
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie 
z działalności 

 

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 1/2021 
z dn. 01.04.2021r. 



 
 
 



 

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: 24.03.2006r. 

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. Jan Aleksander Rosek - Członek Rady Fundatorów  

W 2020 roku Rada Fundatorów prowadziła prace wyłącznie niestacjonarnie i nie 
podjęła żadnej uchwały. 

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. Edyta Mierzejewska – Członek Rady Fundacji  
6. Martyna Malicka-Róg – Członek Rady Fundacji 

Rada Fundacji w 2020r. odbyła 7 protokołowanych posiedzeń (w tym 4 posiedzenia 
on-line) podjęła 17 uchwał (w tym 5 w trybie obiegowym). 

Zarząd Fundacji 

1. Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu (do dn. 31.03.2020) 
2. Justyna Chrobot – Prezes Zarządu (od dn. 01.04.2020) 
3. Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu 
4. Monika Maron – Członek Zarządu 

Zarząd w 2020r. spotkał się na 6 posiedzeniach, a także uczestniczył we wszystkich 
posiedzeniach Rady Fundacji. W tym czasie Zarząd podjął 9 uchwał. 

Rada Programowa 

W trakcie 2020 roku Rada Fundacji funkcjonowała w składzie powołanym na XII 
kadencję (do dn. 07.11.2020), 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 

 
 

 

W dniu 07.12.2020r. powołana została Rada Programowa na dwuletnią XIII kaden-
cję - w następującym składzie: 

1. Joanna Kaczmarska 
 – Przewodnicząca 

2. Ewa Pietrzak 
3. Sylwia Krawiec 
4.  Jacek Karolak 
5. Mariusz Pogonowski 
6. Artur Kras 
7. Tomasz Miecznik 

8. Radosław Malinowski 
9. Robert Czwartek 
10. Tomasz Marzec 
11. Piotr Lisocki 
12. Leszek Brzeski 
13. Adam Mieczykowski 
14. Agnieszka Zalech 
15. Renata Nych 

 



Rada w 2020r. spotkała się na 1 posiedzeniu on-line i wydała 1 opinię (w trybie 
obiegowym). 

Zmiany w statucie W 2020r. wprowadzono zmiany do Statutu Fundacji (uchwały nr 2/2020, nr 3/2020 
z dn. 31.03.2020 i uchwała nr 13/2020 z dn. 18.05.2020). 

 
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 2020r. 

Plan Pracy Fundacji został przyjęty Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2020 z dn. 18.02.2020r. W Planie pracy 
zobowiązano Zarząd do realizacji następujących działań programowych: 

1. Realizacja konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodzi-
ców na terenie Subregionu Płockiego” komponent: „Regranting środków Levi Strauss Foundation 
na terenie Miasta Płocka” (kwota do realizacji: 58.550,5 zł), 

2. Realizacja X edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (kwota do realizacji: 187.900 zł; 
Uchwała Rady Fundacji nr 17/2020), 



3. Realizacja IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych (kwota do 
realizacji 22.100 zł; Uchwała Rady Fundacji nr 16/2020), 

4. Realizacja konkursu grantowego pn. „Wakacje 2020 w Płocku na wesoło” (kwota do realizacji: 120.000 
zł), 

5. Kontynuacja wdrażania projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na uli-
cy 2019-2021” (kwota do realizacji: 17.250 zł). 

 

7. Kluczowe działania i najważniejsze osiągnięcia w 2020r. 

W okresie sprawozdawczym (01.01.2020-31.12.2020r.) Zarząd zrealizował większość działań programo-
wych zaplanowanych w planie pracy. Niezrealizowane zadania były związane z wprowadzonymi obostrze-
niami i zaleceniami rządu RP w sprawie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, tzn. 

1. Ogłoszono X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (szczegóły w dalszej części 
sprawozdania), 

2. Ogłoszono IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych (szczegóły 
w dalszej części sprawozdania), 

3. Zakończono i rozliczono konkurs grantowy pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla 
Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”, komponent: „Regranting środków Levi Strauss 
Foundation dla Rad Rodziców na terenie Miasta Płocka” (szczegóły w dalszej części sprawozdania), 

4. Podpisano i zakończono realizację umowy partnerskiej z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną w 
ramach redystrybucji środków dla Rad Rodziców na terenie powiatu płockiego w konkursie pn. 
„Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”, 
komponent: „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie powiatów 
płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego”, 

5. Na bieżąco wdrażano projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na ulicy 2019-
2021” (szczegóły w dalszej części sprawozdania). 

Nie podjęto realizacji projektu pn. „Wakacje 2020 w Płocku na wesoło” z uwagi na wprowadzone obo-
strzenia i zalecenia rządu RP w sprawie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  

Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych częściowych zakazów spotykania się i działania placó-
wek wsparcia dziennego na terenie całego kraju w czasie dozwolonym odbywały się zajęcia z w ramach 
streetworkingu, m.in.: 

6. Dzieci objęte streetworkingiem pod opieką pedagogów ulicy korzystały w reżimie sanitarnym i hi-
gienicznym z dostosowanego strukturalnie do ich potrzeb, funkcjonalnego zaplecza świetlicowego 
w siedzibie Fundacji w Płocku przy ul. Kościuszki 8 lok. 3. 

 

 



 
OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ 

 
 

I. KONKURSY GRANTOWE 

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy w Płocku od 16 lat, jest tra-
dycyjnie wsparcie działań organizacji pozarządowych, osób indywidualnych i grup nieformalnych, ukierun-
kowanych 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 społecz-
ne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, które nie są rozwiązywalne na poziomie jednostki czy nawet poje-
dynczej organizacji. Dlatego też w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego były promowane, ogło-
szone 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: X 
edycji konkursu dla organizacji pozarządowych i IV edycji konkursu dla osób indywidualnych i grup niefor-
malnych. Wzorem lat ubiegłych środki finansowe przeznaczone na X edycję konkursu grantowego pocho-
dzą od Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Founda-
tion. 
 
Ogłoszenie konkursu grantowego nastąpiło w dn. 23.10.2020r. na stronie internetowej Fundacji i FB oraz w 
lokalnej prasie. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 nie odbyło się spotkanie informacyjne i uroczysta gala wręczenia grantów. Wszystkie informacje 
Fundacja przekazała za pomocą dostępnych technologii informacyjnych i medialnych. Tegoroczny konkurs 
grantowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które złożyły 34 projek-
ty. W konkursie grantowym dla osób indywidualnych i grup nieformalnych wpłynęło 8 wniosków.  

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu grantowego nastąpiło w dn. 21.12.2020r. na stronie internetowej 
Fundacji i FB oraz w mediach. Dofinansowanie otrzymało 13 organizacji i 5 osób indywidualnych. Symbo-
liczne wręczenie czeków laureatom konkursu grantowego: X edycji konkursu dla organizacji pozarządo-
wych i IV edycji konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych odbyło się w siedzibie Fundacji z 
zachowaniem środków bezpieczeństwa rekomendowanych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.  

 

                         

 

Fundacja w obecnej edycji konkursu grantowego wprowadziła wszelkie ułatwienia techniczne dla poten-
cjalnych grantobiorców, dopuszczając możliwość składania wniosków przez generator elektroniczny, 
umieszczony na stronie internetowej Fundacji lub e-mail. 



1. X edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych 

W 2020 roku Fundacja po raz dziesiąty ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych.  
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 34 wnioski, z czego Fundacja dofinansowała 13 projektów. Źró-
dłem finansowania poniższych projektów są środki: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 
oraz Levi Strauss Foundation. 
 

Złożone wnioski podlegały procedurze oceny, która 
w Fundacji jest kilkuetapowa:   

1. Etap: ocena formalna dokonana przez Zarząd 
Fundacji (posiedzenie Zarządu odbyło się w dn. 
03.12.2020r.), 

2. Etap: ocena merytoryczna dokonana przez Radę 
Programową Fundacji (posiedzenie Rady odbyło się 
w dn. 15.12.2020r.), 

3. Etap: opiniowanie wniosków przez Radę Funda-
cji odbyło się w dn. 17.12.2020r. 

Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło za pośrednic-
twem strony internetowej (21.12.2020r.), a oficjalne wręczenie okolicznościowych czeków odbywało się w 
różnych etapach czasowych w siedzibie Fundacji. 

W ramach X edycji konkursu grantowego dofinansowanie przyznano 13 organizacjom, na łączną kwotę 
187.900 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem. Wszystkie organizacje przyjęły granty w zaproponowanej 
wysokości: 

Nazwa organizacji Tytuł wniosku 
Kwota  

dofinansowania 

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Płocku 

"Owady do zadań specjalnych, czyli o zapyla-
czach i innych owadach pożytecznych" - przygo-
towanie filmu do wykorzystania na zajęciach dla 
dzieci i młodzieży oraz renowacja istniejącego 
na terenie ZOO hotelu dla owadów 

14 000,00 zł 

Projekt dot. znaczenia i ratowania owadów zapylających i pożytecz-
nych (zwiększanie bioróżnorodności) oraz przekazania wiedzy o nich w 
profesjonalnym filmie nakręconym na terenie ZOO w Płocku. Część 
projektu stanowi renowacja hotelu dla owadów, który powstał w ZOO 
w 2016 roku oraz wzbogacenie łąki kwietnej w rośliny kwitnące. Na 
terenie ZOO w Płocku znajduje się pasieka oraz szklany ul w Herpeta-
rium i rośliny, które są przyjazne owadom - staną się bazę do przygo-
towania filmu przyrodniczego o owadach zapylających i pożytecznych 
do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz do zamieszczenia on-line. Projekt skierowany do dzieci i 
młodzieży szkolnej z Miasta Płocka (ok. kilkanaście tysięcy) oraz do 
zwiedzających płockie ZOO (roczna frekwencja ok. 150-200 tys.). 

Stowarzyszenie Człowiek Kultura 
W cieniu Płocka 18 000,00 zł 
 
Projekt zakłada realizację 3 spektakli teatralnych, dostępnych on-line. 



Forma przedstawień wzorowana na indonezyjskim teatrze Wayang 
kulit. Spektakle opowiedzą historię zabytków Płocka. Zabawni, snujący 
opowieści narratorzy w żywym planie, połączą przedstawienia. Spek-
takle dodatkowo tłumaczone na język migowy. Odbiorcy projektu - 
dzieci i młodzież (4-16 lat), rodzice/opiekunowie, osoby z niepełno-
sprawnością słuchową, dorośli - mieszkańcy Płocka (ok. 8 tys. os.) 
 

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Książki i Bibliotek 

Szlachetne zdrowie? Niech każdy się dowie! 18 500,00 zł 
 
Projekt skierowany do osób wymagających edukacji prozdrowotnej. 
Pozwoli zmienić nastawienie uczestników do siebie, zdrowia i przyro-
dy. Jest to projekt edukacyjny, aktywnie włączający uczestników w 
działania warsztatowe wyrabiające nawyki niezbędne do podwyższa-
nia jakości życia. Realizacja - 5 modułów pod okiem doświadczonych 
specjalistów: spotkań autorskich połączonych z warsztatami kosme-
tycznymi opartymi na składnikach pochodzących z natury (dwa dni), 
zajęć biblioterapeutycznych (5 spotkań x 1,5 godz.), jogi (5 x 1,5 
godz.), coachingu osobistego (4 x 2 godz.) i spotkań z dietetykiem (5 x 
1,5 godz.). Projekt skierowany do mieszkańców Płocka - młodzież 40 
os., dorośli ( w tym osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bez-
robotne, seniorzy) - 200 os. 
 

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób 
wykluczonych społecznie „Busola” 

Śladami Jana Pawła II w Płocku 11 900,00 zł 
 
Celem projektu jest stworzenie gry miejskiej (questu), w wersji papie-
rowej i on-line (aplikacja ogólnopolska), dzięki której uczestnicy zapo-
znają się z historią dot. przyjazdu Jana Pawła II 30 lat temu do Płocka. 
Realizatorami projektu będą więźniowie Zakładu Karnego w Płocku. W 
ramach projektu powstanie również podcast z ciekawostkami dot. 
pobytu Jana Pawła II w Płocku. Warsztaty podczas tworzenia gry miej-
skiej - zakłada się formę on-line. Projekt skierowany do więźniów ZK w 
Płocku - 14 os. oraz uczniów płockich szkół - ok. 3 tys. oraz innych 
osób korzystających z aplikacji - ok. 5000 os. 
 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy "MUKS 21 PŁOCK" 

Handball uzależnia - warsztaty sportowe z 
MUKS 21 Płock 

10 000,00 zł 

 
Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-edukacyjnych na terenie Mia-
sta Płocka w cyklu dwóch zajęć tygodniowo na hali sportowej (po 60 
min.) dot. nauki podstawowych zasad z zakresu przepisów gry w piłkę 
ręczną oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Dodatkowo raz w miesiącu - 
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konwersacja w j. 
angielskim. Uczestnicy 45 osób - dzieci rocznik 2011-2014. 
 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Płockiej 

Klub Seniora „Szansa” 15 000,00 zł 

Projekt dotyczy reaktywowania (ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku) ist-
niejącego wcześniej Klubu Seniora "Szansa", spotkania dla Seniorów z 
Płocka w klubie: 1 lub 2x w tygodniu. Zajęcia dla uczestników: terapia 
zajęciowa, rękodzieło, edukacyjno - sportowe; ponadto spotkania z 
zaproszonymi gośćmi, wyjścia do kina, muzeum oraz wieczorki ta-
neczne, 64 spotkania x 3 godziny = 192 godziny. Projekt skierowany do 
Seniorów - 25 os. 

Fundacja NowyStart.PL 

Zrozumieć Świat przez Doświadczenia 9 000,00 zł 
 
Założeniem projektu jest podwyższenie poziomu wykształcenia dzieci z 
Płocka. W ramach projektu zostaną przeprowadzone nieodpłatne za-
jęcia z chemii polegające na samodzielnym przeprowadzaniu doświad-
czeń przez dzieci (2 x w tyg.; 42 zajęcia + 4 godz. projekt konkursowy 
na zakończenie). Projekt skierowany do dzieci zagrożonych wyklucze-
niem społecznym w wieku 11-14 lat - 25 os. 



 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Auty-
zmem "Odzyskać Więzi" 

Zdążyć z diagnozą - profilaktyka, ochrona zdro-
wia psychicznego u dzieci z Płocka 17 000,00 zł 

 
Dostępność dla mieszkańców Płocka do szybkiej (6 tyg.) dofinansowa-
nej diagnozy klinicznej lub konsultacji w kierunku zaburzeń ze spek-
trum autyzmu dokonanej przez zespół specjalistów: psychiatra dzie-
cięcy, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog, neurolog przy użyciu 
najnowszych narzędzi diagnostycznych ADOS 2 (standaryzowane na-
rzędzie stosowane na całym świecie-brak w Płocku). Cel diagnozy - 
otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach projektu za-
kłada się 12 godz. x 13 diagnoz (oligofrenopedagog, psycholog, neuro-
logopeda), ponadto 15 spotkań konsultacyjnych 1 godz x 20 spotkań. 
Projekt skierowany do dzieci w wieku 2-3 lata z rodzin, których nie 
stać na specjalistyczną diagnozę - 25 os. 
 

Chorągiew Mazowiecka Związku Har-
cerstwa Polskiego Hufiec ZHP Płock 

Program Wychowania Wodnego dla Płocka 
"Woda to przygoda" 17 500,00 zł 

 
Projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat z 
Płocka. Projekt zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekolo-
gii wód, dziedzictwa morskiego, gospodarki morskiej, bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą, wykorzystania sprzętu wodnego, terenoznaw-
stwa i przyrodoznawstwa. W ramach projektu - rozpoczęcie działalno-
ści wodnej gromady zuchowej i wodnej drużyny harcerskiej przy Hufcu 
ZHP Płock i cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru 
wychowania wodnego, szkolenie praktyczne pozwalające na nabycie 
umiejętności pływania, pływania na sprzęcie wodnym, udzielanie 
pierwszej pomocy, edukacyjna gra terenowa oraz piknik na koniec 
projektu. Projekt skierowany do dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP - 
30 os. i dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP - 20 os. 
 

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowa-
cyjna Edukacja 

Kreacja młodych elit naukowych. Płocka mło-
dzież w konkursie CERN i Instytutu Fizyki PAN 

15 600,00 zł 

 
Projekt polega na przygotowaniu kilkuosobowych zespołów uczniów z 
LO im. Małachowskiego oraz LO im. Jagiełły do światowego konkursu 
CERN w Genewie oraz ogólnopolskiego konkursu Instytutu Fizyki PAN. 
Jest to kontynuacja konkursów z lat poprzednich z zajęciami głównie w 
Małachowiance organizowanymi przez tę Szkołę ze wsparciem Stowa-
rzyszenia. Realizacja projektu on-line. Projekt skierowany do młodzie-
ży LO im. Małachowskiego w Płocku i LO im. Jagiełły w Płocku - 20 os., 
obserwatorzy; młodzież uczęszczająca do tych szkół -100 os. 
 

Fundacja Revita 

Tydzień dla seniora, tydzień dla juniora 13 000,00 zł 
 
Projekt zakłada realizację 10 bezpłatnych warsztatów dedykowanych 
seniorom i dzieciom zamieszkałym w Płocku. 5 warsztatów, m.in. re-
kreacyjno-sportowe i artystyczne (rękodzieło) dla seniorów 60+ i 5 
warsztatów ekologicznych i artystycznych dla dzieci 5-12 lat zamiesz-
kałym na Starym Mieście w Płocku. Zaplanowane spotkania 5x tyg. x 3 
godz. Projekt skierowany do seniorów - 75 os. i dzieci - 75 os. 
 

Fundacja Nobiscum 

Płock w zasięgu ręki - wirtualne zwiedzanie mia-
sta 

12 400,00 zł 

 
Projekt dotyczy przygotowania wirtualnych wycieczek po interesują-
cych zakątkach Miasta Płocka związanych z zachowaniem dziedzictwa 
narodowego oraz promocją kultury i sztuki, w formie 10 filmów (czas 
trwania minimum 20-30 minut w zależności od omawianego obiektu), 
które zostaną udostępnione w mediach społecznościowych i portalach 
opartych o treści wideo (Facebook, YouTube, Vimeo, zajawki projektu 



na Instagramie) oraz na stronie internetowej Fundacji Nobiscum (de-
dykowana projektowi zakładka).  Wirtualne spacery - zostanie zapre-
zentowanych minimum 10 płockich zabytków, w tym dawny Kościół 
Ewangelicki (obecnie Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Kol-
bego) czy Katedra Mariawicka – Świątynia Miłosierdzia i Miłości. W 
ramach projektu pokazane zostaną również nieistniejące już płockie 
zabytki, takie jak Wielka Synagoga czy Cerkiew Prawosławna, wyko-
rzystując do tego animowane zdjęcia, ukazujące ich lokalizację w dzi-
siejszej przestrzeni miasta. Projekt on-line, skierowany do wszystkich 
mieszkańców Płocka, z różnych grup wiekowych - 5000 os. 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox 
Singers 

MIŚ DOREMIŚ 16 000,00 zł 
 
„Miś Doremiś” to cykl koncertów edukacyjno-artystycznych dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat i opiekunów. Koncerty zostały zaplanowane w 
okresie styczeń – maj 2021, raz w miesiącu, zawsze w niedzielę o godz. 
13:00. Realizacja zadania zakłada organizację koncertów w systemie 
hybrydowym tzn. 1/ koncerty na żywo z udziałem publiczności z za-
chowaniem reżimu sanitarnego (obowiązek zakrywania ust i nosa, 
dezynfekcja rąk, wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia) – w przy-
padku zniesienia obostrzeń COVID-19 2/ koncerty online – w przypad-
ku wprowadzenia zakazu organizacji koncertów z udziałem publiczno-
ści. Miejsce koncertów – sala koncertowa PSM ul. Kolegialna 23. Pro-
jekt skierowany do dzieci - 300 os. i opiekunów - 300 os. 
 

 
 
Realizację dofinansowanych projektów zaplanowano w okresie od 22.12.2020r. do 31.08.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowe wskaźniki realizowanych projektów: 

 
 
 
 
 
 



2. IV edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych 
 
W 2020 roku Fundacja po raz czwarty ogłosiła konkurs grantowy dla osób indywidualnych i grup  
nieformalnych. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 8 wniosków, z czego Fundacja dofinansowała 5 
projektów. Źródłem finansowania poniższych projektów są środki: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyole-
fins Sp. z o.o. 
 

Po raz czwarty o pieniądze na realizację swoich po-
mysłów mogli ubiegać się lokalni społecznicy i inicja-
torzy różnorodnych przedsięwzięć społecznych, któ-
rzy – 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 projekty 
mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. 
zł. 

 

Złożone wnioski podlegały procedurze oceny, która w Fundacji jest kilkuetapowa: 

1. Etap: ocena formalna dokonana przez Zarząd Fundacji (posiedzenie odbyło się 03.12.2020r.), 
2. Etap: ocena merytoryczna dokonana przez Radę Programową Fundacji (posiedzenie Rady odbyło się 

w dn. 15.12.2020r.), 
3. Etap: opiniowanie wniosków przez Radę Fundacji odbyło się w dn. 17.12.2020r. 

Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło za pośrednictwem strony internetowej (21.12.2020r.), a oficjalne wrę-
czenie okolicznościowych czeków odbyło się w różnym przedziale czasowym w siedzibie Fundacji. 

W ramach IV edycji konkursu grantowego dofinansowanie otrzymało 5 projektów, na łączną kwotę 22.100 
zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Imię i nazwisko wniosko-
dawcy Tytuł wniosku 

Kwota  
dofinansowania 

Joanna Pankowska 

Odzyskaj balans - odzyskaj oddech 4 500,00 zł 
 
Projekt skierowany jest do wszystkich Płocczan, którzy przebyli COVID-19 oraz 
do tych, którzy chcą skorzystać z profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Benefi-
cjenci w ramach projektu poznają techniki oddechowe stosowane w jodze oraz 
alternatywne metody pracy nad oddechem i będą ćwiczyć jogę, pilates oraz 
ćw. wg metody Feldenkraisa za pomocą platformy ZOOM 2 x w tygodniu x 60 
min z 10 tygodni, w projekcie: 16 godzin praktyki i 4 godz. konsultacji on-line 
lub telef. Projekt on-line, liczba uczestników - 100 os. 
 

Joanna Krysztoforska 

Robotyczny świat LEGO 4 500,00 zł 
 
Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku szkolnym, którym status ma-
terialny nie pozwala na poznanie nowych możliwości edukacyjnych. Prioryte-
tową grupę stanowią dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowisko-
wych i miejskich z terenu Miasta Płocka. Informacja o projekcie zostanie prze-
kazana do szkół państwowych, a także do wszystkich placówek opiekuńczo -
wychowawczych wsparcia dziennego w Płocku. Uczestnicy swoje pierwsze kro-
ki z robotyką rozpoczną od zapoznania się z klockami Lego WeDo 2.0. Klocki 
Lego pozwalają wprowadzić dziecko w świat robotów a jednocześnie zaczynają 



zapoznawać słuchaczy z podstawami nauk ścisłych: matematyki, fizyki i infor-
matyki. Kolejne zajęcia zaplanowano z wykorzystaniem zestawów bardziej za-
awansowanych LEGO Mindstorms EV3. Zarówno zestawy LEGO WeDo 2.0, jak i 
LEGO Mindstorms EV3 ze względu na swoją wysoką cenę nie są dostępne w 
większości domów. Zajęcia dla 2 grup 12 osobowych. W każdej z nich przewi-
dziana jest realizacja 10 spotkań trwających 2 h (120 minut), uczestnicy - 24 
dzieci. 
 

Seweryn Jakubiak 

Poziom wyżej 4 500,00 zł 
 
Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas 2-6, chcących nau-
czyć się nowych technik łatwego zapamiętywania i szybszego czytania. Doce-
lową grupę stanowią dzieci ze szkół podstawowych oraz świetlic środowisko-
wych i miejskich z terenu Miasta Płocka. Promocja prowadzona w państwo-
wych szkołach podstawowych a także w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego w Płocku. Uczestnicy projektu poznają 
sposoby na polepszenie swojej koncentracji, przyspieszą tempo czytania, 
zwiększą umiejętność zapamiętywania informacji oraz poziom rozumienia i 
zapamiętywania czytanego tekstu. Zajęcia dla 2 grup 10 osobowych x 10 spo-
tkań x 60 min, uczestnicy - 20 dzieci. 
 

Karolina Makuch 

Z wizytą u rodziny królewskiej 4 500,00 zł 
 
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7- 10 lat oraz 11-14 lat, chcących 
poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego, a których status materialny nie 
pozwala na uczęszczanie na dodatkowe zajęcia. Docelową grupę stanowią 
dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowiskowych i miejskich z terenu 
Miasta Płocka. Promocja prowadzona w szkołach państwowych oraz we 
wszystkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 
Płocku. Zajęcia dla 2 grup x 10 osób x 10 spotkań x 60 min, uczestnicy - 20 
dzieci. 
 

Katarzyna Kowalska 

Popularyzacja postaci prof. Stanisława Portalskiego 
(1920-2011), wybitnego Polaka, absolwenta Jagiellonki 
z 1939r., w stulecie Jego urodzin 

4 100,00 zł 

 
Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia postaci prof. S. Portalskiego (wy-
bitnego Jagiellończyka i bliskiego współpracownika prezydenta i premierów 
władz polskich na uchodźctwie, powojennego emigranta w Londynie, żołnierza 
armii gen. Andersa i RAF-u). Dzięki pomocy Stowarzyszenia Nowoczesna i In-
nowacyjna Edukacja powstaną 2 wykłady w formie filmu opracowane przez 
prof. B. Pacewską (biografkę naukowej działalności prof. Portalskiego) oraz 2 
prezentacje multimedialne - do emisji w szkołach i 500 ulotek biograficznych. 
Projekt skierowany do uczniów, nauczycieli, absolwentów Jagiellonki i płockich 
techników i szkół średnich oraz do społeczności Płocka i okolic - zakładana licz-
ba odbiorców - 4600 os. 
 

 
 
Realizację dofinansowanych projektów zaplanowano w okresie od 22.12.2020r. do 31.08.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podstawowe wskaźniki realizowanych projektów: 
 

 
 
 
Włączając się w realizację globalnych celów SDG’s na poziomie lokalnym, niezmiennym dążeniem 
Fundacji jest uświadamianie małym organizacjom pozarządowym oraz osobom indywidualnym, że ich 
starania i przedsięwzięcia są niezwykle istotne i mają bezpośredni wpływ na globalny zrównoważony 
rozwój.  
 
Zestawienie celów SDG’s deklarowanych do realizacji w ramach projektów złożonych w X i IV edycji 
konkursu grantowego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



3. Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu 
Płockiego, komponent: Regranting środków LSF dla Rad Rodziców na terenie Miasta 
Płocka 
 

W 2020 roku Fundacja ogłosiła konkurs grantowy dla Rad Rodziców, w ramach którego zrealizowano 9 
bardzo różnorodnych projektów. Źródłem finansowania poniższych projektów były środki pochodzące z 
darowizny Levi Strauss Foundation. 
 
Konkurs grantowy skierowany był do Rad Rodziców, 
które  współpracowały z Fabryką Levi Strauss w 
Płocku i Levi Strauss Foundation w ramach COMU-
NITY DAY w latach 2016-2018.  
Oficjalne ogłoszenie konkursu dla Rad Rodziców 
zaplanowano na 12.03.2020r., jednak  że w związku z 
rosnącym zagrożeniem koronawirusem oraz zalece-
niami dotyczącymi ograniczenia spotkań w miej-
scach publicznych, spotkanie zaplanowane na dzień 
12.03.2020r. zostało odwołane, a konkurs został 
ogłoszony na stronie Fundacji i poprzez rozesłanie 
korespondencji do szkół i przedszkoli. 

Złożone wnioski podlegały następującej procedurze 
oceny zgodnie z regulaminem konkursu:   

1. Etap: ocena formalna dokonana przez Zarząd Fundacji w dn. 16.04.2020r., 

2. Etap: opiniowanie wniosków przez Radę Fundacji odbyło się w dn. 23.04.2020r. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło w dn. 24 kwietnia 2020 roku na stronie Fundacji. 

W ramach konkursu grantowego pn. Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka 
dofinansowanie otrzymało 9 projektów, na łączną kwotę 58.550,5 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem.  

Podstawowe wskaźniki zrealizowanych projektów: 

 



Opis zrealizowanych projektów: 

Umowa nr: 1/8/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 34 w Płocku 
Cel projektu: Projektor multimedialny 
Kwota  
dofinansowania: 

4 068,20 zł Kwota  
wykorzystana: 

4 068,20 zł 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Opis: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Kubusia Puchatka w 
Płocku zakupiła projektor multimedialny, który umożliwi rozwijanie kompe-
tencji kluczowych dzieci, ale również wzbogaci prezentacje podczas uroczy-
stości przedszkolnych oraz zebrań z rodzicami. W trakcie projektu powstała 
również przedszkolna poczta elektroniczna pn. „Napisz do mnie…” opraco-
wana przez jednego z nauczycieli, a posłuży do przesyłania sobie wiadomości 
przez poszczególne grupy przedszkolaków. Projekt skierowany do ponad 70 
dzieci, 150 rodziców i nauczycieli w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Płocku. 

 
Umowa nr: 2/12/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 w Płocku 
Cel projektu: Tablica interaktywna 
Kwota  
dofinansowania: 

3 757,40 zł Kwota  
wykorzystana: 

3 757,40 zł 

Okres realizacji: 28.08.2020 – 31.10.2020 

Opis: Dzieci po zajęciach programowych w szkole spędzają wolny czas w oczekiwa-
niu na rodziców lub opiekunów na świetlicy szkolnej. Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku zakupiła moni-
tor interaktywny, umożliwiający rozwijanie kompetencji dzieci, również w 
czasie wolnym od nauki. Tablica przyczyni się, nie tylko do uatrakcyjnienia 
czasu spędzonego po lekcjach, ale umożliwi pogłębienie wiedzy poprzez za-
bawę, np. matematyki, rysunku czy języków obcych. Projekt skierowany do 
ok. 190 uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku. 

 
 



Umowa nr: 3/9/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku 
Cel projektu: Mobilna dotykowa tablica interaktywna 
Kwota  
dofinansowania: 

7 514,80 zł Kwota  
wykorzystana: 

7 514,80 zł 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Opis: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Jakubowskiego w 
Płocku zakupiła dotykową tablicę interaktywną, wykorzystywaną podczas 
zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, odbywających się w szkole, m.in. pod-
czas kółka matematyczno-informatycznego czy języka angielskiego z elemen-
tami wiedzy o krajach anglojęzycznych. Korzystanie z tablicy umożliwi ucz-
niom wchodzenie w fizyczne interakcje z prezentowanym materiałem po-
przez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów za pomocą rąk. Poprzez dyna-
miczne doświadczanie ruchu zmieni się również styl nauczania. Projekt skie-
rowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, do której uczęszcza 
około 620 uczniów. 

 
Umowa nr: 4/2/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachow-
skiego w Płocku 

Cel projektu: Monitor, kamery i laptop – nagrywanie i transmisja meczy 
Kwota  
dofinansowania: 

9 393,50 zł Kwota  
wykorzystana: 

9 393,50 zł 

Okres realizacji: 10.06.2020 – 31.10.2020 

Opis: W odpowiedzi na potrzebę uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. 
St. Małachowskiego w Płocku, którzy trenują w szkolnych drużynach SKS i 
osiągają wybitne wyniki w sporcie Rada Rodziców przy LO im. Małachowskie-
go zakupiła m.in.: telewizor, kamery i laptop. Wykorzystanie najnowszych 
technologii umożliwi młodym sportowcom nagrywanie i tworzenie prezenta-
cji z meczy oraz transmitowanie rozgrywek międzyszkolnych podczas przerw 
pomiędzy lekcjami. Zrealizowany projekt przyczyni się do propagowania i 
zachęcenia przyszłych sportowców do udziału w SKS oraz poszerzy wiedzę 
uczniów na temat odbywających się rozgrywek sportowych. Projekt skiero-
wany do ponad 850 uczniów LO im. Małachowskiego w Płocku oraz lokalnych 
drużyn sportowych (ok. 1000 os). 

 



 
Umowa nr: 5/13/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Płocku 
Cel projektu: IPad’y 
Kwota  
dofinansowania: 

7 514,80 zł Kwota  
wykorzystana: 

7 514,80 zł 

Okres realizacji: 14.04.2020 – 31.10.2020 

Opis: Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w 
Płocku zakupiła 3 iPady. Nowoczesne aplikacje pozwolą uczniom przygoto-
wywać nowatorskie prezentacje, nagrywać ilustrujące je filmy, generować 
obrazy 3D i w interesujący sposób przedstawiać je rówieśnikom. Prezentacje 
łączą w sobie wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów, np.: historii, 
geografii, matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Uczeń jest w centrum 
uwagi – jest pomysłodawcą, twórcą i prezenterem. Projekt skierowany do 
ponad 860 uczniów LO im. Wł. Jagiełły w Płocku. 

 
 
Umowa nr: 6/7/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku 
Cel projektu: Sztandar dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku 
Kwota  
dofinansowania: 

7 514,80 zł Kwota  
wykorzystana: 

7 514,80 zł 

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.10.2020 

Opis: W związku z przekształceniem Gimnazjum nr 6 im. profesora Władysława 
Szafera w Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Władysława Szafera niezbędny 
był zakup nowego sztandaru. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 
w Płocku ufundowała nowy sztandar z wizerunkiem patrona szkoły. Projekt 
skierowany do całej społeczności szkolnej, do której co roku uczęszcza ok. 
360 uczniów. 

 

 



Umowa nr: 7/1/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku 
Cel projektu: Roboty do pracowni komputerowej 
Kwota  
dofinansowania: 

3 757,40 zł Kwota  
wykorzystana: 

3 757,40 zł 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Opis: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku od 2019 roku 
realizuje zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki z elementami programo-
wania i robotyki. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów, 
dlatego Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 postanowiła doposażyć 
pracownię komputerową w nowe Ozoboty oraz dodatkowe zestawy mBotów 
wraz z oprogramowaniem. Projekt skierowany do młodych pasjonatów robo-
tyki, ok. 300 uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku im. Druha 
Wacława Milke w Płocku. 

 
 
Umowa nr: 8/5/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 
Cel projektu: Monitory multimedialne 
Kwota  
dofinansowania: 

7 514,80 zł Kwota  
wykorzystana: 

7 514,80 zł 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Opis: Rada Rodziców przy Szkole nr 21 w Płocku zakupiła monitory multimedialne, 
które przyczynią się nie tylko do zwiększenia funkcjonalności pracowni szkol-
nych, ale w głównej mierze uatrakcyjnią dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 
Zakupiony sprzęt ułatwi również przepływ informacji na drodze dyrektor – 
uczeń – rodzic, jednocześnie stanowiąc źródło bieżących informacji o sukce-
sach i ważnych wydarzeniach w szkole. Projekt skierowany do niemal 800 
dzieci oraz całej społeczności szkolnej (ok. 1480 os.) Szkoły Podstawowej nr 
21 w Płocku. 

 

 



Umowa nr: 9/18/RR/2020/P 

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Płocku 
Cel projektu: Altana  
Kwota  
dofinansowania: 

7 514,80 zł Kwota  
wykorzystana: 

7 514,80 zł 

Okres realizacji: 01.05.2020 – 31.10.2020 

Opis: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku 
postanowiła uatrakcyjnić dzieciom lekcje i czas spędzony w szkole. Altana, 
która powstała w ogrodzie szkoły umożliwi zajęcia dodatkowe na świeżym 
powietrzu. Posłuży ona również całej społeczności szkolnej, dzieciom i rodzi-
com, jako miejsce spotkań, pikników integracyjnych, a także pozwoli odpo-
cząć i znaleźć cień w gorące dni. Projekt skierowany do całej społeczności 
szkolnej, do której co roku uczęszcza ok. 100 uczniów oraz społ. lokalnej (ok. 
500 os.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Podsumowanie konkursu grantowego dla Rad Rodziców 
 
Projekty konkursu grantowego pn. Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka, 
realizowane były przez Rady Rodziców, które współpracowały z fabryką Levi Strauss w Płocku i Levi Strauss 
Foundation w ramach Comunity Day w latach 2016-2018 będą służyły całym społecznościom szkolnym i 
przedszkolnym. Dotyczyły bardzo ważnych sfer życia społeczności szkolnych, oddziałując kompleksowo na 
potrzeby dzieci i rodziców, dając alternatywną szansę na rozwój pasji i zainteresowań oraz poprawę kon-
dycji fizycznej i zdrowia, czy udział w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych. Działając zgodnie z naszym 
mottem, wsparliśmy inicjatywy mieszkańców Płocka, dając im realną szansę aktywnego udziału w projek-
tach. 
 

 
 
 



 

 

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. 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY - streetworking 

W 2020 roku Fundacja kontynuowała program streetworkingu na terenie Miasta Płocka w ramach pro-
jektu partnerskiego współfinansowanego 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. 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy 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. 



 

 

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 2020 roku zrekrutowano trzy 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 projekcie udział wzięły 24 osoby. 

Ze względu na okres pandemii związanej z koronawirusem oraz z czasowym zakazem (wiosną i jesienią 
2020r.) prowadzenia zajęć pedagogiki metodą streetworkingu, co spowodowało przymus prowadzenia 
zajęć drogą on-line, trudno wskazać w wybranych obszarach realizację celów szczegółowych w odniesieniu 
do postaw i kompetencji społecznych. W związku z powyższym tych celów nie można jeszcze uznać za zrea-
lizowane. Proces ukierunkowany na tę zmianę będzie prowadzony sukcesywnie również w kolejnym roku. 

Dotacja dla Fundacji w roku 2020 wynosiła 7.620 zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano i rozliczono kwotę w 
wysokości 4.545,63 zł. Niewykorzystana kwota dotacji, w wysokości 3.074,37 została zwrócona zgodnie z 
treścią umowy na rachunek bankowy Gminy Miasta Płock w dn. 22.01.2021r. 

Nie wykorzystano całości kwoty dotacji ze względu na utrudnienia i obostrzenia wprowadzone w 2020 
roku w związku z zagrożeniem COVID-19 – tzn. zamknięcie kin, teatrów, muzeów, basenów, brak wydarzeń 
publicznych, itp..  

 
 



 

III. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

1. 200.000 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 2020r. z kwoty 300.000 zł na lata 2019-2021) na realizację projektu 

„Pracujemy na ulicy – wdrażanie streetworkingu na terenie Miasta Płocka w latach 2019-2021” – 
dotacja pozyskana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wędka (Fundacja, jako partner) w konkursie or-
ganizowanym przez Urząd Miasta Płocka. 

4. 148.472 zł darowizna Levi Strauss Foundation z przeznaczeniem na X edycję konkursu grantowego. 
5. 58.550,5 zł darowizna Levi Strauss Foundation z przeznaczeniem na konkurs grantowy dla Rad Ro-

dziców. 
 

IV. KONFERENCJE, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 
 

Zarząd Fundacji promował działania Fundacji i jej Fundatorów w lokalnych mediach i w sieci Internet. Ze 
względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone w związku z nakazem przeciwdziałania rozprzestrze-
nianiu się wirusa SARS-CoV-2 ograniczenia, w 2020 roku nie odbywały się oficjalne spotkania i konferencje. 
 
 
 

1. W dniu 3 listopada 2020r. Zarząd zorganizował 
spotkanie informacyjne dostępne w sieci Internet 
dla wnioskodawców dotyczącą X i IV edycji konkur-
su grantowego. Ogłoszono zasady aplikowania 
oraz udzielono odpowiedzi na pytania wniosko-
dawców i mediów. 

 
  

 
 

 

2. Na bieżąco informowano lokalne media i ogól-
nopolskie portale poświęcone tematyce NGO o 
działaniach związanych z ogłoszeniem konkursów 
grantowych, realizacją projektów finansowanych 
w konkursach, własnej działalności oraz projek-
tach związanych ze streetworkingiem. Również 
udzielano odpowiedzi na pytania w lokalnych 
mediach, na portalach społecznościowych, roz-
głośniach radiowych i lokalnej telewizji. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
3. Do promocji działań Fundacji zarząd wykorzy-
stywał również własną stronę internetową: 
www.fundusz-grantowy.pl. W ramach strony 
funkcjonował generator wniosków aplikacyjnych 
dla X i IV edycji konkursu grantowego. 
 

 
 
 
 

 
4. Bieżące informacje publikowane były na porta-
lu www.ngo.pl, a także na profilu na portalu spo-
łecznościowym Facebook: 
www.facebook.com/Fundusz-Grantowy-dla-
Płocka. 


