Sprawozdanie
z działalności
Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera społeczne inicjatywy lokalnych organizacji
pozarządowych oraz mieszkańców miasta już od 2003 roku. Lokalny projekt partnerstwa międzysektorowego łączy potencjał społecznie odpowiedzialnego biznesu i
administracji na rzecz III sektora, będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i jak
dotąd (w tej formule) jedyną. Od 2005 roku Fundusz funkcjonuje jako Fundacja
„Fundusz Grantowy dla Płocka”, utworzona przez Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN
S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. . Fundacja uzyskała osobowość prawną
24 marca 2006 roku i została formalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdanie merytoryczne
przyjęte przez Zarząd
Fundacji Uchwałą nr 1/2022
z dn. 04.03.2022r.

1. Informacje podstawowe
Nazwa organizacji:
Adres/siedziba/:
Adres poczty elektronicznej:
Data wpisu w KRS:
Numer KRS:
REGON:
NIP:

Fundusz Grantowy dla Płocka
ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09 – 402 Płock
koordynator@plock.eu
24.03.2006r.
0000253076
140496426
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 2021 roku Rada Fundatorów prowadziła prace wyłącznie niestacjonarnie i nie
podjęła żadnej uchwały.
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
Rada Fundacji
6. Martyna Malicka-Róg – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji w 2021r. odbyła 4 protokołowane posiedzenia (w tym 2 posiedzenia
on-line) podjęła 9 uchwał (w tym 1 w trybie obiegowym).
1. Justyna Chrobot – Prezes Zarządu
2. Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu
3. Monika Maron – Członek Zarządu
Zarząd w 2021r. spotkał się na 3 posiedzeniach, a także uczestniczył we wszystkich
posiedzeniach Rady Fundacji. W tym czasie Zarząd podjął 6 uchwał.
W trakcie 2021 roku Rada Programowa Fundacji funkcjonowała w składzie powołanym na XIII kadencję (do dn. 07.12.2022), tj:

Rada Programowa

1. Joanna Urbanek
– Przewodnicząca
2. Ewa Pietrzak
3. Sylwia Krawiec
4. Jacek Karolak
5. Mariusz Pogonowski
6. Artur Kras
7. Tomasz Miecznik

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Radosław Malinowski
Robert Czwartek
Tomasz Marzec
Piotr Lisocki
Leszek Brzeski
Adam Mieczykowski
Agnieszka Zalech
Renata Nych

Rada w 2021r. spotkała się na 1 posiedzeniu on-line i wydała 1 opinię (w trybie
obiegowym).
Zmiany w statucie W 2021r. nie wprowadzono zmian do Statutu Fundacji.

3. Cele statutowe Fundacji:
Podejmowanie, prowadzenie i popieranie inicjatyw na rzecz:
1. Podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem
zagrożonych,
3. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4. Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5. Podnoszenie jakości pomocy społecznej,
6. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców
Płocka,
7. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
8. Upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9. Wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy
Płocka,
10. Wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2. Udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji
oraz pozafinansowego (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) wspierania działań zgodnych z celami
Fundacji,
3. Udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
4. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie
publikacji,
5. Inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych,
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
6. Inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę
istotną ze względu na cele Fundacji,
7. Współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi.

5. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Zgodnie ze Statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Plan pracy Fundacji na 2021r.
Plan Pracy Fundacji został przyjęty Uchwałą Rady Fundacji nr 8/2021 z dn. 11.06.2021r. W Planie pracy
zobowiązano Zarząd do realizacji następujących działań programowych:
1.

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

2.

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

3.

Realizacja konkursu grantowego pn. „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” (kwota do realizacji: 117.999
zł; Uchwała Rady Fundacji nr 9/2021),

4.

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

cy 2019-2021” (kwota do realizacji: 17.250 zł),
5.

Realizacja konkursu tematycznego pn. „Serfuję bezpiecznie” (kwota do realizacji 10.000,00 zł).

7. Kluczowe działania i najważniejsze osiągnięcia w 2021r.
W okresie sprawozdawczym (01.01.2021-31.12.2021r.) Zarząd zrealizował większość działań programowych zaplanowanych w planie pracy, tzn.:
1.

Zakończono i rozliczono X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (szczegóły w
dalszej części sprawozdania),

2.

Zakończono i rozliczono IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych (szczegóły w dalszej części sprawozdania),

3.

Zakończono i rozliczono konkurs grantowy pn. „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” (szczegóły w dalszej części sprawozdania),

4.

Podpisano umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Wędka na kontynuację i realizację projektu
streetworkingu pn. „Pracujemy na ulicy 2022-2023”

5.

Zakończono i rozliczono projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Wędka pn. „Pracujemy na ulicy
2019-2021” (szczegóły w dalszej części sprawozdania).

Nie podjęto realizacji projektu pn. „Serfuję bezpiecznie” z uwagi na możliwe wprowadzenie obostrzeń i
zaleceń rządu RP w sprawie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych w miesiącu realizacji projektu.
Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych częściowych zakazów spotykania się i działania placówek 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 higienicznym 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 od 17 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 organizacji. Dlatego też w ramach dofinansowanych projektów realizowanych w konkursach grantowych 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 2021 roku Fundacja, zgodnie ze swoja misją i mottem przewodnim:
 Zrealizowała przyznane w 2020 roku granty, których ogłoszenie nastąpiło 21 grudnia 2020r.,
tj. X edycja konkursu dla organizacji pozarządowych oraz IV edycja konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych,
 Ogłosiła i zrealizowała konkurs grantowy pn. Wakacje 2021 w Płocku na wesoło dotyczący organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich.

1. X edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
W 2021 roku Fundacja realizowała dziesiątą edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, w ramach której organizacje pozarządowe wdrażały 13 bardzo różnorodnych projektów. Źródłem
finansowania poniższych projektów były środki: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz
Levi Strauss Foundation.
Kluczowe informacje nt. konkursu zawarte zostały w poniższej grafice.

Opis zrealizowanych projektów:
Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

1/14/X/2020/B

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

2/33/X/2020/G
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vox Singers”
MIŚ DOREMIŚ

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie „Busola”
ŚLADAMI JANA PAWŁA II W PŁOCKU
11 900,00 zł

Kwota
wykorzystana:

11 900,00 zł

1 stycznia - 31 sierpnia 2021 r
Celem projektu było stworzenie gry miejskiej (questu), w wersji papierowej i online (aplikacja ogólnopolska), dzięki której uczestnicy zapoznają się z historią
dot. przyjazdu Jana Pawła II 30 lat temu do Płocka. Realizatorami projektu byli
więźniowie Zakładu Karnego w Płocku. W ramach projektu powstał również
podcast z ciekawostkami dot. pobytu Jana Pawła II w Płocku. Warsztaty podczas
tworzenia gry miejskiej odbyły się przy współudziale 11 więźniów ZK w Płocku
oraz 3 pracowników SW. Projekt skierowany do uczniów płockich szkół - ok. 3
tys. oraz innych osób korzystających z aplikacji również odwiedzających miasto ok. 5 tys. os.. Link dostępu:
http://busola.edu.pl/project/30-lecie-wizyty-jana-pawla-ii-w-plocku/

16 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

16 000,00 zł

4 stycznia - 28 maja 2021 r
„Miś Doremiś” to cykl koncertów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku
od 3 do 6 lat i ich opiekunów. W ramach projektu zrealizowano 4 koncerty:
31.01.2021, 14.02.2021, 14.03.2021 i 23.05.2021. Miejsce koncertów – sala
koncertowa PSM ul. Kolegialna 23. Pierwszy koncert ze względu na obostrzenia
był emitowany online, pozostałe zostały wykonane na żywo z udziałem publiczności. W koncertach wzięło udział 319 dzieci i 319 opiekunów oraz 74 użytkowników online.

3/15/X/2020/B
Umowa nr:
Fundacja
NowyStart.PL
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA
Kwota
Kwota
9 000,00 zł
9 000,00 zł
dofinansowania:
wykorzystana:
Okres realizacji: 15 stycznia - 25 czerwca 2021 r
Opis:

Założeniem projektu było podwyższenie poziomu wykształcenia dzieci z Płocka.
W ramach projektu przeprowadzono nieodpłatne zajęcia z chemii polegające na
samodzielnym przeprowadzaniu doświadczeń przez dzieci (2 x w tyg.; 42 zajęcia
+ 4 godz. projekt konkursowy na zakończenie). Projekt skierowany do dzieci
zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 11-14 lat - 25 os.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

4/29/X/2020/B
Fundacja REVITA
TYDZIEŃ DLA SENIORA, TYDZIEŃ DLA JUNIORA
13 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

13 000,00 zł

1 czerwca - 31 lipca 2021 r
W ramach projektu odbyło się 10 bezpłatnych warsztatów dedykowanych
seniorom i dzieciom zamieszkałym w Płocku: 5 warsztatów, m.in. rekreacyjnosportowe i artystyczne (rękodzieło) dla seniorów 60+ i 5 warsztatów ekologicznych i artystycznych dla dzieci 5-12 lat zamieszkałych na Starym Mieście w
Płocku. Spotkania odbywały się 5x tyg. x 2-3 godz. W projekcie wzięło udział 75 seniorów i 75 dzieci.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

5/12/X/2020/B
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek
SZLACHETNE ZDROWIE? NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE!
18 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

18 500,00 zł

1 lutego - 31 sierpnia 2021 r.
Projekt skierowany do osób wymagających edukacji prozdrowotnej, pozwalający na zmianę nastawienia uczestników do siebie, zdrowia i przyrody. Projekt
edukacyjny, aktywnie włączający uczestników w działania warsztatowe wyrabiające nawyki niezbędne do podwyższania jakości życia. Realizacja - 5 modułów pod okiem doświadczonych specjalistów: spotkań autorskich połączonych
z warsztatami kosmetycznymi 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.) . W projekcie wzięły udział 258 osoby - mieszkanki i mieszkańcy Płocka
w wieku od 25 do 70 lat.

6/5/X/2020/B
Stowarzyszenie Człowiek Kultura
W CIENIU PŁOCKA
18 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

18 000,00 zł

11 stycznia - 30 czerwca 2021 r.
W ramach projektu powstały 3 spektakle teatralne, dostępne online. Forma
przedstawień wzorowana na indonezyjskim teatrze Wayang kulit. Spektakle
opowiadają historię zabytków Płocka, a zabawni, snujący opowieści narratorzy w żywym planie, połączyli przedstawienia. Spektakle dodatkowo tłumaczone na język migowy. Odbiorcy projektu - dzieci i młodzież (4-16 lat), rodzice/opiekunowie, osoby z niepełnosprawnością słuchową, dorośli - mieszkańcy
Płocka - ok. 12 tys. wyświetleń. Link dostępu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ox_zbbTCqWw

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

7/18/X/2020/B
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
ZDĄŻYĆ Z DIAGNOZĄ - PROFILAKTYKA, OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
U DZIECI Z PŁOCKA
17 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

16 982,55 zł

4 stycznia - 31 sierpnia 2021 r.
Dostępność dla mieszkańców Płocka do szybkiej (6 tyg.) dofinansowanej diagnozy klinicznej lub konsultacji w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
dokonanej przez zespół specjalistów: psychiatra dziecięcy, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog, neurolog przy użyciu najnowszych narzędzi diagnostycznych ADOS 2 (standaryzowane narzędzie stosowane na całym świecie brak w Płocku). Cel diagnozy - otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności.
W ramach projektu odbyło się 12 godz. x 13 diagnoz (oligofrenopedagog, psycholog, neurologopeda), ponadto 10 spotkań konsultacyjnych 1 godz x 20
spotkań. Z bezpłatnych diagnoz i konsultacji skorzystało 23 dzieci w wieku 211 lat.
8/22/X/2020/B
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
KREACJA MŁODYCH ELIT NAUKOWYCH. PŁOCKA MŁODZIEŻ W KONKURSACH CERN I INSTYTUTU FIZYKI PAN
15 600,00 zł

Kwota
wykorzystana:

15 600,00 zł

22 grudnia 2020 - 30 czerwca 2021 r.
Projekt polegał 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 Stowarzyszenia. Dwa zespoły, jeden z
LO im. Małachowskiego oraz z LO im. Jagiełły zostały laureatami konkursu pn.
Fizyczne ścieżki Instytutu PAN. Projekt skierowany do młodzieży LO im. Małachowskiego w Płocku i LO im. Jagiełły w Płocku - 17 os., obserwatorzy i młodzież uczęszczająca do tych szkół -700 os.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

9/4/X/2020/B
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego w Płocku
OWADY DO ZADAŃ SPECJALNYCH, CZYLI O ZAPYLACZACH I INNYCH OWADACH POŻYTECZNYCH
14 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

14 000,00 zł

1 lutego - 30 września 2021 r.
Projekt dot. znaczenia i ratowania owadów zapylających i pożytecznych
(zwiększanie bioróżnorodności) oraz przekazania wiedzy o nich w profesjonalnym filmie nakręconym na terenie ZOO w Płocku. Część projektu stanowiła
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 Herpetarium i rośliny, które są przyjazne owadom - stały się bazą do przygotowania filmu przyrodniczego o owadach zapylających i pożytecznych do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży szkolnej, film dostępny online. Projekt skierowany do dzieci
i młodzieży szkolnej z Miasta Płocka (ok. kilkanaście tysięcy) oraz do zwiedzających płockie ZOO (roczna frekwencja ok. 150-200 tys.) . Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=SnNxXLG6tSg&t=796s
10/19/X/2020/B
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock
PROGRAM WYCHOWANIA WODNEGO DLA PŁOCKA „WODA TO PRZYGODA”
17 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

17 500,00 zł

4 stycznia - 31 sierpnia 2021 r.
Projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat z Płocka. Projekt zakładał nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii wód,
dziedzictwa morskiego, gospodarki morskiej, bezpiecznego wypoczynku nad
wodą, wykorzystania sprzętu wodnego, terenoznawstwa i przyrodoznawstwa.
W ramach projektu - rozpoczęła działalność wodna gromada zuchowa i wodna drużyna harcerska przy Hufcu ZHP Płock, zrealizowano 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. W projekcie wzięło udział 25 dzieci (6-9 lat) i 30 młodzieży
(10-21 lat).

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

11/30/X/2020/G
Fundacja Nobiscum
PŁOCK W ZASIĘGU RĘKI – WIRTUALNE ZWIEDZANIE MIASTA
12 400,00 zł

Kwota
wykorzystana:

12 400,00 zł

1 stycznia - 31 sierpnia 2021 r.
W ramach projektu przygotowano wirtualne wycieczki po interesujących zakątkach Miasta Płocka związane z zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz
promocją kultury i sztuki, w formie 10 filmów (czas trwania 20-30 minut w
zależności od omawianego obiektu), które zostały udostępnione w mediach
społecznościowych i portalach opartych o treści wideo (Facebook, YouTube,
Vimeo, zajawki projektu na Instagramie). Wirtualne spacery – zaprezentowano 10 płockich zabytków, w tym dawny Kościół Ewangelicki (obecnie Parafia
pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego) czy Katedra Mariawicka – Świątynia Miłosierdzia i Miłości. W ramach projektu pokazano również nieistniejące już płockie zabytki, takie jak Wielka Synagoga czy Cerkiew Prawosławna,
wykorzystując do tego animowane zdjęcia, ukazujące ich lokalizację w dzisiejszej przestrzeni miasta. Projekt on-line, skierowany do wszystkich mieszkańców Płocka, z różnych grup wiekowych - ok 8000 os.. Link dostępu:
https://www.youtube.com/watch?v=V--PHT9Pr4k
12/2/X/2020/G
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 PŁOCK
HANDBALL UZALEŻNIA – WARSZTATY SPORTOWE Z MUKS 21 PŁOCK
10 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

10 000,00 zł

28 grudnia 2020 - 9 lipca 2021 r.
W ramach projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia sportowo-edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 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. W projekcie udział wzięło 45 dzieci, rocznik 2012-2014.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

13/9/X/2020/B
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
KLUB SENIORA „SZANSA”
15 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

15 000,00 zł

28 grudnia 2020 - 30 września 2021 r.
W ramach projektu reaktywowano przy ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku, istniejący wcześniej Klub Seniora "Szansa". W klubie, seniorzy z Płocka spotykali
się na zajęciach, warsztatach, wieczorkach: 1 lub 2x w tygodniu. Odbyły się
m.in. zajęcia z rękodzieła, makramy, edukacyjno - sportowe; ponadto spotkania z zaproszonymi gośćmi, wyjścia do kina, w sumie 64 spotkania x 3 godziny
= 192 godziny. W projekcie wzięło udział 25 seniorów z Płocka.

Podsumowanie X edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
Projekty X edycji konkursu grantowego, których realizatorami były organizacje pozarządowe cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Dotyczyły bardzo ważnych sfer pożytku publicznego, oddziałując kompleksowo na potrzeby mieszkańców, dając alternatywną szansę na udział w życiu publicznym miasta, rozwój pasji i zainteresowań, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia, czy udział w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych. Poza wymienionymi korzyściami, powstały również filmy o tematyce teatralnej, przybliżającej
historię miasta oraz przyrodniczy, które pozostaną w sieci Internet. Działając zgodnie z naszym mottem,
wsparliśmy inicjatywy mieszkańców Płocka, dając realną szansę aktywnego udziału w projektach wszystkim grupom wiekowym naszych mieszkańców.

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 obszarze
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 organizacja lokalna
ma wpływ na świat, na to co się dzieje w przestrzeni globalnej.

2. IV edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
W 2021 roku Fundacja realizowała również IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych
i grup nieformalnych, w ramach której lokalni liderzy wdrażali 5 różnorodnych projektów.
Źródłem finansowania poniższych projektów były środki 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:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

1/3/IV/2020/G
Joanna Pankowska
ODZYSKAJ BALANS – ODZYSKAJ ODDECH

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

2/4/IV/2020/B
Karolina Makuch
Z WIZYTĄ U RODZINY KRÓLEWSKIEJ

4 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

4 500,00 zł

28 grudnia 2020 - 1 maja 2021 r
Projekt skierowany do wszystkich Płocczan, którzy przebyli COVID-19 oraz
do tych, którzy chcieli skorzystać z profilaktyki i edukacji prozdrowotnej.
Beneficjenci w ramach projektu poznali techniki oddechowe stosowane w
jodze oraz alternatywne metody pracy nad oddechem i ćwiczyli jogę, pilates oraz ćw. wg metody Feldenkraisa. Zajęcia na platformie ZOOM, prowadziła doświadczona instruktorka K. Spychalska, 2 x w tygodniu x 60 min x
10 tygodni, w projekcie zrealizowano: 18 godzin praktyki i 2 godz. konsultacji on-line. Projekt on-line, w projekcie wzięło udział 50 osób dorosłych
zamieszkałych w Płocku.

4 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

4 474,73 zł

25 stycznia - 25 czerwca 2021 r
Projekt edukacyjny, skierowany do dzieci w wieku 7- 10 lat oraz 11-14 lat,
chcących poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego w przyjaznej atmosferze, a których status materialny nie pozwala na uczęszczanie na
dodatkowe zajęcia. Docelową grupę stanowiły dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowiskowych i miejskich z terenu Miasta Płocka.
Zajęcia dla 2 grup x 10 osób x 10 spotkań x 60 min, uczestnicy - 20 dzieci.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

3/2/IV/2020/B
Seweryn Jakubiak

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

4/1/IV/2020/B
Joanna Krysztoforska
ROBOTYCZNY ŚWIAT LEGO

POZIOM WYŻEJ
4 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

4 481,19 zł

25 stycznia - 23 czerwca 2021 r
Projekt skierowany do dzieci uczęszczających do klas 2-6 szkoły podstawowej, chcących nauczyć się nowych technik łatwego zapamiętywania i
szybszego czytania. Docelową grupę stanowiły dzieci ze szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych i miejskich z terenu Miasta Płocka.
Uczestnicy projektu poznali sposoby na polepszenie swojej koncentracji,
przyspieszyli tempo czytania, zwiększyli umiejętność zapamiętywania
informacji oraz poziom rozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu.
Zajęcia dla 2 grup 10 osobowych x 10 spotkań x 60 min, uczestnicy - 20
dzieci.

4 500,00 zł

Kwota
wykorzystana:

4 500,00 zł

25 stycznia – 19 czerwca 2021 r
Projekt skierowany do dzieci w wieku szkolnym, którym status materialny
nie pozwala na poznanie nowych możliwości edukacyjnych. Priorytetową
grupę stanowiły dzieci ze szkół państwowych oraz świetlic środowiskowych
i miejskich z terenu Miasta Płocka. Pierwsze zajęcia - zapoznanie się z klockami Lego WeDo 2.0. Klocki Lego pozwalają wprowadzić dziecko w świat
robotów a jednocześnie zapoznają z podstawami nauk ścisłych: matematyki, fizyki i informatyki. Kolejne zajęcia - zestawy zaawansowane 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. Odbyło się 10 spotkań trwających 2
h (120 minut), uczestnicy - 24 dzieci.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

5/5/IV/2020/G
Katarzyna Kowalska
POPULARYZACJA POSTACI PROF. STANISŁAWA PORTALSKIEGO (19202011), WYBITNEGO POLAKA, ABSOLWENTA JAGIELLONKI Z 1939 R.,
W STULECIE JEGO URODZIN
4 100,00 zł

Kwota
wykorzystana:

4 100,00 zł

15 stycznia - 15 lipca 2021 r
Celem projektu było ocalenie od zapomnienia postaci prof. S. Portalskiego
(wybitnego 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 Innowacyjna Edukacja powstały 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 liczba odbiorców - 4600 os.

Podsumowanie IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
Realizatorami projektów IV edycji konkursu grantowego były osoby indywidualne. Wnioskodawcy koncepcje swoich przedsięwzięć oparli głównie na własnych zainteresowaniach, hobby oraz na różnych formach
spędzania wolnego czasu bądź edukacji, wykorzystując również nowe technologie z powodu pandemii koronawirusa. Zaproponowane zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, i pomimo
mniejszego poziomu sformalizowania projektów zostały zrealizowane bez zastrzeżeń. Projekty adresowane były do różnych grup odbiorców i podejmowały tematykę raczej nieobecną w projektach organizacji
pozarządowych. Projekty udowodniły, że pasją można zarażać niekoniecznie czerpiąc z tego korzyści.

Projekty osób indywidualnych realizują dwa cele statutowe Fundacji, co zostało
zaprezentowane na poniższej grafice. Realizacja tej formuły konkursu grantowego to kolejny przejaw oddolnego angażowania mieszkańców zgodnie z mottem Fundacji „wspieramy inicjatywy mieszkańców Płocka”. Podobnie, jak w przypadku projektów organizacji pozarządowych przedsięwzięcia IV 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.

3. Wakacje 2021 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 zainteresowaniem, zarówno ze strony organizacji pozarządowych (realizatorów projektów), jak i mieszkańców
miasta (uczestników projektów). Dlatego też Fundacja w 2021 roku zrealizowała kolejną edycję konkursu, zwiększając jednocześnie jego budżet.
Konkurs został ogłoszony w dniu 23 kwietnia 2021r. – zorganizowano spotkanie informacyjne z udziałem
mediów, 26 maja 2021r. wnioski opiniowała Rada Programowa, a 11 czerwca 2021r. Rada Fundacji podjęła
decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.
W ramach konkursu „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” dofinansowano 5 projektów płockich organizacji
pozarządowych, które zrealizowały szereg działań edukacyjnych, sportowych i integracyjnych, dedykowanych najmłodszym mieszkańcom Płocka. Fundacja na ten cel przeznaczyła kwotę 117.999,00 zł, pochodzącą 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:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

1/1/Wakacje/2021/G
Fundacja NowyStart.PL
WAKACJE NAUKOWO - SPORTOWE
10 944,00 zł

Kwota
wykorzystana:

10 944,00 zł

5 - 9 lipca 2021 r
Dzieci wzięły udział w bezpłatnych tygodniowych półkoloniach z wyżywieniem. Projekt oferował różnorodne formy spędzania czasu w okresie wakacji. W programie m.in. znalazły się: zajęcia z chemii dla najmłodszych, rejs
statkiem po Wiśle, basen, aktywne zwiedzanie Płockiego ZOO oraz zajęcia
ogólnorozwojowe na hali sportowej. Półkolonie były skierowane do 15
osób (dzieci w wieku 7-9 lat). Projekt w mediach społecznościowych śledziło około 1000 osób.

2/3/Wakacje/2021/B
Stowarzyszenie Człowiek Kultura
WAKACJE NA SCENIE
51 520,00 zł

Kwota
wykorzystana:

51 021,10 zł

5 lipca - 27 sierpnia 2021 r
W ramach projektu dzieci wzięły udział w nieodpłatnych półkoloniach, w
programie których były: pięciodniowe warsztaty teatralne, zakończone
spektaklem z udziałem dzieci oraz dodatkowe atrakcje (np. Kino, Galeria
Sztuki w Płocku oraz zabawy integracyjne) oraz posiłki. Zrealizowano 6
turnusów półkolonii, w których wzięło udział 90 dzieci w wieku 9-14 lat.
Każdy turnus zakończony był spektaklem teatralnym pt. „Smok z Sobótki”
z udziałem widowni (rodzin uczestników). Łącznie spektakle obejrzało
ponad 270 osób.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

3/5/Wakacje/2021/G
Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”

Umowa nr:
Wnioskodawca:

4/4/Wakacje/2021/B
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku i Książnica
Płocka
ZDROWO, RADOŚNIE Z PRZYRODĄ

Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH
Kwota
31 125,00 zł
wykorzystana:

31 125,00 zł

12- 30 lipca 2021 r
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” to motto półkolonii dla dzieci, które
zapoznały się z różnymi technikami malowania na szkle, wzięły udział w
grze terenowej oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu. Dodatkowo młodzi uczestnicy półkolonii mieli możliwość doskonalenia swojej postawy ciała dzięki ćwiczeniom, szczególnie ważnym po
czasie spędzonym przed monitorami komputera w czasie pandemii koronawirusa. W 3 pięciodniowych turnusach uczestniczyło 45 dzieci w wieku
6-15 lat z Płocka. Projekt w mediach społecznościowych śledziło kilka
tysięcy osób.

10 000,00 zł

Kwota
wykorzystana:

10 000,00 zł

11 lipca - 14 sierpnia 2021 r
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 6 warsztatów sensoplastycznych połączonych z ćwiczeniami metodą Dennisona, usprawniającą połączenia międzypółkulowe w mózgu.
Uczestnicy mieli okazję poznać świat za pomocą wszystkich zmysłów. W
trakcie trwania projektu zorganizowano także dwa pikniki dla dzieci i
mieszkańców Płocka, noc pełną przygód z K. Petkiem oraz noc z Panem Poetą w ogrodzie Książnicy Płockiej.
Projekt skierowany był do dzieci w wieku 5-16 lat z Płocka, a we wszystkich
działaniach udział wzięło łącznie 434 dzieci i 469 osób dorosłych.

Umowa nr:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Kwota
dofinansowania:
Okres realizacji:
Opis:

5/2/Wakacje/2021/G
Stowarzyszenie Sportowe Futbolgang
WAKACJE Z FUTBOLGANGIEM
14 410,00 zł

Kwota
wykorzystana:

14 305,18 zł

16 - 20 sierpnia 2021 r.
Projekt skierowany był przede wszystkim do młodych pasjonatów piłki nożnej (dziewcząt i chłopców), szczególnie narażonych na wykluczenie. Podczas pięciodniowych półkolonii 2 grupy młodych uczestników pod okiem
doświadczonych instruktorów poznali zasady i reguły gry w piłkę nożną,
zapoznali się z zasadami zdrowej rywalizacji sportowej i zjedli smaczne posiłki. W czasie wolnym od treningów na boisku dzieci m.in. odwiedziły Płocki Ogród Zoologiczny oraz bawiły się w parku trampolin.
Projekt skierowany do 30 dzieci w wieku 7-13 lat z Płocka. Projekt w mediach społecznościowych śledziło ponad 1000 osób.

Podsumowanie konkursu „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”
Fundacja zwiększyła budżet konkursu wakacyjnego w porównaniu do lat ubiegłych o blisko 14 tys. zł, 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 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. Uczestniczy w nich bardzo dużo dzieci, jednakże ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc, nie wszyscy chętni mogą wziąć w nich udział. Prowadzone w ramach konkursu
projekty cieszą się ogromnym zaufaniem rodziców, a atrakcyjna oferta programowa ma z kolei duże uznanie dzieci. W tegorocznej edycji konkursu zrealizowano 4 projekty, które opiewały 8 godzinną opiekę wraz
z wyżywieniem w formie półkolonii pięciodniowych oraz 1 projekt otwarty, który skierowany był do dzieci i
młodzieży, ale także uatrakcyjnił letnie miesiące płocczanom, pozostającym w tym czasie w mieście.

Dofinansowane projekty zostały wpisane w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030. Z przeprowadzonej
analizy zrealizowanych projektów, ich celów i oddziaływania wynika, iż cele statutowe Fundacji są zbieżne i
nadal aktualne i powiązane z ważnymi obszarami życia mieszkańców Płocka, co przedstawiają poniższe
grafiki.

II.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY - streetworking

W 2021 roku Fundacja kontynuowała program streetworkingu na terenie Miasta Płocka w ramach projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków zewnętrznych. Fundacja od 2013 prowadzi program streetworkingu w Płocku. Działania te realizowane są systematycznie w oparciu o opracowane
i wdrożone standardy oraz dobre praktyki doświadczonych organizacji streetworkerskich, ich wprowadzenie 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 socjoterapeutycznych (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 uzależnieniami. 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 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, 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 podejmowanych działań, wynikającym z racji specyficznych potrzeb podopiecznych jest bezpośrednia praca z dzieckiem w „jego środowisku życia“, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne
pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania i organizowania sobie mądrego, poprawnego społecznie sposobu spędzania czasu wolnego.
W trakcie 2021 roku zrekrutowano na terenie Miasta Płocka trzy podwórka, na których
pedagodzy prowadzą zajęcia poznawcze i reintegracyjne realizowane metodą pedagogiki ulicznej – streetworkingu. Obszary/podwórka objęte wsparciem to: Ogród Jordanowski - podopieczni z rejonu ulic: Sienkiewicza, 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.
W ramach projektów zrealizowanych w 2021 roku, dzieci m.in. pojechały pociągiem do Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zrobiły sesję fotograficzną ulubionych miejsc w Płocku, spotkały się w okresie Świąt
Bożego Narodzenia na warsztatach dekorowania pierniczków. Wszystkie zrealizowane w ramach zajęć programowych i projektowych aktywności zostały przeprowadzone pod okiem doświadczonych pedagogów
ulicy ze Stowarzyszenia Wędka.
Dotacja dla Fundacji w roku 2021 wynosiła 7.620 zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano i rozliczono kwotę w
wysokości 7.318,35 zł. Niewykorzystana kwota dotacji, w wysokości 301,65 została zwrócona zgodnie z
treścią umowy na rachunek bankowy Gminy Miasta Płock w dn. 13.01.2022r.
Nie wykorzystano całości kwoty dotacji ze względu na wprowadzone w miesiącach styczeń-luty 2021 oraz
na przełomie marca/kwietnia 2021 obostrzenia w związku z zagrożeniem COVID-19 – tzn. ograniczenia w
funkcjonowaniu lub zamknięcie: kin, teatrów, muzeów, basenów, brak wydarzeń publicznych, itp..

2. Projekt „Laptopy dla dzieci ulicy”
Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Źródło finansowania: Fundacja ORLEN

Celem projektu było wsparcie płockich
dzieci ulicy, podopiecznych placówki
wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej, poprzez możliwość udostępnienia na czas nauki zdalnej
komputerów do pracy.
Z pozyskanej w 2021 roku darowizny Fundacja zakupiła 3 laptopy Lenovo z Windows
10 oraz programem antywirusowym dla
dzieci, uczniów szkół podstawowych, które
są podopiecznymi streetworkerów ze Stowarzyszenia Wędka, realizującymi w partnerstwie z Funduszem Grantowym dla
Płocka projekt pn. „Pracujemy na ulicy”.

Zakup komputerów pozwolił dzieciom na aktywne uczestniczenie w
lekcjach zdalnych oraz on-line. Po
powrocie do szkoły laptopy będą
wykorzystywane przez streetworkerów i podopiecznych do nauki
praktycznych umiejętności z zakresu np. tworzenia prezentacji
multimedialnych, pomocy w nauce, nauki praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego serfowania w sieci Internet, itp.

Skutki podjętych działań
są trwałe, ponieważ
laptopy są dostępne dla
dzieci oraz pedagogów
ulicy w siedzibie Fundacji, gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach programowych, gdy na
dworze panują niekorzystne warunki atmosferyczne.

III.
1.
2.
3.

4.

IV.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
200.000 zł darowizna PKN ORLEN S.A. z przeznaczeniem na działalność statutową.
125.000 zł darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność statutową.
100.000 zł (część dotacji na 2021r. 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 organizowanym przez Urząd Miasta Płocka.
7.950 zł darowizna Fundacji ORLEN na realizację projektu pn. Laptopy dla dzieci ulicy, skierowanego do podopiecznych placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej „Podwórko”.

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 rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ograniczenia, w 2021 roku nie odbywały się oficjalne spotkania i konferencje.

1. W dniu 23 kwietnia 2021r. Zarząd zorganizował
spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, dostępne w sieci Internet, dotyczące ogłoszenia konkursu grantowego pn. Wakacje 2021 w Płocku na
wesoło. Ogłoszono zasady aplikowania oraz udzielono odpowiedzi na pytania wnioskodawców i mediów:
https://infoplocktv.pl/2021/04/maszpomysl-masz-grant/

2. Na bieżąco informowano lokalne media i ogólnopolskie portale poświęcone tematyce NGO o
działaniach związanych z ogłoszeniem konkursów
grantowych, realizacją projektów finansowanych
w konkursach, własnej działalności oraz projektach związanych ze streetworkingiem. Również
udzielano odpowiedzi na pytania w lokalnych
mediach, na portalach społecznościowych, rozgłośniach radiowych i lokalnej telewizji
https://infoplocktv.pl/tag/granty/

3. Do promocji działań Fundacji Zarząd wykorzystywał również własną stronę internetową: https://fundusz-grantowy.pl/ W ramach strony funkcjonował generator wniosków aplikacyjnych dla konkursu grantowego
pn. Wakacje 2021 w Płocku na wesoło.

4. Bieżące informacje publikowane były na portalach poświęconych NGO, m.in.
https://www.facebook.com/CentrumOrganizacji-Pozarz%C4%85dowych-wP%C5%82ocku220218104843579/?ref=page_internal , a także
na profilu na portalu Facebook:
www.facebook.com/Fundusz-Grantowy-dlaPłocka.

W celu pogłębienia wiedzy o działalności Fundacji i podejmowanych działaniach, w październiku 2021r. sporządzono raport, który podsumowuje trzy edycje konkursów grantowych realizowanych przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka w latach 20202021. Przedstawia perspektywę realizatorów dofinansowanych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem etapu ogłoszenia i naboru wniosków, ich realizacji i etapu sprawozdawczości oraz współpracę z biurem Fundacji w tym zakresie.
Po analizie odpowiedzi ankietowanych można stwierdzić, iż pomimo realizowanej od
wielu lat misji Funduszu Grantowego nadal jest ona aktualna, a podejmowane przez
Fundację działania są bardzo istotne dla płockiego III sektora. Niewygasająca poMocne
trzeba wspierania działań społecznych oraz w zasadzie stałe zainteresowanie dziastrony
łalnością Fundacji generuje kolejne oczekiwania, m.in.:
- Dalsza, równie profesjonalna praca na rzecz mieszkańców Płocka;
- Oczekujemy, że Fundusz Grantowy nadal będzie realizował swoją misję, tak jak do
tej pory.

