestawami LEGO
MINDSORMS EV3, które ze względu na swoja wysoką cenę nie są dostępne w
wielu domach. Poprzez pracę przy użyciu materiałów LEGO dzieci poznają podStrona | 9
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Seweryn Jakubiak

Marcin Radomski

Barbara Sawicka

Stanisław Adlewski

Julia Chromiec

Marzenna Matkowska
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stawy nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka i informatyka w zabawny
sposób.
Projekt koncentruje się na dzieciach (ze szkół podstawowych, świetlic środowiskowych i miejskich z Płocka), które w swoim środowisku nie mają dostępu do
nowych form uczenia się i nowych technologii.
Poznaj świat robotów
2 800,00 zł
Projekt skierowany jest do 15 dzieci szkół podstawowych z klas 6-8, które chcą
rozwijać swoje umiejętności programistyczne i rozwijać swoją pasję i poszerzać
wiedzę z zakresu nowych technologii. Celem jest pokazanie uczestnikom, że
mogą zdobyć wiedzę z wielu dziedzinach, na przykład doświadczając prawa
fizycznego, budując konstrukcje z edukacyjnych zestawów Lego Mindstorms 3.
Każdy konstruktor LEGO będzie mógł doświadczyć łatwego i szybkiego procesu
konstruowania robota i jednocześnie przejść przez cały proces, zaczynając od
konstruowania i programowania, a kończąc na testowaniu gotowego modelu.
2. Bieg w Swetrze
4 940,00 zł
Projekt to alternatywna forma promocji rekreacji i sportu, a więc propagowanie zdrowego stylu życia. Projekt polega na zorganizowaniu kolorowego biegu
(dla 120 os.) w obowiązkowym swetrze. Jego główną zaletą jest również integracja społeczna z powodu współczesnej plagi alienacji społecznej i „wirtualnego życia” na ekranie smartfonów. Założeniem biegu jest brak wyścigu, bieg
nie na czas, a nagrody uczestnicy otrzymują za udział, pomysłowość i kreatywność w najbarwniejszej stylizacji swetrowej. Całej imprezie przyświeca idea, że
każdy uczestnik, który zachęci do uprawiania innych sportów, uzyska korzyści.
Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu
3 300,00 zł
Aktywne spędzanie wolnego czasu to projekt, który zakłada organizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych – aerobik w wodzie i gimnastyka usprawniająca na sali gimnastycznej. Zajęcia będą odbędą się na basenie „Podolanka” w
Płocku przy ul. Czwartaków oraz w budynku Politechniki Warszawskiej filii w
Płocku lub innej Sali treningowej w Płocku.
W ramach zajęć turystyki sportowej będą zorganizowane wycieczki rowerowe i
marsze, tzw. Podchody z niespodziankami w podpłockich lasach.
Starsi ludzie, emeryci mają dużo wolnego czasu i nie wiedzą, jak go zagospodarować. Celem zajęć jest zapewnienie lepszej kondycji fizycznej i psychicznej.
Zaplanowano, że w projekcie udział weźmie od 30 do 70 płockich seniorów.
Koncert z okazji 55-lecia Osiedlenia się Romów w Płoc4 000,00 zł
ku
Celem projektu jest upamiętnienie i uczczenie 55 lat osiedlania się Romów w
Płocku, datowanych na 18 kwietnia 1946 roku. Głównym elementem projektu
będzie organizacja koncertu, który odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury. Ten koncert pomoże młodym mieszkańcom Płocka, którzy nie znają kultury
i zwyczajów Romów - będą mogli lepiej przyjrzeć się kulturze i językowi romskiemu, które są obecne w ich mieście, a najstarszym - przypomni ich codzienne życie. Planuje się, że koncert zgromadzi ok. 150 os.
Wariacje filcowania
4 500,00 zł
Projekt WARIACJE FILCOWANIA daje możliwość samodzielnego zmierzenia się
z wykonaniem aplikacji i ozdób na wcześniej przygotowane wyroby z filcu oraz
poznanie technik filcowania na sucho i mokro. Warsztat jest prowadzony w
dwóch etapach. Pierwszy etap skierowany był do pięciu mieszkanek Płocka w
różnym wieku, podczas którego Panie nauczyły się kroju i modelowania odzieży, kapeluszy oraz toreb z filcu i wełny. W trakcie II etapu nt. „wariacji filcowania” wykonane rzeczy ozdabiają dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w
Płocku wraz z opiekunami (27 os.). Poza świetną zabawą, dzieci pogłębiają
swoje relacje z opiekunami oraz rozwijają kompetencje społeczne w zakresie
pracy w grupie i poszerzają swoje umiejętności praktyczne.
Naucz mnie Mamo, naucz mnie Tato
4 900,00 zł
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Płocka w różnym wieku (ok. 400 os.), zwłaszcza społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 i osób mieszkających w dzielnicy Radziwie, którzy są zainteresowani kreatywnym i aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
Celem projektu jest zaproszenie rodziców do prowadzenia zajęć dla dzieci, inStrona | 10
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nych rodziców i nauczycieli oraz integracja społeczności szkolnej w dążeniu do
dzielenia się wiedzą i wzbudzania pozytywnych opinii.
Rodzice przeprowadzą warsztaty, podczas których podzielą się z dziećmi swoimi pasjami oraz zawodami, nauczą wybranych umiejętności i porozmawiają o
swoich osiągnięciach. Celem jest pogłębienie relacji, poprzez wspólne spędzenie czasu i lepsze zrozumienie na linii dziecko-rodzic, rodzic-nauczyciel oraz
integracja lokalnej społeczności.
Joga dla dzieci
4 000,00 zł
Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży (ok. 30 os.) z zaburzeniami
psychosomatycznymi. Niewłaściwe użycie urządzeń elektronicznych (smartfonów, tabletów) powoduje wiele problemów zdrowotnych: ból kręgosłupa szyjnego, problemy z kręgosłupem piersiowym, problemy z koncentracją, nadwrażliwość. Joga jest doskonałym lekarstwem. Jest to świetny sposób na poprawę koordynacji, koncentracji, postawy, świadomości psychofizycznej i poczucia własnej wartości zarówno u dzieci, jak i młodzieży. Joga relaksuje i łagodzi stres mięśniowy.
Zdrowi Płocczanie
4 000,00 zł
Celem tego projektu jest podniesienie świadomości i poziomu życia dwóch
grup ludzi (o. 250os.):
• Dorosłych kobiet w każdym wieku, które są zainteresowane swoim zdrowiem przed, w trakcie i po ciąży. Celem jest zapobieganie powikłaniom, takim jak nietrzymanie moczu, obniżanie i wypadanie narządów wewnętrznych, diastasis recti (przerwa między dwiema stronami mięśnia prostego
brzucha, która może wystąpić podczas ciąży) i ból pleców. Kobiety dowiedzą się, jak samodzielnie sobie pomóc i gdzie się zwrócić, jeśli potrzebna
jest pomoc chirurgiczna.
• Mieszkańców Płocka - mężczyzn i kobiet w różnym wieku, zainteresowanych zapobieganiem i leczeniem bólu pleców poprzez ruch i właściwie wykonywanie codziennych czynności. Uczestnicy poznają strukturę kręgosłupa, dowiedzą się, co jest szkodliwe dla ich pleców i jak uniknąć pogorszenia
stanu zdrowia.
WATA2 – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży
4 500,00 zł
WATA 2 to cykl dwóch warsztatów techniki poklatkowej. Podczas pierwszego
spotkania, które prowadziła pani Monika Kuczyniecka, uczestnicy tworzyli scenografię oraz scenariusze etiud filmu z plasteliny. Drugi warsztat poprowadziła
pani Joanna Jasińska z wykorzystaniem bibuły, kisieli, galaretki, farb, techniki
wycinankowej i collage. W zajęciach uczestniczyli mieszkańcy Płocka w wieku
12-16 lat (37 os.).
Akademia rysunku dla dorosłych
4 500,00 zł
„Akademia rysunku dla dorosłych” to projekt, który promuje ideę uczenia się
przez całe życie, poprzez poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności i rozwijanie
talentu. Podczas praktycznego kursu uczestnicy (10 os.) poznają tajniki technik
rysunku od podstaw po samodzielne wykonanie m. in. studia martwej natury,
postaci czy pejzażu.
Celem kursu jest zapoznanie z zasadami perspektywy, kompozycji, nauka proporcji czy modelunku światłocieniowego, konturowania postaci i przedmiotów,
ale również tworzenia niepowtarzalnego nastroju w pracy rysunkowej.

Dofinansowane projekty będą realizowane w okresie od 23.11.2018 r. do 31.08.2019 r.
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Włączając się w realizację globalnych celów SDG’s na poziomie lokalnym Fundacja podjęła się trudnego
zadania. Naszym zamierzeniem było dążenie do uświadomienia małym organizacjom pozarządowym
oraz osobom indywidualnym, że ich starania i przedsięwzięcia są niezwykle istotne i mają bezpośredni
wpływ na globalny zrównoważony rozwój. Poniżej zaprezentowano zestawienie celów SDG’s deklarowanych do realizacji w ramach projektów złożonych w IX i III edycji konkursu grantowego.

3.

Wakacje 2018 w Płocku na wesoło

W ramach tego konkursu dofinansowano wnioski 8 płockich organizacji pozarządowych, które zrealizowały działania polegające na zapewnieniu w okresie wakacji letnich najmłodszym mieszkańcom
Płocka aktywny i efektywny wypoczynek. Fundacja na ten cel przeznaczyła kwotę 93.873,70 zł.
Realizacja konkursu grantowego „Wakacje w Płocku na wesoło” ma już ponad 7 letnią tradycję. Konkurs był wynikiem zdiagnozowanych potrzeb
w zakresie braku alternatywnych form
spędzania czasu wolnego od zajęć
szkolnych na terenie miasta przez
dzieci i młodzież szkolną. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony organizacji
pozarządowych (potencjalnych realizatorów), jak i mieszkańców miasta. Dlatego też Fundacja corocznie realizuje
kolejne edycje konkursu, zwiększając jednocześnie jego budżet.
Zeszłoroczny konkurs ogłoszony został w maju 2018r. Oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpiło w dn.
21.06.2018 r. w Domu Technika w Płocku. Konkurs „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” finansowany
był z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins. Na realizację inicjatyw wakacyjnych
Fundacja przyznała dofinansowanie 8 płockim organizacjom pozarządowym, zgodnie z poniższym
Strona | 12

Fundusz Grantowy dla Płocka

Sprawozdanie z działalności 2018

zestawieniem:
Nazwa organizacji

Płockie Stowarzyszenie
Książki i Bibliotek

Przyjaciół

Fundacja Revita

Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i
Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

Płocka Akademia Rękodzieła

Stowarzyszenie Academia Economica

Stowarzyszenie Master Kids Płock

Tytuł wniosku

Kwota
dofinansowania

<<Wakacje -„LUBIĘ TO”>>
12.212,00 zł
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, dotyczył
warsztatów magii, warsztatów programowania robotów oraz wakacyjnego dnia sportowego. Projekt zakończył się Nocnym Wehikułem
Czasu – imprezą plenerową, z udziałem Kazimierza Szymeczko, autora
książek o tematyce historycznej, m.in. serii „Zdarzyło się w Polsce” i „A
to historia”, czyli dowcipnych opowiadań, w których prezentuje najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów Polski. Zajęcia odbywały się
na terenie 12 filii oraz Działu Zbiorów Audiowizualnych i Biblioteka dla
Dzieci oraz gmachu głównego i ogrodu Książnicy Płockiej. W projekcie
udział wzięło 675 osób.
„Animacje na Starówce”
6.000,00 zł
Projekt dotyczył zabaw i animacji dla dzieci na Starym Rynku, które
trwały przez 10 tygodni, jeden dzień w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie poświęcone było wybranej tematyce dotyczącej m.in. bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa na drodze,
udzielaniu pierwszej pomocy. W projekcie udział wzięło 528 osób.
„NoveLato w Płocku 2018”
40.000,00 zł
Projekt dotyczył organizacji półkolonii dla 135 dzieci w wieku 5-10 lat
pozostających w czasie wakacji w Płocku, w formie 3 pięciodniowych
turnusów, z których każdy odbywał się w NoveKino Przedwiośnie. Program półkolonii obejmował udział w seansach filmowych, spektaklach
teatralnych, zwiedzanie Płockiego ZOO i stadionu Kazimierza Górskiego. Ponadto projekt przewidywał różnorodne warsztaty i wiele dobrej
wspólnej zabawy przy grach terenowych i zabawach integracyjnych.
„Wakacje z gwiazdami”
4.500,00 zł
Projekt zakładał organizację spotkań z astronomią. W jego ramach
odbyły się zajęcia w obserwatorium astronomicznym Małachowianki
(najstarszej szkoły średniej w Polsce). Były to jednodniowe warsztaty
prowadzone w godz. 16.00 – 23.30 każdorazowo dla grupy 10
uczniów. Warsztaty były powtarzane przez 4 kolejne dni. W projekcie
udział wzięły 42 osoby.
„Ceramiczne lato”
7.000,00 zł
Projekt to wakacyjny cykl warsztatów ceramicznych adresowany do
dzieci i młodzieży chcących w twórczy i kreatywny sposób spędzić
wolny czas. Uczestnicy mieli praktyczną możliwość poznania i doświadczenia jednej z najstarszych technik wypowiedzi artystycznej i
rzemiosła, tworząc własne przedmioty i rzeźby ceramiczne. Wzięli też
udział w wykładach dotyczących dziedzictwa rękodzieła artystycznego
i estetyki codzienności w formie spotkania z etnografem w Muzeum
Mazowieckim w Płocku. Podsumowaniem warsztatów była wystawa
prac uczestników warsztatów i uroczysty wernisaż. Zajęcia odbywały
się w okresie od 6 do 10 oraz od 17 do 22 sierpnia. W projekcie udział
wzięło 50 osób.
„Pokazy Academia Robotica”
7.998,00 zł
Projekt dotyczył prezentacji z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji
dla dzieci i młodzieży. Spotkania miały charakter aktywnych prezentacji, na których uczestnicy, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, mieli możliwość zapoznania się z budową, programowaniem i
działaniem robotów ze specjalistycznych klocków LEGO® MINDSTORMS I LEGO® WEDO.
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, a udział
w nim wzięły 183 osoby.
“Piłkarskie wakacje z Master Kids”
6.847,70 zł
Projekt dotyczył piłkarskich półkolonii adresowanych do 45 dzieci w
wieku 7-12 lat, a zorganizowanych na jednym z płockich orlików. ProStrona | 13
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gram dotyczył treningów piłki nożnej, jak również innych atrakcji takie
jak park zabaw, kino, czy Zoo.
„Wakacyjne spotkania z piłką ręczną 2018”
9.316,00 zł
Projekt dotyczył treningów piłki ręcznej oraz zajęcia sportowoedukacyjne prowadzone pod okiem trenerów oraz zawodników Sekcji
Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A. Zajęcia odbywały się w dwa dni w tygodniu począwszy od 6 sierpnia, a aktywności fizycznej towarzyszyły np.
wspólne wyjście do kina. W zajęciach wzięło udział 105 osób.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
Streetworking

Wdrażanie programu streetworkingu na terenie Miasta Płocka jest realizowane przez Fundację od
2013 roku. Działania te prowadzone są sukcesywnie w oparciu o wypracowane i wdrożone standardy
oraz dobre praktyki doświadczonych organizacji streetworkerskich, ich implementację w Płocku oraz
w dalszym horyzoncie czasowym usamodzielnienie tego programu. W 2018 roku Fundacja kontynuowała program streetworkingu na terenie miasta Płocka w ramach dwóch projektów partnerskich
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Projekt „Pracujemy na ulicy - wdrażanie streetworkingu na
terenie miasta Płocka w latach 2017-2018”
Lider projektu:
Partner projektu:
Źródło finansowania:

Stowarzyszenie Wędka
Fundacja Fundusz Grantowy dla
Płocka
Gmina Miasto Płock

W listopadzie 2016 roku pomiędzy Stowarzyszeniem a Fundacją została podpisana umowa o współpracy na rzecz wspólnej
realizacji projektów streetworkingowych w Płocku, tak by
możliwe było sukcesywne przekazywanie know-how Fundacji
do Stowarzyszenia oraz stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za proces edukacyjny podopiecznych.
Efektem tego była wspólna realizacja ww. projektu w latach
2017-2018, a w jej ramach powołanie do życia placówki
wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej pn.
„Podwórko”. Kwota udzielonej dotacji na lata 2017-2018, to:
200.000 zł rozłożone po 100.000 zł na każdy rok realizacji projektu.
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Projekt polegał na realizacji profilaktycznych działań środowiskowych - animacyjnych i socjoterapeutycznych, skierowanych 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 uzależnieniami.
Podstawowym celem prowadzonych działań było 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.
Podstawą projektu było zapewnienie niestacjonarnych zajęć poznawczych i reintegracyjnych
prowadzonych przez wykształconą kadrę streetworkerów. Zajęcia prowadzone przez
3 streetworkerów, realizowane były 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, a w konsekwencji objęte programem to: os. „Cholerka”, os. Radziwie i okolice ul. Żyznej.
W celu wsparcia podopiecznych w obszarach ich kryzysów i zaburzonych zachowań, wychowawcy
prowadzili działania z zakresu mediacji środowiskowej, inicjując i utrzymując stałą współpracę
pomiędzy uczestnikami projektu, ich rodzinami, a instytucjami i organizacjami oraz specjalistami
z lokalnego systemu wsparcia i opieki, docelowo prowadząc do ich reintegracji z tym systemem.
23 podopiecznych i ich pedagodzy przepracowali wspólnie 2160 godzin oraz zrealizowali 6 projektów
dziecięcych. Dotacja dla Fundacji w roku 2018 wynosiła 7.620 zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano
i rozliczono całą kwotę. Realizacja projektu została wsparta przez Fundację kwotą 10.875,08 zł
tytułem wkładu własnego – finansowego oraz pracą wolontarystyczną wycenioną na kwotę 6.840,00
zł.
Na etapie usamodzielniania członków grup streetworkerzy stopniowo zapoznawali podopiecznych
z ofertą instytucji opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Płocka. Następnie motywowali do
zapisania się i uczestnictwa na zajęciach organizowanych przez różne instytucje kultury, sportu,
organizacje pozarządowe, świetlice itp. Dzieci z ww. grup wybrały między innymi udział w zajęciach
tańca, treningach piłki nożnej, zajęciach organizowanych przez płockie świetlice środowiskowe,
zajęciach organizowanych przez harcówkę, zajęciach w MDK-u, zajęciach w szkółce pływackiej.
W konsekwencji przeprowadzonego procesu usamodzielniania, streetworkerzy będą stopniowo
w I kwartale 2019 r. opuszczać dotychczasowe środowiska, ogniskując swoją pracę na nowo
zidentyfikowanych grupach wymagających ich wsparcia i zaangażowania.
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Projekt „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej
na terenie Miasta Płocka”
Lider projektu:
Partner projektu:

Źródło finansowania:

Fundacja Fundusz Grantowy dla
Płocka
Gmina-Miasto Płock / Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Płocku
Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 20142020

W marcu 2017 r. roku pomiędzy Fundacją a Gminą Miasto
Płock został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie
wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez
wzmacnianie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzież zapobiegających pogłębianiu się dysfunkcji rodziny
i marginalizacji. Przedmiotem listu intencyjnego była współpraca w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a w przypadku
otrzymania dofinansowania również wspólna realizacja projektu.
W efekcie, złożony w partnerstwie projekt, uzyskał dofinansowanie w kwocie 988 403,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa, z czego dla Fundacji przypada kwota 438 884 zł. Wkład własny zapewniony przez Fundację oraz partnera projektu
stanowi wartość 74 816,00 zł.
W ramach projektu, który jest realizowany od stycznia 2018 roku i potrwa 24 miesiące, zostaną
stworzone dwie placówki wsparcia dziennego. Jedna z nich została powołana przez Fundację i funkcjonuje pod nazwą „Karuzela”, a druga placówka jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Efektem projektu będzie również poprawa warunków w 17 prowadzonych przez MOPS
świetlicach środowiskowych 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.
Głównym założeniem działań projektowych prowadzonych przez Fundację, wynikających z racji 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.
W ramach projektu zatrudnione zostały 2 streetworkerki, zrekrutowano 18 dzieci w ramach dwóch
środowisk (Stare Miasto i os. Miodowa). Zgodnie z założeniami, projekt jest realizowany wg innowacyjnej metody kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci pn. SUWAK. Pracę streetworkerek
wspiera 2 wolontariuszy. W 2018 roku zrealizowano 1320 godzin pracy w środowisku lokalnym, zreaStrona | 16
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lizowano 4 projekty dziecięce (w tym warsztaty piernikowe wraz z wydaniem publikacji, warsztaty
fotograficzne wraz z wydaniem publikacji, warsztaty rękodzielnicze oraz cykl zajęć w ramach Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Filmowego).
Projekt zakłada również moduł wsparcia dla rodzin, w ramach którego zatrudniono psychologa, pedagoga oraz mediatora, którzy łącznie wypracowali 240 godzin adresując swoje wsparcie zarówno
podopiecznym placówki „Karuzela” jak i podopiecznym pozostałych świetlic objętych projektem.
Ww. projekt jest działaniem dwuletnim, dlatego będzie kontynuowany i podsumowywany kompleksowo na koniec 2019 r.

III.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1.

2.

IV.

200.000 zł z przeznaczeniem na lata 2017 – 2018 (na rok 2018 kwota 100.000 zł) na realizację
projektu „Pracujemy na ulicy – wdrażanie streetworkingu na terenie miasta Płocka w latach
2017-2018” – dotacja pozyskana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wędka (Fundacja jako partner)
w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Płocka;
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” realizowanym przez Fundację, jako lidera, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (reprezentującym Gminę – Miasto Płock).

KONFERENCJE, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Zarząd i pracownicy biura Fundacji promowali działania Fundacji i jej Fundatorów na spotkaniach, konferencjach i w lokalnych mediach.
1) W dniu 12.04.2018 r. Fundacja była reprezentowana podczas 7. Targów CSR w Warszawie, podczas których przedstawiona była
działalność Fundacji, głównie w kontekście
kontynuowanego na przestrzeni 15 lat partnerstwa publiczno-prywatnego.

2) Działania związane z prowadzonym programem streetworkingu Fundacja prezentowała również podczas Forum inspiracji
w ramach Kampanii 17. Celów SDG’s w dn.
17 maja 2018r. w Warszawie.
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3) Zarząd zorganizował w Domu Technika
spotkanie związane z rozstrzygnięciem
konkursu grantowego „Wakacje 2018
w Płocku na wesoło”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Fundatorów,
mediów oraz płockich organizacji pozarządowych,
osoby
indywidualne
(21.06.2018) .

4) W dniu 05.10.2018 r. zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania
o środki w ramach ogłoszonej IX i III edycji konkursu grantowego. Spotkanie odbyło się w
Domu Technika, a gośćmi specjalnymi byli Marta Ostrowska-Chałupa, Naczelnik Wydziału
Agendy Rozwojowej 2030 z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tadeusz Joniewicz menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
5) Galę wręczenia grantów i symbolicznych czeków dla laureatów IX i III edycji konkursu grantowego Zarząd zorganizował w dn. 03.12.2018 r. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Fundatorów, media, a także przedstawiciele Levi
Strauss Poland jako współdarczyńcy projektów organizacji pozarządowych.
6) Na bieżąco informowano lokalne media i ogólnopolskie portale poświęcone tematyce
NGO o działaniach związanych z ogłoszeniem konkursów grantowych, realizacją projektów
finansowanych w konkursach, własnej działalności oraz projektach związanych ze streetworkingiem.
7) Na bieżąco udzielano odpowiedzi na pytania oraz wywiadów lokalnym czasopismom, portalom internetowym, rozgłośniom radiowym i telewizji.
8) Do promocji działań Fundacji zarząd wykorzystywał również własną stronę internetową:
www.fundusz-grantowy.pl. W ramach strony powstał również generator wniosków aplikacyjnych dla IX i III edycji konkursu grantowego.
9) Bieżące informacje publikowane były informacje na portalu www.ngo.pl, a także na profilu
na portalu społecznościowym Facebook: facebook.com/FunduszGrantowydlaPlocka/.
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