
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie 
z działalności 

 

2019 
Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera społeczne inicjatywy lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców miasta. Fundusz Grantowy dla Płocka łączy po-
tencjał 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  

Fundacji Uchwałą nr 1/2020 
z dn. 9.03.2020r. 



 

1. Informacje podstawowe 

Nazwa organizacji:  Fundusz Grantowy dla Płocka 

Adres/siedziba/: ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09 – 402 Płock 

Adres poczty elektronicznej: koordynator@plock.eu  

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. Anna Ziobroń – Członek Rady Fundatorów 
3. Radosław Majczak – Członek Rady Fundatorów (do dn. 31.08.2019) 

4. Jan Aleksander Rosek - Członek Rady Fundatorów (od dn. 31.08.2019) 

W 2019 roku Rada Fundatorów prowadziła prace wyłącznie niestacjonarnie i podję-
ła 3 uchwały w trybie obiegowym, tj. Uchwałę nr 1/2019 z dn. 27.05.2019, nr 
2/2019 z dn. 17.10.2019 oraz nr 3/2019 z dn. 18.11.2019. 

Rada Fundacji 

1. Wioletta Kulpa - Przewodnicząca Rady Fundacji 
2. Michał Luczewski – Zastępca Przewodniczącej Rady Fundacji 
3. Agnieszka Rejnowicz – Sekretarz Rady Fundacji  
4. Jacek Choroszewski – Członek Rady Fundacji 
5. Marek Bębenista – Członek Rady Fundacji (do dn. 17.10.2019) 

6. Edyta Mierzejewska – Członek Rady Fundacji (od dn. 17.10.2019) 

7. Ilona Zmysłowska – Członek Rady Fundacji (do dn. 27.05.2019) 

8. Daria Studzińska – Członek Rady Fundacji (od dn. 27.05.2019 do dn. 18.11.2019) 
9. Martyna Malicka-Róg – Członek Rady Fundacji (od dn. 18.11.2019) 

Rada Fundacji w 2019 r. odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, podjęła 10 uchwał 
(w tym 4 w trybie obiegowym). 

Zarząd Fundacji 

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

Zarząd w 2019 r. spotkał się na 9 posiedzeniach, a także uczestniczył we wszystkich 
posiedzeniach Rady Fundacji w terminach wymienionych powyżej. W tym czasie 
Zarząd podjął 11 uchwał. 

Rada Programowa 

W trakcie 2019 roku Rada Fundacji funkcjonowała w składzie powołanym na rocz-
ną, XII kadencję (07.11.2018r.), tj: 

1. Kazimierz Waluch  
– Przewodniczący 

2. Joanna Koprowicz 
3. Jacek Karolak 
4. Ewa Pietrzak 
5. Radosław Malinowski 
6. Artur Kras 

 

7. Mariusz Pogonowski 
8. Sylwia Krawiec 
9. Tomasz Miecznik 
10. Jacek Kruszewski 
11. Edyta Głowacka 

 

Rada spotkała się na 1. protokołowanym posiedzeniu (27.05.2019) i wydała 2 opi-

nie (w trybie obiegowym). 

Zmiany w statucie W 2019 r. nie wprowadzono zmian do Statutu Fundacji. 

 

mailto:kontakt@fundusz-grantowy.pl


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. 

 

6. Plan pracy Fundacji na 2019 r. 

Plan Pracy Fundacji został przyjęty Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2019 z dn. 05.02.2019r. W Planie pracy 

zobowiązano Zarząd do realizacji następujących działań programowych: 

1) Kontynuacja IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (kwota do realizacji: 

171.980,00 zł) 

2)  Kontynuacja III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych (kwota 

do realizacji 47.652,30 zł) 

3)  Realizacja konkursu tematycznego pn. „Serfuję bezpiecznie” (kwota do realizacji 50.000,00 zł) 

4) Realizacja konkursu grantowego pn. „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” (kwota do realizacji: 

100.000,00 zł) 

5) Kontynuacja wdrażania projektu partnerskiego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płoc-

ku pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” (kwota do 



realizacji: 310.101,69 zł) 

6) Kontynuacja wdrażania projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na uli-

cy 2019-2021” (kwota do realizacji: 17.250,00 zł). 

 

7. Kluczowe działania i najważniejsze osiągnięcia w 2019r. 

W okresie sprawozdawczym (01.01.2019-31.12.2019r.) Zarząd zrealizował większość działań programo-

wych zaplanowanych w planie pracy, tzn. 

1) Zakończono i rozliczono IX edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, tj. ….. 
(szczegóły w dalszej części sprawozdania); 

2) Zakończono i rozliczono III edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup niefor-

malnych (szczegóły w dalszej części sprawozdania); 

3) Zakończono i rozliczono konkurs grantowy pn. „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” (szczegóły w dal-

szej części sprawozdania); 

4) Zakończono realizację projektu partnerskiego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku 

pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, rozliczenie 

projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w 2020r. (szczegóły w dalszej części sprawozdania); 

5) Na bieżąco wdrażano projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na ulicy 2019-

2021” (szczegóły w dalszej części sprawozdania); 

Nie podjęto realizacji projektu tematycznego pn. „Serfuję bezpiecznie” z uwagi na pojawienie się wielu 

projektów o zbieżnej tematyce, realizowanych centralnie i krajowo przez różne instytucje i podmioty (pu-

bliczne i pozarządowe). Decyzję tę, w porozumieniu z Radą Fundacji podjęto na podstawie konsultacji z 

dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Tematyka ta jest na bieżąco obecna w działaniach wychowaw-

czych tych instytucji.  

Ważnymi osiągnięciami w działalności Fundacji były, m.in.: 

1)  Uzyskanie tytułu jednego z najlepszych lokalnych projektów społecznych biznesu w Polsce, mają-

cych największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu w rankingu zorganizo-

wanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośro-

dek THINKTANK oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (szczegóły w dalszej części sprawozdania); 

2) Zmiana siedziby Fundacji – jako element rozwoju instytucjonalnego organizacji. Po prawie 16 la-

tach prowadzenia działalności w jednym pokoju na zaledwie 25m2, od maja 2019r. Fundacja mieści 

się w innej lokalizacji dostosowanej strukturalnie do naszych potrzeb oraz do potrzeb dzieci obję-

tych streetworkingiem, dla których zostało stworzone funkcjonalne zaplecze świetlicowe. Siedziba 

Fundacji mieści się w Płocku przy ul. Kościuszki 8 lok. 3. 

 

 



 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ 
 

 
I. KONKURSY GRANTOWE 

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane od 15 lat przez Fundusz Grantowy dla Płocka, jest 

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 organi-

zacji. 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.  

W 2019 roku Fundacja, zgodnie ze swoja misją i mottem przewodnim: 

• zrealizowała przyznane w 2018 roku granty, których wręczenie nastąpiło 3 grudnia 2018r.,  

tj. IX edycja konkursu dla organizacji pozarządowych oraz III edycja konkursu dla osób indywidual-

nych i grup nieformalnych,  

• ogłosiła i zrealizowała konkurs grantowy na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie 

wakacji 2019 roku, 

• w ramach współpracy z Levi Strauss Foundation przygotowała konkurs grantowy dla rad rodziców, 

którego realizację zaplanowano na 2020r. 

 
1. IX edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych 

 
W 2019 roku Fundacja realizowała IX edycję konkursu grantowego, w ramach której organizacje poza-

rządowe wdrażały 19 bardzo różnorodnych projektów. Źródłem finansowania poniższych projektów były 

środki  PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Levi Strauss Foundation. 

 

Ich podstawowe wskaźniki zaprezentowano na poniższej grafice. 

 



Opis zrealizowanych projektów: 

Umowa nr: 1/18/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Fundacja Rykowisko 

Tytuł projektu: V Bieg Mikołaja 

Kwota  
dofinansowania: 

6 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

5 940,45 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 31.12.2018 

Opis: Projekt dotyczył organizacji V edycji Biegu Świętego Mikołaja zorganizowane-
go w Płocku. Bieg Mikołaja skierowany był zarówno do biegaczy, jak i sympa-
tyków biegania, a także do osób preferujących podobne formy ćwiczeń (ok. 
270 os.). Bieg Świętego Mikołaja nie był wyścigiem i nie był zorganizowany  
w formie zawodów sportowych. Celem było również, podobnie jak w po-
przednich latach, przeprowadzenie akcji charytatywnej, w tym zbieranie da-
rowizn materialnych dla osoby objętej pomocą Fundacji Rykowisko. Nagrody 
rzeczowe przekazano świetlicy „7 Życzeń”. 

 

 

Umowa nr: 2/4/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek 

Tytuł projektu: Z szansą na sukces 

Kwota  
dofinansowania: 

15 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

15 000,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 31.08.2019 

Opis: Projekt obejmował wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
którymi były: 2 warsztaty dla rodziców (rozwój intelektualny i osobisty dziec-
ka, 5 warsztatów dla bibliotekarzy i nauczycieli, którzy pragnęli rozwijać swo-
je kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 14 wydarzeń skierowa-
nych do dzieci i młodzieży. 
Ponadto projekt zakładał działania animacyjne prowadzone przez wolonta-
riuszy (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 wzięło ok. 
950 os. 



 
Umowa nr: 3/12/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja 

Tytuł projektu: Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji  
Nieformalnej 

Kwota  
dofinansowania: 

15 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

15 000,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 30.04.2019 

Opis: Projekt obejmował 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 było 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, inży-
nierskie, ale także medycyna i kierunki pokrewne. 

 

 

Umowa nr: 4/24/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci  
Płocka” 

Tytuł projektu: Miś Doremiś 

Kwota  
dofinansowania: 

11 990,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

11 990,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 30.04.2019 

Opis: „Miś Doremiś” to cykl koncertów o charakterze muzyczno-edukacyjno -
artystycznym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów. Koncerty od-
były się w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. (2 spotkania), raz w miesią-
cu, zawsze w niedzielę o 14:00. Ok. 500 osób (dzieci i opiekunów) wzięło 
udział w jednym koncercie. Łączna liczba uczestników w obu koncertach - 940 
osób. 

 

 

 

 



Umowa nr: 5/6/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Płocka Akademia Rękodzieła 

Tytuł projektu: RĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty rękodzielnicze 

Kwota  
dofinansowania: 

18 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

18 000,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 30.06.2019 

Opis: Projekt „Ręka w Rękę”, czyli warsztaty rękodzieła rodzinnego obejmowały 
sobotnią serię spotkań twórczych, w których uczestnikami były rodziny wie-
lopokoleniowe (36 rodzin, łącznie 128 os.). 
Warsztaty oferowały mieszkańcom Płocka interaktywną i kreatywną formę 

spędzania wolnego czasu z rodziną, ukierunkowaną na podtrzymywanie tra-

dycji kulturowej i czerpanie z bogactwa tradycyjnego rękodzieła, jak również 

były inspiracją do samodzielnego poszukiwania i tworzyły nowoczesną, w 

połączeniu z tradycyjną, kulturę naszego życia. 

 

 

Umowa nr: 6/27/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” 

Tytuł projektu: Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku 

Kwota  
dofinansowania: 

20 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

19 998,66 zł 

Okres realizacji: 03.12.2018 – 30.08.2019 

Opis: Projekt dotyczył integracji rodzin zastępczych z Płocka oraz kampanii spo-
łecznej dotyczącej sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej oraz poszerza-
niu wiedzy i świadomości na temat zaburzeń takich jak FAS, ADHD, Asperger. 
Osoby prowadzące rodziny zastępcze miały możliwość poszerzyć swoją wie-
dzę niezbędną w sprawowaniu świadomej opieki. 
Dzieci z rodzin zastępczych mogły się spotkać, poszerzyć swoje zainteresowa-
nia i umiejętności, poznać nowe miejsca, wziąć udział w różnych kursach  
i warsztatach terapeutycznych. Projekt skierowany był do rodzin zastępczych 
z Płocka (55 osób). 

 



Umowa nr: 7/31/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers 

Tytuł projektu: Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia 

Kwota  
dofinansowania: 

10 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 000,00 zł 

Okres realizacji: 03.12.2018 – 30.04.2019 

Opis: „Na polską nutę - śpiew łączy pokolenia” to projekt przygotowany z myślą  
o płockich seniorach 60+, który miał na celu zapobieganie ich alienacji spo-
łecznej i kulturowej. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty 
emisji głosu, wspólne próby i dwa koncerty w Płocku z chórem z Płockiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki „Vox Singers”.  
Każdy z chórów wykonał podczas dwóch koncertów (07.06.2019) utwory  
ze swojego repertuaru. Jednak głównym elementem koncertów były wspól-
nie przygotowane przez oba składy piosenki. Uczestnikami projektu było  
60 os., w tym 30 seniorów, a odbiorcami koncertów było ok. 400 mieszkań-
ców miasta i gości. 

 

 

Umowa nr: 8/32/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Tytuł projektu: 4 minuty 

Kwota  
dofinansowania: 

15 000,00 zł Kwota  
wykorzystana: 

15 000,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 15.08.2019 

Opis: Celem projektu było uświadomienie młodym mieszkańcom Płocka, jak ważna 
jest pierwsza pomoc. Projekt „4 minuty” zakładał przekazanie wiedzy, nie 
tylko teoretycznej, ale również praktycznej, która może uratować życie. Kam-
pania miała na celu zwiększenie świadomości i podniesienie umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy, tak aby zachęcić młodzież do zrobienia czegoś 
więcej niż tylko zadzwonienie do centrum alarmowego w przypadku, gdy 
będą świadkami sytuacji zagrażającej życiu. 
Jednocześnie przeprowadzone działania kształtowały właściwe i wartościowe 
postawy społeczne, które w przyszłości sprawią, że my jako społeczeństwo-
poczujemy się bezpieczniej. W projekcie wzięło udział 512 osób - młodzież z 
płockich szkół średnich. 



 

Umowa nr: 9/21/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 

Tytuł projektu: Pszczeli świat 

Kwota  
dofinansowania: 

20 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

20 000,00 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 30.06.2019 

Opis: Głównym celem projektu „Pszczeli Świat” było uświadomienie problemu ma-
sowej śmierci pszczół i uwrażliwienie mieszkańców Płocka (dzieci, młodzieży, 
społeczności lokalnej) na potrzebę ochrony owadów zapylających. 
Działania projektu obejmowały zajęcia edukacyjne i warsztatowe, kampanię 
promocyjną i informacyjną, konkursy: artystyczne i festiwal zwieńczający pro-
jekt. Poprzez realizację projektu RCEE w Płocku zwróciło uwagę mieszkańców 
na fakt, że pszczoły wymierają w niepokojącym tempie i istnieje wiele dzia-
łań, które szkodzą ich populacji (pestycydy, zmiany klimatu, utrata siedlisk). 
Adresatami projektu było ok. 900 mieszkańców Płocka. 

 

 

Umowa nr: 11/8/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Towarzystwo Naukowe Płockie 

Tytuł projektu: 
Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zieliń-
skich TNP 

Kwota 
dofinansowania: 

10 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 000,00 zł 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 25.07.2019 

Opis: 

Projekt dotyczył ochrony dziedzictwa narodowego zgromadzonego w Płockim 
Towarzystwie Naukowym, a w szczególności w Bibliotece im. Zielińskich. Po-
legał na digitalizacji 7 starych druków z XVI wieku wraz z przeprowadzeniem 
niezbędnych zabiegów konserwacji 4 pozycji, a następnie na ich upowszech-
nieniu i popularyzowaniu poprzez Internet (portal Płocka Biblioteka Cyfrowa i 
Europeana). Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Płocka. 

 

 



Umowa nr: 12/20/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Petroklezja 

Tytuł projektu: Psychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla młodzieży 

Kwota  
dofinansowania: 

10 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 000,00 zł 

Okres realizacji: 03.12.2018 – 31.03.2019 

Opis: Celem projektu było zorganizowanie bezpłatnych warsztatów teatralnych  
i wokalnych połączonych z psychoterapią - psychodrama i terapia poprzez 
śpiewanie. W projekcie udział wzięło 28 młodych ludzi - mieszkańców Płocka 
(14 uczestników psychodramy i 14 uczestników terapii). Warsztaty zakończyły 
się występem przed szeroką publicznością w dniu 13.03.2019. Warsztaty i 
spektakl odbyły się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Petroklezja - Płock, ul. 
Jachowicza 4. Odbiorcami spektaklu było ok. 1000 osób, zgromadzonych na 
widowni. 

 

 

Umowa nr: 13/7/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 

Tytuł projektu: Klub Seniora „Szansa” 

Kwota  
dofinansowania: 

10 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 000,00 zł 

Okres realizacji: 09.12.2019 – 31.08.2019 

Opis: Projekt dotyczył powołania do istnienia przy ul. Kossobudzkiego 10 w  Płocku 
Klubu Seniora „Szansa”. W powstałym klubie spotykali się samotni seniorzy  
głównie z osiedla Łukasiewicza, ale też z innych części Płocka. 
W czasie trwania projektu (grudzień 2018-sierpień 2019) w powołanym Klu-
bie Seniora „Szansa” odbywały się warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne, 
muzyczne, treningi pamięci oraz gimnastyka). 
Projekt skierowany był do 25 seniorów 60+, aby zapobiegać ich marginalizacji 
i izolacji społecznej. 

 

 

 

 



 

Umowa nr: 14/5/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” 

Tytuł projektu: Głos zza krat – kontynuacja 

Kwota 
dofinansowania: 

15 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

14 999,99 zł 

Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.08.2019 

Opis: Celem projektu było przeprowadzenie serii 9 zajęć wychowawczych dla 
uczniów płockich szkół, prowadzonych przez więźniów z Zakładu Karnego  
w Płocku oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych na zajęcia wycho-
wawcze z młodzieżą. Materiały zostały upowszechnione i będą wykorzysty-
wane podczas lekcji wychowawczych w szkołach średnich (ewentualnie w 
klasach VII-VIII w szkołach podstawowych). Przygotowane materiały składają 
się z kompletnego scenariusza lekcji wraz z filmem, które można wykorzystać 
podczas zajęć z pedagogiem, psychologiem i / lub nauczycielem. 

Zajęcia z więźniami, jak również materiały wymienione powyżej, mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy. Całość opiera się na przekazywaniu świadectw 
złych doświadczeń, jakie miały miejsce w życiu więźniów Zakładu Karnego w Płocku. Adresatami projektu było ok. 1150 uczniów płockich szkół. 

 

 

Umowa nr: 15/17/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” 

Tytuł projektu: Porozmawiajmy szczerze 

Kwota  
dofinansowania: 

9 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

1 800,00 zł 

Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.08.2019 

Opis: Projekt „Porozmawiajmy szczerze” był kontrprojektem wielu projektów edu-
kacyjnych, które uczą tylko w teorii zapobiegania i leczenia narkomanii, szko-
dliwego używania alkoholu i opieki nad osobą cierpiącą na demencję. Trzy 
osoby, które ucierpiały z powodu problemów społecznych rozmawiały o swo-
ich doświadczeniach, miejscach, w których znalazły pomoc, o tym, jakie roz-
wiązania wdrożyły itd. W projekcie wzięło udział 60 osób. 

 



 

Umowa nr: 16/9/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Płocki Klub Karate kyokushinkai 

Tytuł projektu: Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie  
dzieci 

Kwota 
dofinansowania: 

13 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

13 000,00 zł 

Okres realizacji: 01.12.2018 – 30.06.2019 

Opis: Projekt skierowany był do 30 dzieci w wieku od 6 do 10 lat z Płocka. Jego ce-
lem było zredukowanie nadmiernego korzystania z komputerów i smartfo-
nów, poprzez udział w regularnych zajęciach sportowych, grach i aktywność 
fizyczną, a także nauczenie dzieci czerpania radości z angażowania się w kul-
turę fizyczną. W swoim oddziaływaniu projekt zapobiegał uzależnieniu od 
Internetu, ale także dążył do poprawy motoryki i zdolności psychofizycznych 
młodych obywateli. 
Zajęcia sportowe (1,5 godziny tygodniowo) pod hasłem „chcemy zarażać 
zdrowym stylem życia” odbywały się w Szkole Podstawowej nr 23, ul.  
Walecznych 20 i w Szkole Podstawowej nr 6, ul. 1-go Maja 11 w Płocku. 

 

Umowa nr: 17/2/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Człowiek Kultura 

Tytuł projektu: Nasze muzeum jest żywe 

Kwota  
dofinansowania: 

20 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

20 000,00 zł 

Okres realizacji: 02.01.2019 – 16.06.2019 

Opis: Projekt „Nasze muzeum jest żywe” to niezwykłe lekcje historii na żywo  
w Muzeum Diecezjalnym im. Bł. Abpa Nowowiejskiego w Płocku. Lekcje hi-
storii na żywo składały się z: 
• zwiedzania muzeum z przewodnikiem; 
• reżyserowanych scen, prezentujących wybrane tematy historyczne zagrane 
przez aktorów wcielonych w postaci historyczne, w których zwiedzający mogli 
aktywnie uczestniczyć; 
• spektakli teatralnych, które były utrzymane 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 był do płockich przedszkoli (5-6 lat), szkół podstawowych (klasy 1-6) i mieszkańców Płocka, tj. łącznie do ok. 1380 os. 



 

Umowa nr: 18/29/IX/2018/G 

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak 

Tytuł projektu: Podróże do wiedzy 

Kwota  
dofinansowania: 

6 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

6 000,00 zł 

Okres realizacji: 01.12.2018 – 20.06.2019 

Opis: Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicz-
nemu osób z niepełnosprawnościami. Wiedza społeczeństwa o niepełno-
sprawnych jest ciągle zbyt mała, a utrzymujące się negatywne postawy wo-
bec tej kategorii osób sprzyjają tendencjom izolacyjnym i marginalizującym. 
Projekt dotyczył edukacji na rzecz tworzenia warunków umożliwiających roz-
wijanie kompetencji społecznych, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
międzyludzkich i przeciwdziałanie biernej i wycofanej postawie życiowej 
przez osoby z dysfunkcjami.  

Projekt zakładał aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami w wir życia na różnorodnych płaszczyznach (wyjazdy, zwiedzanie muzeów itp.), próbując 
tym samym uświadomić, że wzajemne współistnienie może być budującym doświadczeniem dla wszystkich. W projekcie wzięły udział 192 osoby. 

 

Umowa nr: 19/1/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku 

Tytuł projektu: Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełno-
sprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór 
marzeń w Zoo 2019” 

Kwota  
dofinansowania: 

10 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 000,00 zł 

Okres realizacji : 01.03.2019 – 30.06.2019 

Opis: Wydarzenie „Dreamnight at the ZOO” w Płocku ZOO jest częścią międzyna-
rodowej 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 mię-
dzynarodowego. Celem imprezy, która odbyła się 07.06.2019 było pokazanie 
dzieciom i ich opiekunom (520 dzieci i 500 opiekunów) Ogrodu Zoologicznego 
o nietypowej godzinie - wieczorem. Dzieci mogły 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. 



Umowa nr: 20/10/IX/2018/B 

 

Nazwa organizacji: Klub Strzelecki „Grot” 

Tytuł projektu: Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży oraz osób  
dorosłych 

Kwota  
dofinansowania: 

6 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

5 450,00 zł 

Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.05.2019 

Opis: Projekt polegał na organizacji szkolenia sportowego oraz udziale we współ-
zawodnictwie sportowym w zakresie strzelectwa sportowego dla 53 osób, 
młodzieży i dorosłych w wieku 16-60 lat, mieszkańców miasta Płock. Szkole-
nie składało się z 2-godzinnej części teoretycznej i 6-godzinnej części trenin-
gowej w kategoriach pistoletu sportowego i karabinu sportowego. 
Szkolenia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów z odpowied-
nimi licencjami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w Strzelnicy Sportowej  
Ligi Obrony Kraju w Płocku, ul. Norbertańska 6. Do dyspozycji uczestników była sala wykładowa oraz dynamiczna oś strzelecka nr 4 o długości 30 m na w/w 

strzelnicy. 



 

 

Podsumowanie IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych 

 

Projekty IX edycji konkursu grantowego, których realizatorami były organizacje pozarządowe cieszyły się 

bardzo dużym zainteresowaniem, dotyczyły bardzo ważnych sfer pożytku publicznego, oddziałując kom-

pleksowo na potrzeby mieszkańców, dając alternatywną szansę na udział w życiu publicznym miasta, roz-

wój pasji i zainteresowań, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia, czy udział w zajęciach kulturalnych i edu-

kacyjnych. Działając zgodnie z naszym mottem, wsparliśmy inicjatywy mieszkańców Płocka, dając realną 

szansę aktywnego udziału w projektach wszystkim grupom wiekowym naszych mieszkańców. 
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Przeprowadzona analiza zrealizowanych projektów, ich celów i oddziaływania wskazuje jednoznacznie, że 

cele statutowe Fundacji są nadal aktualne, a obszary życia lokalnego z nimi związane są przedmiotem  

dofinansowanych przez nas projektów. Dbając o ciągły wzrost świadomości społeczności lokalnej w obsza-

rze oddziaływania na globalny zrównoważony rozwój dofinansowane projekty zostały wpisane w Cele 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030. Takie podejście uwrażliwia lokalną społeczność, odbiorców projektu 

oraz realizatorów na to, że każde, nawet najmniejsze lokalne działania jest szansą na to, aby zapewnić 

obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. A także wskazuje na to, że każda najmniejsza organiza-

cja lokalna ma wpływ na świat, na to co się dzieje w przestrzeni globalnej. 
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2. III edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 
 
W 2019 roku Fundacja realizowała również III edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych  

i grup nieformalnych, w ramach której lokalni liderzy wdrażali 12 bardzo różnorodnych projektów.  

Źródłem finansowania poniższych projektów były środki  PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins 

Sp. z o.o. 

 

Ich podstawowe wskaźniki zaprezentowano na poniższej grafice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis zrealizowanych projektów: 
 

Umowa nr: 1/9/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Marzenna Matkowska 

Tytuł projektu: Naucz mnie Mamo, naucz mnie Tato 

Kwota  
dofinansowania: 

4 900,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 579,02 zł 

Okres realizacji: 29.10.2018 – 19.06.2019 

Opis: Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i mieszkań-
ców Płocka w różnym wieku (ok. 400 os.), zwłaszcza społeczności Szkoły Pod-
stawowej nr 5 i osób mieszkających na osiedlu Radziwie w Płocku, którzy byli 
zainteresowani kreatywnym i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. 
Celem projektu było zaproszenie rodziców do prowadzenia zajęć dla dzieci,  
innych rodziców i nauczycieli oraz integracja społeczności szkolnej w dążeniu  
do dzielenia się wiedzą i wzbudzania pozytywnych opinii. 
Rodzice przeprowadzili warsztaty, podczas których podzielili się z dziećmi   
swoimi pasjami oraz zawodami, nauczyli wybranych umiejętności i porozmawiali o swoich osiągnięciach. Celem było pogłębienie relacji, poprzez wspólne spędzenie 
czasu i lepsze zrozumienie na linii dziecko-rodzic, rodzic-nauczyciel oraz integracja lokalnej społeczności. 

 
 

Umowa nr: 2/5/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Marcin Radomski 

Tytuł projektu: 2. Bieg w Swetrze 

Kwota  
dofinansowania: 

4 940,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 902,10 zł 

Okres realizacji: 25.11.2018 – 31.01.2019 

Opis: Projekt był alternatywną formą promocji rekreacji i sportu, a więc propago-
waniem zdrowego stylu życia. Polegał na zorganizowaniu kolorowego biegu 
(dla 120 os.) w obowiązkowym swetrze. Jego głównym przesłaniem była 
również integracja społeczna, której potrzeba wynika z powodu współczesnej 
plagi alienacji społecznej i „wirtualnego życia” na ekranie smartfonów. Zało-
żeniem biegu był brak wyścigu, bieg nie na czas, a nagrody uczestnicy otrzy-
mali za udział, pomysłowość i kreatywność w najbarwniejszej stylizacji swe-
trowej. Całej imprezie przyświecała idea, że każdy uczestnik, który zachęci do 
uprawiania innych sportów, uzyska korzyści.  
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Umowa nr: 3/13/III/2018/G 

 

Wnioskodawca: Magdalena Sikorska-Tokarska 

Tytuł projektu: Akademia rysunku dla dorosłych 

Kwota  
dofinansowania: 

4 500,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 500,00 zł 

Okres realizacji: 21.01.2019 – 05.07.2019 

Opis: „Akademia rysunku dla dorosłych” to projekt, który promował ideę uczenia 
się przez całe życie, poprzez poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności i rozwi-
janie talentu. Podczas praktycznego kursu uczestnicy (10 os.) poznali tajniki 
technik rysunku od podstaw, po samodzielne wykonanie m. in. studia mar-
twej natury, postaci czy pejzażu.  
Celem kursu było zapoznanie z zasadami perspektywy, kompozycji, nauka 
proporcji czy modelunku światłocieniowego, konturowania postaci i przed-
miotów, ale również tworzenia niepowtarzalnego nastroju w pracy rysunko-
wej. 

 
 
 

Umowa nr: 4/10/III/2018/G 

 

Wnioskodawca: Karolina Spychalska 

Tytuł projektu: Joga dla dzieci 

Kwota  
dofinansowania: 

3 898,50 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

3 885,00 zł 

Okres realizacji: 02.01.2019 – 31.06.2019 

Opis: Celem projektu była pomoc dzieciom i młodzieży (40 os.) z zaburzeniami psy-
chosomatycznymi. Niewłaściwe użycie urządzeń elektronicznych (smartfo-
nów, 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. 
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Umowa nr: 5/11/III/2018/G 

 

Wnioskodawca: Kamila Formańska-Zimoń 

Tytuł projektu: Zdrowi Płocczanie 

Kwota  
dofinansowania: 

4 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

3 972,15 zł 

Okres realizacji: 23.11.2018 – 09.06.2019 

Opis: Celem projektu było podniesienie świadomości i poziomu życia dwóch grup 
odbiorców: 

• Dorosłych kobiet w każdym wieku, które były zainteresowane swoim 
zdrowiem przed, w trakcie i po ciąży. Celem było zapobieganie powikła-
niom, 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. Ko-
biety dowiedziały 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 poznali strukturę kręgosłupa, dowiedzieli się, co jest szkodliwe dla ich pleców i jak uniknąć pogorszenia stanu zdrowia. 

W projekcie wzięło udział 75 osób podczas 3 warsztatów. 
 
 

Umowa nr: 6/1/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Justyna Wiśniewska 

Tytuł projektu: Angielskie podróże – te małe i duże 

Kwota 
dofinansowania: 

4 500,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 374,00 zł 

Okres realizacji: 14.01.2019 – 16.06.2019 

Opis: Projekt skierowany był do 20 dzieci w wieku 7-9 lat i 10-14, które chciały 
zdobyć  i pogłębić wiedzę w zakresie języka angielskiego, ale nie były w stanie 
uczęszczać na dodatkowe zajęcia ze względu na status materialny. Prioryte-
tową grup stanowiły dzieci ze szkół publicznych oraz świetlic środowiskowych 
i miejskich z terenu miasta Płocka.  
Celem było poznanie kultury, zwyczajów, ale także sposobu pracy w zespole. 
Podczas zajęć, częściowo poprzez zabawę, dzieci przyswajały nowe informa-
cje, poszerzały wiedzę, którą już posiadały. Dzieci nabyły większej pewności  
w posługiwaniu się językiem obcym.  
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Umowa nr: 7/2/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Joanna Krysztoforska 

Tytuł projektu: Robotyka na wesoło 

Kwota  
dofinansowania: 

4 500,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 500,00 zł 

Okres realizacji: 14.01.2019 – 16.06.2019 

Opis: Projekt miał 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 poznały 
w zabawny i ciekawy sposób podstawy nauk ścisłych, takich jak: matematy-
ka, fizyka i informatyka .  
Projekt koncentrował 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. 

 
 
 

Umowa nr: 8/3/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Seweryn Jakubiak 

Tytuł projektu: Poznaj świat robotów 

Kwota  
dofinansowania: 

2 800,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

2 800,00 zł 

Okres realizacji: 07.01.2019 – 23.06.2019 

Opis: Projekt skierowany był do 15 dzieci szkół podstawowych z klas 6-8, które 
pragnęły doskonalić swoje umiejętności programistyczne, rozwijać swoją 
pasję i poszerzać wiedzę z zakresu nowych technologii. Celem było pokazanie 
uczestnikom, że mogą zdobyć wiedzę z wielu dziedzinach, na przykład  
doświadczając praw fizyki, budując konstrukcje z edukacyjnych zestawów 
Lego Mindstorms 3. 
Każdy konstruktor LEGO mógł doświadczyć łatwego i szybkiego procesu kon-
struowania robota i jednocześnie przejść przez cały proces, zaczynając  
od konstruowania i programowania, a kończąc na testowaniu gotowego  
modelu. 
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Umowa nr: 9/8/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Julia Chromiec 

Tytuł projektu: Wariacje filcowania 

Kwota  
dofinansowania: 

4 500,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 449,60 zł 

Okres realizacji: 28.01.2019 – 16.03.2019 

Opis: Projekt Wariacje filcowania dał możliwość samodzielnego zmierzenia się z 
wykonaniem aplikacji i ozdób na wcześniej przygotowane wyroby z filcu oraz 
poznanie technik filcowania na sucho i mokro. Warsztat był prowadzony w 
dwóch etapach. Pierwszy etap skierowany był do 5 mieszkanek Płocka w róż-
nym wieku, podczas którego panie nauczyły się kroju i modelowania odzieży, 
kapeluszy oraz toreb z filcu i wełny. W trakcie drugiego etapu projektu wyko-
nane rzeczy ozdabiały dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku 
wraz z opiekunami (27 os.). Poza świetną zabawą, dzieci pogłębiły swoje rela-
cje z opiekunami oraz rozwinęły kompetencje społeczne w zakresie pracy w 
grupie i poszerzyły swoje umiejętności praktyczne. 

 
 
 

Umowa nr: 10/6/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Barbara Sawicka (grupa nieformalna Aktywni Seniorzy) 

Tytuł projektu: Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu 

Kwota  
dofinansowania: 

3 300,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

3 225,20 zł 

Okres realizacji: 01.12.2018 – 30.06.2019 

Opis: Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu to projekt, w ramach którego 
zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne dla seniorów – aerobik w wo-
dzie i gimnastykę usprawniająca na sali gimnastycznej. Zajęcia odbywały się 
na basenie „Podolanka” w Płocku przy ul. Czwartaków oraz w budynku Poli-
techniki Warszawskiej filii w Płocku. 
W ramach zajęć turystyki sportowej zorganizowano wycieczki rowerowe  
i marsze, tzw. podchody z niespodziankami w podpłockich lasach. 
Celem zajęć było zapewnienie emerytom, którzy mają dużo wolnego czasu i 
nie wiedzą, jak go zagospodarować, lepszej kondycji fizycznej i psychicznej. 
W projekcie udział wzięło 128 płockich seniorów. 
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Umowa nr: 11/12/III/2018/G 

 

Wnioskodawca: Eliza Łabarzewska 

Tytuł projektu: WATA2 – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży 

Kwota  
dofinansowania: 

4 500,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

4 500,00 zł 

Okres realizacji: 25.01.2019 – 16.02.2019 

Opis: 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 popro-
wadziła 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.). W ramach projektu powstały autorskie filmy (eti-
dy), przygotowane w ww. technikach. Projekt zakończył się uroczystą galą 
(16.02.19) z pokazem filmów, które młodzież stworzyła podczas warsztatów. 

 
 

Umowa nr: 12/7/III/2018/B 

 

Wnioskodawca: Stanisław Adlewski 

Tytuł projektu: Koncert z okazji 55-lecia Osiedlenia się Romów w Płocku 

Kwota  
dofinansowania: 

4 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

3 997,00 zł 

Okres realizacji: 01.04.2019 – 30.04.2019 

Opis: 
Celem projektu  było upamiętnienie i uczczenie 55-lecia osiedlania się Ro-
mów w Płocku, datowane na 18 kwietnia 1946 roku. Głównym elementem 
projektu była organizacja koncertu, który odbył się w Spółdzielczym Domu 
Kultury 26.04.2019r. Ten koncert dał szansę mieszkańcom Płocka, którzy nie 
znają kultury i zwyczajów Romów, poznać ich historię, lepiej przyjrzeć się 
kulturze i językowi romskiemu, które są obecne w mieście, a najstarszym - 
przypomniał ich codzienne życie. Koncert zgromadził ok. 300 osób. 

 
 
 
 
 



 

Podsumowanie III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 

 
Realizatorami projektów III edycji konkursu grantowego były osoby indywidualne oraz jedna grupa  

nieformalna. Wnioskodawcy, koncepcje swoich przedsięwzięć oparli głównie na własnych zainteresowa-

niach, hobby oraz na nowych formach spędzania wolnego czasu bądź edukacji. Wszystkie dofinansowane 

projekty skierowane były do najbliższego otoczenia wnioskodawców lub grup z których wnioskodawcy się 

wywodzą. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, i pomimo mniejszego poziomu sformali-

zowania projektów zostały zrealizowane bez zastrzeżeń. Projekty adresowane były do różnych grup od-

biorców i podejmowały tematykę raczej nieobecną w projektach organizacji pozarządowych. Projekty 

udowodniły, że pasją można zarażać nie koniecznie czerpiąc z tego korzyści. 
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Projekty osób indywidualnych i grup nieformalnych realizują cztery cele statutowe Fundacji, co zostało  

zaprezentowane na poniższej grafice. Realizacja tej formuły konkursu grantowego to kolejny przejaw od-

dolnego angażowania mieszkańców zgodnie z mottem Fundacji „wspieramy inicjatywy mieszkańców Płoc-

ka”. Podobnie, jak w przypadku projektów organizacji pozarządowych przedsięwzięcia III edycji konkursu 

grantowego również zostały wpisane w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030. Ta formuła powoduje, 

że przedstawiciele lokalnej społeczności mają szansę w sposób realny oddziaływać na globalne wyzwania. 
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3. Wakacje 2019 w Płocku na wesoło 
 
Konkurs grantowy, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Płocka 

w trakcie wakacji jest stałym elementem działalności Fundacji. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainte-

resowaniem, zarówno ze strony organizacji pozarządowych (potencjalnych realizatorów), jak i mieszkań-

ców miasta (uczestników projektów). Dlatego też Fundacja corocznie realizuje kolejne edycje konkursu, 

zwiększając jednocześnie jego budżet. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 26 kwietnia 2019r. – zorganizowano spotkanie informacyjne dla mediów  

i wnioskodawców, 25 maja wnioski opiniowała Rada Programowa, a 13 czerwca Rada Fundacji podjęła  

decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.  

W ramach konkursu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” dofinansowano 7 projektów płockich organizacji 

pozarządowych, które zrealizowały szereg działań edukacyjnych, sportowych i integracyjnych dedykowa-

nych najmłodszym mieszkańcom Płocka. Fundacja na ten cel przeznaczyła kwotę 104.300,00 zł, pochodzą-

cą ze środków PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 

 

Kluczowe informacje nt. konkursu zawarte zostały w poniższej grafice. 

 



 

Opis zrealizowanych projektów: 
 

Umowa nr: 1/1/W/2019/B 

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Człowiek Kultura 

Tytuł projektu: NOVELATO 2019 W PŁOCKU 

Kwota  
dofinansowania: 

43 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

43 000,00 zł 

Okres realizacji: 8 - 26 lipca 2019 r. 

Opis: To dobrze znany płocczanom projekt, który Fundusz Grantowy dla Płocka 
współfinansował w latach 2017 i 2018. Również i w tym roku dzieci mogły 
bezpłatnie wziąć udział w tygodniowych półkoloniach w jednym z trzech 
oferowanych terminów. Półkolonie NoveLato 2019 w Płocku to projekt, 
który oferuje różnorodne formy spędzania czasu w okresie wakacji. W pro-
gramie m.in. znalazły się: seanse w kinie, tajemnice kina od zaplecza, spek-
takle teatralne, lekcje edukacyjne w płockim ZOO oraz aktywne zwiedzanie 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku z udziałem w „żywych lekcjach historii”. Ponadto, program półkolonii uzupełniony został o warsztaty o tematyce kina, teatru i 
wiele innych ciekawych animacji i gier integracyjnych. Projekt  skierowany był do 136 dzieci w wieku 5-10 lat z Płocka. 

 
 

Umowa nr: 1/3/W/2019/B 

 

Wnioskodawca: Płocka Akademia Rękodzieła 

Tytuł projektu: TWÓRCZE INDIAŃSKIE WAKACJE 

Kwota  
dofinansowania: 

13 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

13 000,00 zł 

Okres realizacji: 8 - 19 lipca 2019 r. 

Opis: 20 warsztatów rękodzielniczych adresowanych do 240 dzieci z Płocka, chcą-
cych w twórczy i kreatywny sposób spędzić wolny czas. Motywem przewod-
nim całego projektu było rękodzieło oraz sztuka i kultura Indian. Podczas 
zajęć dzieci zapoznały się z atrybutami kultury indiańskiej oraz przeprowa-
dzono warsztaty z różnych dziedzin rękodzielniczych: 
1. Obróbka drewna – uczestnicy stworzyli toporki, łuki i strzały. 
2. Ceramika – powstały wspaniałe indiańskie totemy. 
3. Makrama – dzieci wykonały łapacze snów. 

4. Filcowanie – wykonano torebki – sakwy. 
5. Szycie elementów stroju indiańskiego: pióropusze i opaski. 
Wszystkie warsztaty odbyły się pod okiem instruktorów, którzy przebrali się w stroje indiańskie. Projekt  skierowany do dzieci w wieku 5-12 lat z Płocka. 
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Umowa nr: 2/5/W/2019/B 

 

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

Tytuł projektu: NIEBO NAD MAŁACHOWIANKĄ 

Kwota  
dofinansowania: 

7 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

7 000,00 zł 

Okres realizacji: 19 - 23 sierpnia 2019 r. 

Opis: Projekt składał się z dwóch tematycznych warsztatów. Pierwszy z nich był 
skierowany do młodzieży zorientowanej na astronomię, a drugi do dzieci 
zainteresowanych otaczającym nas środowiskiem, w szczególności meteo-
rologią (80 osób). 
„Gwiazdy nad Małachowianką” – warsztaty odbywały się w Obserwatorium 
Astronomicznym Małachowianki. Podczas zajęć młodzież obserwowała 
plamy na Słońcu przy użyciu okularów z filtrem i teleskopu Sky-watcher.  

Uczestnicy zajęć poznali m.in. historię lotów kosmicznych i  udział Polski w podboju kosmosu, a na zakończenie budowali łaziki marsjańskie z zestawów LEGO® 
MINDSTORMS®. „Pogodna Małachowianka” – to warsztaty dla osób dociekliwych, które lubią obserwować i przewidywać pogodę tak, aby wykorzystać swoją 
wiedzę w podróży, podczas żeglowania, doboru ubioru na wycieczkę. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z prawidłową interpretacją dostępnych danych pogo-
dowych, jak również tych odczytanych w ogródku meteorologicznym. Projekt  skierowany był do dzieci w wieku 10-14 lat z Płocka. 

 
 

Umowa nr: 3/2/W/2019/B 

 

Wnioskodawca: Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku i Książnica 
Płocka 

Tytuł projektu: WAKACYJNY BOOKIET PRZYGÓD   

Kwota  
dofinansowania: 

7 100,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

7 100,00 zł 

Okres realizacji: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r. 

Opis: Była to propozycja różnorodnej, doskonałej, kreatywnej i dostosowanej dla 
różnych grup wiekowych zabawy oraz bezpiecznego zagospodarowania 
czasu wakacyjnego dla tych, którzy pozostali w mieście.  W ramach projektu 
odbyło się 15 spotkań z Klubem Zwierzakoluby, podczas których dzieci 
uczestniczyły w warsztatach ze zwierzętami. Uczestnicy zajęć mieli okazję 
poznać ciekawostki ze świata zwierząt, ale również „przytulić” i pogłaskać 
węże, jaszczurki czy pająki. W trakcie trwania projektu zorganizowano także 
pikniki dla dzieci i mieszkańców Płocka, noc pełną przygód z K. Petkiem 

w ogrodzie Książnicy Płockiej czy warsztaty teatralne. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w „wyprawie” na Kubę i poznać panujące tam zwyczaje oraz 
kulturę. Projekt  skierowany był do dzieci w wieku 5-16 lat z Płocka, a we wszystkich działaniach udział wzięło łącznie ok. 890 dzieci i 260 osób dorosłych. 
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Umowa nr: 4/6/W/2019/B 

 

Wnioskodawca: Płocki Okręgowy Związek Żeglarski oraz Płockie Stowarzyszenie Aikido 
Ren Shin 

Tytuł projektu: SAMURAJE POD ŻAGLAMI 

Kwota  
dofinansowania: 

8 200,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

8 200,00 zł 

Okres realizacji: 8 - 19 lipca 2019 r. 

Opis: „Samuraje pod żaglami”  to nowa, atrakcyjna i innowacyjne oferta zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla dzieci, które podczas letnich wakacji spędzały 
czas w mieście. Dzieci poznawały tajniki żeglarstwa oraz aikido. Poza wy-
mienionymi dziedzinami, młodzi uczestnicy brali również udział w zajęciach 
animacyjnych, tworzących płaszczyznę integracji społecznej i edukacyjnej. 
Dzieci przyswoiły zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz 
otrzymały informacje o tematyce udzielania pierwszej pomocy przy udziale 
cudownego „czworonoga” – psa ratownika. 
Projekt był skierowany do 21 dzieci w wieku 6-15 lat z Płocka.  

 
 

Umowa nr: 4/9/W/2019/G 

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturka 

Tytuł projektu: PŁYWAJ I TAŃCZ! AKTYWNE LATO Z ELEMENTAMI REHABILITACJI 

Kwota  
dofinansowania: 

14 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

14 000,00 zł 

Okres realizacji: 5 - 23 sierpnia 2019 r. 

Opis: 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” to motto półkolonii w ramach projektu 
„Pływaj i tańcz! Dzieci przede wszystkim zapoznały się z różnymi technikami 
tanecznymi, uczyły się pływać oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach na 
basenie. Dodatkowo młodzi uczestnicy półkolonii mieli możliwość doskona-
lenia swojej postawy ciała dzięki ćwiczeniom korekcyjnym. Podczas zajęć  
i pogadanek z fizjoterapeutą dzieci poznały również zasady zdrowego żywie-
nia. 
Projekt  skierowany do 60 dzieci w wieku 5-16 lat z Płocka.  
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Umowa nr: 5/8/W/2019/B 

 

Wnioskodawca: Master Kids Płock 

Tytuł projektu: PIŁKARSKIE WAKACJE Z MASTER KIDS 

Kwota  
dofinansowania: 

12 000,00 zł 
Kwota  
wykorzystana: 

10 928,54 zł 

Okres realizacji: 19 - 24 sierpnia 2019 r. 

Opis: 
Projekt skierowany był przede wszystkim do młodych pasjonatów piłki noż-
nej (dziewcząt i chłopców). Podczas półkolonii młodzi uczestnicy pod okiem 
doświadczonych instruktorów poznali zasady i reguły gry w piłkę nożną oraz 
zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia. W czasie wolnym od treningów 
na boisku dzieci m.in. odwiedziły Płocki Ogród Zoologiczny czy bawiły się  
w parku linowym.  
Projekt  skierowany do 30 dzieci w wieku 7-12 lat z Płocka.  

 
 

Podsumowanie konkursu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” 

 

Fundacja rokrocznie zwiększa budżet konkursu wakacyjnego z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, ogromną frekwencję podczas zajęć 

oraz niezwykle szybki proces rekrutacji. To pokazuje, że prowadzenie działań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich jest 

niezwykle potrzebne mieszkańcom Płocka. Rozwiązuje to główny problem rodzin pracujących, dotyczący zagospodarowania czasu wolnego dzieciom 

szkolnym i przedszkolnym w okresie wakacji oraz sprawowania nad nimi profesjonalnej opieki. Pomimo szerokiej oferty wakacyjnej w Płocku projekty 

naszej Fundacji, zarówno te prowadzone w formie półkolonii, jak i w formule otwartej z roku na rok są coraz bardziej popularne, bierze w nich udział co-

raz więcej dzieci, a części z nich nadal nie udaje się wziąć w nich udziału, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Prowadzone w ramach konkursu pro-

jekty cieszą się zaufaniem rodziców, a atrakcyjna oferta programowa ma z kolei duże uznanie dzieci. 

 
 



 

II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY - streetworking 

W 2019 roku Fundacja kontynuowała program streetworkingu na terenie miasta Płocka w ramach dwóch 

projektów partnerskich współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Fundacja od 2013 prowadzi pro-

gram streetworkingu w Płocku. Działania te realizowane są systematycznie w oparciu o opracowane  

i wdrożone standardy oraz dobre praktyki doświadczonych organizacji streetworkerskich, ich wprowa-

dzenie w Płocku, również wspieranie programu i streetworkerów do uzyskania niezależności w dalszej 

perspektywie. 

 
1. Projekt „Pracujemy na ulicy 2019-2021” 
Lider projektu: Stowarzyszenie Wędka 

Partner projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka 

Źródło finansowania: Gmina Miasto Płock 

W listopadzie 2018 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 jest wspólna realizacja ww. projektu w latach 2019-2021, a w jej ramach powołanie do życia 

placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej pn. „Podwórko”. Kwota udzielonej dotacji  

na lata 2019-2021, to: 300.000 zł rozłożone po 100.000 zł na każdy rok realizacji projektu. 

 

   

Wdrażanie streetworkingu ma charakter profilaktycznych działań środowiskowych - animacyjnych i socjo-

terapeutycznych (art. 24 ust. 4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), 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 uzależnienia-

mi. Zaplanowane działania dotyczą organizacji i prowadzenia na terenie miasta Płocka placówki wsparcia 

dziennego w formie podwórkowej, zgodnie z Ustawą z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).  

Koncepcja realizacji zadania adresowana jest do grupy dzieci i młodzieży spędzającej 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. 
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Podstawowym celem zaplanowanego procesu 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. Głównym założeniem podejmo-

wanych działań, wynikającym z racji specyficznych potrzeb podopiecznych jest bezpośrednia praca z dziec-

kiem w „jego środowisku życia“, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne 

pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania i organizowania sobie mądrego, poprawnego społecz-

nie sposobu spędzania czasu wolnego. 

W trakcie 2019 roku zrekrutowano trzy nowe obszary/podwórka na terenie miasta Płocka, na których  

pedagodzy prowadzą zajęcia poznawcze i reintegracyjne realizowane metodą pedagogiki ulicznej – stree-

tworkingu. Obszary/podwórka objęte wsparciem to: Ogród Jordanowski - podopieczni z rejonu ulic: Sien-

kiewicza, Gradowskiego, Bielska, Tumska, okolice pomnika Wł. Broniewskiego - podopieczni z rejonu ulic: 

Kościuszki, Kolegialna, Borowicka, Gradowskiego, park przy ul. K. Wielkiego - podopieczni z rejonu ulicy  

K. Wielkiego. Łącznie w pierwszym roku projektu udział wzięły 24 osoby. 

Ze względu na krótki okres (jeden rok) prowadzenia pedagogiki metodą streetworkingu na wybranych  

obszarach, celów szczegółowych w odniesieniu do postaw o kompetencji społecznych nie można jeszcze 

uznać za zrealizowane. Proces ukierunkowany na tę zmianę będzie prowadzony sukcesywnie również  

w kolejnych dwóch latach. 

Dotacja dla Fundacji w roku 2019 wynosiła 7.620 zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano i rozliczono całą 

kwotę. Realizacja projektu została wsparta przez Fundację kwotą 4.092,89 zł tytułem wkładu własnego – 

finansowego oraz pracą wolontarystyczną wycenioną na kwotę 6.840,00 zł. 

 
2. Projekt „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” 
Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka 

Partner projektu: Gmina-Miasto Płock / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. 

W marcu 2017 r. roku pomiędzy Fundacją a Gminą Miasto Płock został podpisany list intencyjny  o współ-

pracy w zakresie wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez wzmacnianie działań  

interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży zapobiegających pogłębianiu się dysfunkcji rodziny i marginali-

zacji. W efekcie, złożony w partnerstwie projekt, uzyskał dofinansowanie w kwocie 988 403,20 zł ze środ-

ków 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 war-

tość 74 816,00 zł. 

W ramach projektu, który był realizowany od stycznia 2018 roku i trwał do końca 2019 roku, zostały stwo-

rzone dwie placówki wsparcia dziennego. Jedna z nich została powołana przez Fundację i funkcjonowała 

pod nazwą „Karuzela”, a druga placówka była prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Efektem projektu była również poprawa warunków w 17 prowadzonych przez MOPS świetlicach środowi-

skowych dla dzieci. 
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W ramach projektu zatrudnione zostały 2 streetwor-

kerki, zrekrutowano 18 dzieci w ramach dwóch śro-

dowisk (Stare Miasto i os. Miodowa). Zgodnie z zało-

żeniami, projekt jest realizowany wg innowacyjnej 

metody kontraktowania usług społecznych na rzecz 

dzieci pn. SUWAK. Pracę streetworkerek wspierało  

2 wolontariuszy. 

Głównym założeniem działań projektowych prowa-

dzonych przez Fundację, wynikających z racji specy-

ficznych potrzeb podopiecznych jest bezpośrednia 

praca z dzieckiem w jego środowisku życia,  

by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wy-

chowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do  

 

konstruktywnego działania i organizowania sobie  

mądrego, poprawnego społecznie sposobu spędzania 

czasu wolnego. 

Cele szczegółowe, takie jak: ograniczenie zachowań 

ryzykownych dzieci; zwiększenie kompetencji spo-

łecznych dzieci, poprawa znajomości topografii mia-

sta, umiejętności poruszania się komunikacją miejską, 

korzystania z oferty kulturalnej, sportowej, edukacyj-

nej i rekreacyjnej miasta; dostarczanie wiedzy o świe-

cie i relacjach społecznych, poprawa funkcjonowania 

dzieci w miejscach publicznych oraz obszarach: dom 

rodzinny, szkoła, czas wolny, miejsce zamieszkania, 
 

 

poprawa relacji rodzicielskich i opiekuńczo-

wychowawczych w środowiskach podopiecznych zo-

stały osiągnięte na bardzo zadowalającym poziomie. 

Wszyscy członkowie grup zostali usamodzielnieni. 

W 2019 roku zrealizowano 1920 godzin pracy w śro-

dowisku lokalnym, zrealizowano 2 projekty dziecięce. 

Projekt zakładał również moduł wsparcia dla rodzin, 

w ramach którego zatrudniono psychologa, pedagoga 

oraz mediatora, którzy adresowali swoje wsparcie 

zarówno podopiecznym placówki „Karuzela” jak i 
 

podopiecznym pozostałych świetlic objętych projektem. Dodatkowym wsparciem na rzecz rodzin były 3 gry 

miejskie oraz weekendowy wyjazd integracyjno-terapeutyczny. 
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3. Projekt „Świąteczne warsztaty fotograficzne” 
Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka   Źródło finansowania: Gmina Miasto Płock 
 

 

Celem projektu była edukacja kulturalna 40 płockich 

dzieci ulicy, podopiecznych dwóch placówek wspar-

cia dziennego prowadzonych w formie pracy po-

dwórkowej, poprzez organizację świątecznych 

warsztatów fotograficznych pn. „Utrwalamy magię 

świąt”. 

Warsztaty miały na celu wzrost kompetencji spo-

łecznych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczo-

ści, wzrost umiejętności w zakresie wykonywania 

zdjęć, popularyzację sztuki współczesnej, jaką jest 

fotografia wśród dzieci w wieku 7-14 lat – mieszkań-

ców Płocka, z rodzin wykluczonych, zagrożonych 

demoralizacją i marginalizacją społeczną, w szcze-

gólności zaś dotkniętych bądź zagrożonych uzależ-

nieniami, będących jednocześnie podopiecznymi 

placówek wsparcia dziennego pn. „Karuzela” i „Po-

dwórko”. 

Warsztaty zostały skonstruowane w taki sposób, aby 

pobudzić dzieci do twórczego wcielania pomysłów w 

czyn. W zrealizowanym projekcie objęły one krea-

tywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka,  

a także zdolność do planowania przedsięwzięć i 

prowadzenia ich do osiągnięcia zamierzonych celów. 

W tym kontekście stanowiły one wsparcie dla indy-

widualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 

prywatnym i społecznym, ale wpłynęły również ko-

rzystnie na podejmowanie działań i wprowadzanie 

zmian w obszarze własnych działań, np. do podej-

mowania inicjatyw szkolnych. Dzieci uczestniczyły w 

warsztatach fotograficznych bardzo aktywnie i krea-

tywnie wpływały na efekt końcowy powstałych 

zdjęć. 

W warsztatach uczestniczyło 5 grup streetworkin-

gowych (40 dzieci) + 5 pedagogów, odbyło się pięć 

trzygodzinnych warsztatów (dla każdej grupy od-

dzielnie), które były połączone ze spotkaniami świą-

tecznymi (18, 19, 20 i dwa 21 grudnia). Efektem 

warsztatów jest 5 projektów kalendarzy (1 projekt 

na grupę). 
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III. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

1. 180.000 zł darowizna PKN ORLEN S.A z przeznaczeniem na działalność statutową. 

2. 125.000 zł darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność statutową. 

3. 100.000 zł (część dotacji na 2019r.  z kwoty 300.000 zł na lata 2019-2021) 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 orga-

nizowanym przez Urząd Miasta Płocka. 

4. 205.953,68 zł (część dofinansowania na 2019r. z kwoty 988.403,20zł) ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Usługi spo-

łeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” realizowanym przez Funda-

cję, jako lidera, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (reprezentującym Gminę – Miasto 

Płock). 

5. 9.100,00 zł na realizację projektu pn. Świąteczne warsztaty fotograficzne skierowanego do podo-

piecznych dwóch placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej „Karuzela” i „Po-

dwórko” (dotacja Gminy Miasto Płock). 

6. 19.000,00 zł – darowizna Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przyszłoroczny kon-

kurs wakacyjny. 

 
IV. KONFERENCJE, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 
Zarząd i pracownicy biura Fundacji promowali działania Fundacji i jej Fundatorów na spotkaniach, konfe-

rencjach i w lokalnych mediach.  

 

1) W dniu 26 kwietnia 2019r. Zarząd zorganizował 

spotkanie informacyjne dla mediów i wniosko-

dawców na którym zainaugurował kolejną edy-

cję konkursu wakacyjnego. Ogłoszono zasady 

aplikowania oraz udzielono odpowiedzi na  

pytania wnioskodawców i mediów. 

 
  

 

2) Z rekomendacji Fundacji, decyzją Kapituły konkur-

su Godni Naśladowania tytuł ten w 2019 roku 

otrzymało Stowarzyszenie Wędka za działalność  

w obszarze pomocy społecznej, tj. za prowadzenie 

streetworkingu na terenie Płocka. Wręczenie tytu-

łów i statuetek odbyło się w Płockim Ośrodku Kul-

tury i Sztuki w dn. 23.05.2019r. 
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3) W dniu 18 czerwca 2019r. ogłoszono laureatów 

konkursu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”. 

Event zorganizowano w nowej siedzibie Funda-

cji przy ul. Kościuszki 8. Na spotkanie, poza na-

grodzonymi organizacjami licznie przybyli rów-

nież przedstawiciele lokalnych mediów.  

Spotkanie połączone było z otwarciem nowej 

siedziby Fundacji. 

 
  

 

4) Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany wer-

dyktem ekspertów CSR za jeden z najlepszych lo-

kalnych projektów społecznych biznesu w Polsce, 

mający największą wartość dla polskiego społe-

czeństwa w mijającym 30-leciu. Ogłoszenie list 

laureatów odbyło się 10.10.2019r. w Warszawie, 

podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu 

po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Pol-

sce”, zorganizowanej przez Forum Odpowiedzial-

nego Biznesu, Centrum Stosunków Międzynaro-

dowych, ośrodek THINKTANK oraz Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju. 

 

5) W dniu 28.10.2019r. Fundacja była gospoda-

rzem wizyty studyjnej przedstawicieli III sektora 

i jednostek samorządu terytorialnego z Żyrar-

dowa, którym przedstawiono zakres działania, 

historię i formułę współpracy partnerskiej  

Fundacji. 

 
 

5) Na bieżąco informowano lokalne media i ogólnopolskie portale poświęcone tematyce NGO o działa-
niach związanych z ogłoszeniem konkursów grantowych, realizacją projektów finansowanych 
w konkursach, własnej działalności oraz projektach związanych ze streetworkingiem. 

 

6) Na bieżąco udzielano odpowiedzi na pytania oraz wywiadów lokalnym czasopismom, portalom interne-
towym, rozgłośniom radiowym i telewizji. 
 

7) Do promocji działań Fundacji zarząd wykorzystywał również własną stronę internetową: www.fundusz-
grantowy.pl. W ramach strony funkcjonował generator wniosków aplikacyjnych dla IX i III edycji  
konkursu grantowego oraz dla konkursu wakacyjnego. 

 
8) Bieżące informacje publikowane były informacje na portalu www.ngo.pl, a także na profilu na portalu 

społecznościowym Facebook: facebook.com/FunduszGrantowydlaPlocka/. 

http://www.fundusz-grantowy.pl/
http://www.fundusz-grantowy.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.facebook.com/FunduszGrantowydlaPlocka/

