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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat PŁOCKI

Gmina SŁUBICE Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Iwona Grażyna Marczak - Prezes Zarządu
Hanna Stańczyk - Członek Zarządu
Dariusz Grzegorz Winiarski - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Rada Fundacji:
1. Ewa Anna Smuk-Stratenwerth - przewodnicząca Rady
2. Ludwik Jan Ryncarz – członek Rady
3. Joanna Maria Augustowska – członek Rady
4. Aleksandra Maria Głowacka – członek Rady
5. Dariusz Zalewski – członek Rady
6. Tomasz Marek Skorupski – sekretarz Rady
7. Leszek Tadeusz Uchniewski – członek Rady
8. Piotr Zgorzelski  – członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo 
użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności 
w zakresie: 
1.Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2.Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu.
3.Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i 
wychowania.
4.Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
5.Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6.Turystyki i krajoznawstwa;
7.Prac społecznych.
8.Ochrony praw człowieka.
9.Promocji i organizacji wolontariatu.
10.Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Wyszukiwanie i wsparcie merytoryczne oraz finansowe dobrych 
inicjatyw grup młodzieży z
terenu powiatu płockiego, miasta Płocka i gmin ościennych.
2.Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych 
miejscowości poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów itp.
3.Promowanie rozwoju zrównoważonego, jako wizji przyszłości.
4.Tworzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości 
młodzieży.
5.Organizowanie, finansowanie i wspieranie kształcenia personelu i 
wolontariuszy służby zdrowia.
6.Organizowanie, wspieranie i finansowanie programów rehabilitacji 
zdrowotnej, społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, programów i 
wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury 
regionu, służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową dla 
organizacji i instytucji działających w tym zakresie.
8.Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się 
sportem i turystyką. Finansowanie imprez sportowych i 
turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
9.Organizowanie i wsparcie finansowe projektów rozbudowy 
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
10.Organizowanie, wspieranie i finansowanie działań służących 
ochronie przyrody, środowiska 
i krajobrazu regionu.
11.Organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji propagującej 
ochronę środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12.Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionych.
13.Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych 
służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i 
cywilizacyjnemu regionu.
14.Organizowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich 
programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
15.Wspieranie finansowe instytucji i organizacji mających zbieżne z 
Fundacją cele w regionie.
16.Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
17.Organizowanie, wspieranie i finansowanie kształcenia 
nauczycieli i osób zajmujących się edukacją oświatą i 
wychowaniem w regionie.
18.Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z 
celami Fundacji.
19.Prowadzenie działalności wydawniczej.
20.Rozszerzenie grona aktywnych edukatorów propagujących ideę 
zrównoważonego rozwoju.
21.Gromadzenie materiałów propagandowych, programów, 
podręczników dotyczących rozwoju zrównoważonego.

1.Fundacja realizując cele statutowe, podejmuje również 
współpracę z innymi instytucjami, środowiskami i osobami, a w 
szczególności z:
  1)organizacjami rządowej i samorządowej administracji,
  2)środowiskiem gospodarki, nauki, kultury i sportu w kraju i za 
granicą,
  3)innymi krajowymi  oraz zagranicznymi  osobami fizycznymi, 
prawnymi  i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej stawiającymi sobie podobne cele.
2.Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie 
działalności na zasadach nieodpłatnych.

Druk: MPiPS 3



11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 zrealizowaliśmy następujące projekty: 

I. Projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”.
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Operacyjnego FIO oraz Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Partnerzy: 
• Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” – realizator projektu,
• Gmina Bodzanów,
• Gmina Słubice,
• Stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz szkoły z terenu gmin: Bodzanów, 
Słubice, Wyszogród, Mała Wieś.

Termin realizacji: od 1 czerwca 2012 – 30 września 2013r.
Adresatami projektu są: społeczności z gmin nadwiślańskich, dzieci, młodzież, 
nauczyciele, rodzice, nauczyciele, rady sołeckie, radni gminni, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Związki Emerytów i 
Rencistów.
Ponadto instytucje, organizacje i mieszkańcy - innych gmin, uczestniczący w 
warsztatach plenerowych m.in. wiankach, Festiwalu Kultur i Smaków, a także 
specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przedsięwzięcia 
oraz turyści.
Projekt ma na celu zintegrować cztery gminy: lewobrzeżne Słubice oraz 
położone na prawym brzegu Wisły Bodzanów, Małą Wieś i Wyszogród. Chodzi o 
to, by mieszkańcy przypomnieli sobie bogatą, wielokulturową przeszłość tych 
terenów

Cele jakie założyliśmy na rok 2012 w projekcie pn. „Dwa brzegi. Trochę jak 
sąsiedzi” zostały osiągnięte.
Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez:
• rozbudzenie zainteresowania regionem poprzez udział w warsztatach dot. 
wielokulturowości Ziemi Płockiej, odtwarzania tańców narodowych i 
regionalnych, warsztatów folklorystycznych, druk publikacji wraz z płytą CD 
prezentującą pieśni i przyśpiewki ludowe, 
• aktywizację regionu (gmin i powiatu) i społeczności lokalnej w zakresie udziału 
w życiu kulturalnym, podtrzymywania tradycji,
• poznanie bogatej historii 4 gmin powiatu płockiego, tradycji kontynuowanej 
przez mieszkańców tych gmin poprzez liczne warsztaty, spotkania 
folklorystyczne,
• wykorzystanie bogatej przeszłości, walorów przyrodniczych, gospodarczych i 
społecznych gmin do planowania i wdrażania zrównoważonej przyszłości tych 
terenów, 
• zacieśnienie współpracy władz samorządowych, organizacji społecznych, 
mieszkańców w aspekcie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju,
• zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju 
dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w 
projekcie,
• wzrost poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

promocja i organizacja wolontariatu

turystyka i krajoznawstwo
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• uświadomienie różnorodności kultur (Żydów, Olendrów, Niemców, Polaków) 
zamieszkujących gminy.
Rezultaty:
1. Uczestnictwo przedstawicieli 4 gmin nadwiślańskich w projekcie - U 
społeczności 4 gmin poprzez uczestnictwo w projekcie nastąpił wzrost 
aktywności społecznej i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. Duże 
zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zdobywaniu wiedzy i  
doświadczenia w podejmowaniu lokalnych inicjatyw.
2. 408 uczestników warsztatów zdobyło wiedzę nt. wielokulturowego i 
przyrodniczego dziedzictwa nadwiślańskich gmin, pozna miejsca cenne dla 
dziedzictwa narodowego. Uświadomiono uczestnikom różnorodność kultur  
zamieszkujących gminy. 
Nastąpiło wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, utożsamiania młodych ludzi 
ze swoją miejscowością. Podjęte działania spowodowały integrację osób 
młodych ze starszymi. 
3. Zorganizowano 15 warsztatów (w 2012 r)  dot. nauki tańców ludowych – 
znaczących dla naszego regionu, pogłębianie wiedzy o kulturze i historii regionu, 
jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, integracji 
międzypokoleniowej, uratowano od zapomnienia cenne informacje, dokumenty 
będące w posiadaniu starszych pokoleń. 
4. Podczas spotkań folklorystycznych (10 warsztatów) nastąpiła nauka a 
następnie zaprezentowano tańce ludowe przygotowane przez dzieci, młodzież  i 
dorosłych podczas lokalnych festynów, imprez szkolnych, gminnych, w domach 
pomocy społecznej, Przeglądzie Zespołów Ludowych, podczas Dożynek 
Powiatowych w Płocku, Festiwalu Od Kujawiaka do Oberka w Łącku, Dni Wisły 
w Wyszogrodzie.
5. Społeczności lokalne z 4 gmin uczestniczące w warsztatach, poprzez 
wydawnictwo otrzymały konkretne przykłady zachęcające do podejmowania 
działań kulturalnych, gospodarczych np. w turystyce – poprzez przedstawienie 
mapy zasobów.
6. Zakupiono 30 kpl. strojów ludowych dla  zespołu z gminy Cieśle i Łętowa .
7. Opracowano i wydano 200 egz. publikacji wraz z płytą CD przedstawiającą 
pieśni i przyśpiewki ludowe w wykonaniu zespołu ludowego Grzybowianki
8. 50 egz. plakatu „Poznaj wielokulturową przeszłość naszego regionu” 
promujące projekt i zachęcające do podejmowania działań 
9. 300 kubków promujących projekt - przekazane uczestników warsztatów
10. 550 ołówków promujących projekt - przekazane uczestników warsztatów
11. Zwiększono świadomość regionalną wśród dzieci, młodzieży i w 
społecznościach lokalnych na terenie powiatu płockiego.
12. Rozszerzono wiedzę historyczną, świadomość regionalną osób nie tylko 
bezpośrednio związanych z realizacją projektu, ale także wszystkich 
uczestników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
13. Społeczności lokalne z gmin powiatu płockiego uczestniczące w 
warsztatach, imprezach otwartych dla społeczności, poprzez wydawnictwo 
otrzymali konkretne przykłady zachęcające do podejmowania działań 
kulturalnych, gospodarczych np. w turystyce – poprzez przedstawienie mapy 
zasobów.  
14. Zaktywizowano region (gminy, powiatu) i społeczność lokalną w zakresie 
udziału w życiu kulturalnym, podtrzymywania tradycji.
15. Poznano bogatą historię gmin powiatu płockiego, tradycję kontynuowaną 
przez mieszkańców tych gmin poprzez liczne warsztaty, spotkania, festiwal, 
który był dużą lekcją historii.
16. Wykorzystano bogatą przeszłość, walory przyrodnicze, gospodarcze i 
społeczne gmin do planowania i wdrażania zrównoważonej przyszłości tych 
terenów.
Dofinansowanie projektu „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” umożliwiło realizację 
projektu poprzez organizację warsztatów podczas których uczestnicy zdobywali 
wiedzę nt. wielokulturowego i przyrodniczego dziedzictwa nadwiślańskich gmin, 
poznali miejsca cenne dla dziedzictwa kulturowego, narodowego. Uświadomiono 
uczestnikom różnorodność kultur  zamieszkujących gminy nadwiślańskie. 
II. DZIAŁAJ LOKALNIE VII.

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej "Młodzi Razem".
Budżet projektu: 21 000,00 pln. W tym dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności/Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – 14 000,00 pln.
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Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz 
grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej.
Program skierowany do mieszkańców powiatu płockiego, gostynińskiego (tylko 
gmina Sanniki), sierpeckiego (tylko gmina Mochowo, Gozdowo, miasto i gmina 
Sierpc), sochaczewskiego (tylko Gmina Iłów, Rybno)
Program adresowany jest do: organizacji pozarządowych posiadających 
osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas 
zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji 
Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, 
spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, 
Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji 
Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o 
stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków 
stowarzyszeń; grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych 
organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek 
złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji 
publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, 
biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu 
terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne 
Organizacje Turystyczne (do decyzji ODL). Instytucje te muszą posiadać 
osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, 
któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym 
przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie 
projektu.
Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny 
rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra 
wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy 
możliwość czerpania z niego korzyści. (...) Po drugie, za dobro wspólne 
jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je 
przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz 
na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa 
niezwykle delikatna i wrażliwa.” …

W dniu 15 maja 2012r. rozstrzygnięto Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE VII. Komisja 
Konkursowa przyznała 8 dotacji na realizację działań. Suma przyznanych dotacji 
wyniosła 15400,00 zł. 

Okres realizacji projektów 15 maja – 15 listopada 2012r.

III. Program Stypendiów Pomostowych 2011/2012
Termin realizacji: wrzesień 2011 – czerwiec 2012r.
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją 
Edukacyjną Przedsiębiorczości realizował kolejną edycję programu Stypendiów 
Pomostowych 2011/2012. 

Segment II skierowany był do maturzystów 2011, ze szkół objętych programami 
stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana 
Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełnili wszystkie 
poniższe kryteria: 
- być maturzystą z 2011 roku,
- zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich 
(realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową 
uczelnię wyższą,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, 
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 970 zł netto, lub 
1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze.
W dniu 3 października 2011 Komisja Stypendialna przyznała 7 stypendiów 
pomostowych:
1. 1109/2011/PSP Krzysztof Kwiatkowski - Sierpc
2. 960/2011/PSP Rafał Wierzbicki - Przasnysz
3. 1486/2011/PSP Dawid Szewczyk - Zawady
4. 884/2011/PSP Bartłomiej Sieradzki - Helenów
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5. 491/2011/PSP Magdalena Krajewska - Mlice-Kostery
6. 965/2011/PSP Karolina Bielecka - Wymyśle Polskie 
7. 74/2011/PSP Damian Cieślak - Gródek Rządowy

IV. Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013 
Termin realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2013r.
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją 
Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów 
Pomostowych 2012/2013. 

Segment II skierowany był do maturzystów 2012, ze szkół objętych programami 
stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana 
Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełnili wszystkie 
poniższe kryteria: 

- być maturzystą z 2012 roku,
- zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich 
(realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową 
uczelnię wyższą,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, 
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 
1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze.
W dniu 5 października 2012 Komisja Stypendialna przyznała 3 stypendia 
pomostowe:
1. 1064/2012/PSP Elżbieta Lipowska
2. 1073/2012/PSP Anna Banasiak
3. 1238/2012/PSP Karolina Milczarek

V. Program stypendialny AGRAFKA 2011/2012 
Termin realizacji: październik 2011r. – czerwiec 2012r.
Adresowany jest do uczniów gimnazjów, liceów i studentów (w wyjątkowych 
przypadkach również uczniów szkół podstawowych) wybitnie utalentowanych w 
określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, 
pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w 
małej miejscowości.
Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie otrzymała: Katarzyna Joanna 
Fetlińska - Przążewo
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny 
Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

VI. Program stypendialny AGRAFKA 2012/2013. 
Termin realizacji: Program Agrafka skierowany jest do młodych osób z obszarów 
objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych. Adresatami programu są 
gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach 
(ścisłych, humanistycznych i artystycznych), znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. Przy wyborze stypendystów brane są po uwagę osiągnięcia 
naukowo-artystyczne (olimpiady, otrzymane nagrody, wyróżnienia, aktywność w 
zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijania zainteresowań) oraz sytuacja 
socjalna (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).

Komisja Stypendialna w Warszawie nie przyznała stypendium na rok akademicki 
2012/2013 kandydatom nominowanych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej "Młodzi Razem"
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny 
Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Program Agrafka jest bardzo dobrym programem stypendialnym dla bardzo 
uzdolnionej młodzieży. Kwota wypłacanego stypendium powinna być większa. 
Koszty studiowania, dalszej nauki w kierunku swoich zainteresowań są coraz 
większe.

VII. Ekologiczne Soboty -Aktywna Edukacja Terenowa - II Etap
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Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 23 100,00 pln. 

Termin realizacji: od czerwca 2012  do grudnia 2012r.

ELEMENTY ZADANIA: 
1. Warsztaty pn. "Zwiedzamy gospodarstwo ekologiczne"
Miejsce: Grzybów – gospodarstwo ekologiczne.
Uczestnicy: młodzież szkolna
Termin: czerwiec 2012r. 
Celem warsztatów jest poznanie warunków funkcjonowania gospodarstwa 
ekologicznego. W czasie zajęć uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać 
narzędzia rolnicze dawniejsze i obecne, zapoznać się z pasieką i pracą pszczół, 
ale przede wszystkim będą mieli okazję prześledzić i uczestniczyć w 
poszczególnych etapach powstawania chleba i jego wypieku. Samodzielnie 
będą wyrabiali ciasto i piekli chleb. Uczestnicy zajęć będą próbowali chleba 
wiejskiego domowego wypieku oraz chleba ze sklepu i porównywali smak. 
Zakres tematyczny warsztatów:
- Wpływ rolnictwa na zmiany środowiska w kolejnych etapach rozwoju 
cywilizacji. 
- Porównujemy rolnictwo tradycyjne i ekologiczne.
- Od ziarenka do bochenka.
- Skąd się bierze miód?

2. Warsztaty pn. "Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce"
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Termin realizacji: sierpień 2012r. 
Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań w 
rekreacji i turystyce. Program realizowany będzie na terenie Brudzeńskiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Ma na celu propagowanie ochrony 
czystości wód rzeki Skrwy Prawej i Wisły oraz biocenoz lądowych i wodnych, 
występujących wzdłuż ich biegu, bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego 
rzek, ich dolin.
Urokliwa rzeka tworząca liczne meandry, wijąca się wśród łąk i lasów, liczne 
ślady bytowania bobrów w postaci żeremi, powalonych drzew, dziewicze ostępy 
leśne, ptactwo wodne, stare młyny – to wszystko możemy zobaczyć na trasie 
spływu kajakowego rzeką Skrwą Prawą na odcinku Brudzeń Duży – Murzynowo.
Bazę do realizacji programu stanowi Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne 
Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, które udostępnia teren pod 
namioty i zaplecze socjalne (stołówka, sanitariaty, sale wykładowe). Natomiast 
na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego program jest realizowany w 
formie rajdu rowerowego i rajdu pieszego z wykorzystaniem istniejących ścieżek 
dydaktycznych i rowerowych. 

3. Warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Termin: 5 sierpnia 2012 r.
Celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom procesu obróbki ziarna od 
momentu zasiewu do produktu końcowego jakim jest chleb oraz poznawanie 
dawnych gatunków drzew i krzewów.
Poprzez udział w warsztatach przeprowadzonych w zagrodach, w autentycznych 
wnętrzach skansenowskich młodzież i dzieci będą mieli możliwość poznania 
tradycji prac rzemieślniczych i wykonywanych w gospodarstwie wiejskim. 
Chcemy uczestnikom warsztatów pokazać dawne metody prac związane ze 
zbiorem zbóż oraz zaprezentować tradycyjne metody ich obróbki.
Ponadto pokazanie uczestnikom procesu obróbki ziarna od momentu zasiewu 
do produktu końcowego jakim jest chleb. Lekcja połączona jest z prezentacją 
multimedialną oraz prezentacją wybranych sprzętów i narzędzi. 
Na polach przylegających do zagród zaprezentowane zostaną pokazy: koszenia 
kosą i kosiarką konną, podbierania zboża sierpem, wiązania snopów i 
ustawiania styg (stygowania). W stodołach zwiedzający zobaczą także: młócenie 
zboża cepami, oczyszczanie ziarna przy pomocy wialni, wyrób kaszy a także 
mielenie ziarna w żarnach.
Prowadzone będą również zajęcia na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. 
Młodzież pozna jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach, czym 
różnią drzewa od krzewów, na czym polega zapylanie kwiatów i rozsiewanie 
nasion, jak wyglądają kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew i krzewów, 
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poznają różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych, a także techniki 
pomiaru wysokości drzew.
Poprzez czynny udział w zajęciach rzemieślniczych młodzi ludzie poznają zawód 
wikliniarza, kowala, bednarza, tkacza i garncarza, jak i również będą uprawiać 
rolę dawnymi sposobami.

4. Warsztaty pn. "Wyprawa odkrywców"
Termin: 
• wrzesień – 2012r. – 2 warsztaty 
• październik 2012r. – 2 warsztaty
Uczestnicy: młodzież szkolna
Miejsce: Ścieżka edukacyjno – przyrodniczej w parku dworskim – Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu.
I Temat: 
Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w parku dworskim.
Zajęcia zachęcają do samodzielnego poznawania dawnych gatunków drzew i 
krzewów podczas spaceru oznakowaną trasą. Lekcja została opracowana w 
oparciu o program nauczania z zakresu przyrody, geografii i biologii.
Celem warsztatów jest zachęcenie poprzez zajęcia do samodzielnego 
poznawania dawnych gatunków drzew i krzewów podczas spaceru oznakowaną 
trasą. 
Uczestnicy otrzymają "zestaw przyrodnika" zawierający zeszyt ćwiczeń oraz 
ołówek. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania do wykonania w terenie.
Młodzi przyrodnicy dowiedzą się m.in.:
• jakie gatunki drzew rosną w parkach, a jakie w lasach, 
• czym różnią drzewa od krzewów, 
• na czym polega zapylanie kwiatów i rozsiewanie nasion, 
• jak wyglądają kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew i krzewów, 
• poznają różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych, 
• a także techniki pomiaru wysokości drzew. 
Wypełniony zeszyt ćwiczeń uczestnicy mogą zabrać do domu. 
II Temat:
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w lesie grądowym.
Ścieżka rozciąga się na terenie lasu, w którym dominują: pospolity dąb 
szypułkowy, dąb bezszypułkowy i grab pospolity. Ponadto występują tu w 
domieszce lipa drobnolistna, klon zwyczajny i sosna zwyczajna, czy zawilec 
gajowy. Większość znajdujących się na trasie ścieżki drzew i krzewów została 
opisana na tabliczkach informacyjnych. Ponadto na terenie ścieżki pojawiają się 
powiązane z nią tematycznie zagadki i gry terenowe, które zachęcają do 
wspólnej zabawy i urozmaicają zwiedzanie. Ścieżka umożliwia poznanie 
typologii lasów, ze zwróceniem uwagi na cechy charakterystyczne ich 
poszczególnych rodzajów. Uczestnicy poznają także elementy składające się na 
warstwową budowę lasu, dowiedzą się jakie zwierzęta można spotkać w lesie 
oraz jak rozpoznać ich ślady. Istotnym elementem edukacyjnym jest zdobycie 
lub poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew, krzewów i roślin runa oraz 
zapoznanie się m.in. z podstawami funkcjonowania lasu.

5. Warsztaty pn. "My chcemy grać w zielone …"
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Uczestnicy: młodzież szkolna 
Termin: październik 2012r.
Celem warsztatów jest ukazanie potrzeby ochrony środowiska, nauka obserwacji 
przyrody w swoim regionie. Poprzez udział w warsztatach młodzież nauczy się 
dostrzegać różnice w przyrodzie i wskazywać przejawy degradacji środowiska. 
Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej 
działalności dla środowiska. Warsztaty prowadzone będę przy wykorzystaniu 
metod aktywizujących grupę, skłaniając młodzież do twórczego myślenia i co 
najważniejsze będą budować ich świadomość ekologiczną.
Zakres tematyczny warsztatów:
Dzień 1:
- Jakie czynniki mają wpływ na degradację środowiska naturalnego człowieka?
- W jakich akcjach ekologicznych bierzesz udział w swoim regionie, klasie, 
szkole?
- Jakie organizacje krajowe i międzynarodowe zajmują się ideą ochrony 
przyrody?
- Jak Ty możesz dbać o środowisko naturalne?
- Jakie są zasady właściwego gospodarowania zasobami przyrody?
- Jakie są związki między człowiekiem a elementami środowiska 
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przyrodniczego? 
Dzień 2:
- Młodzi ekolodzy – to my Poznanie i wyszukiwanie informacji na temat ekologii. 
Stworzenie kodeksu młodego ekologa.
- Przedstawienie jakimi działaniami i w jaki sposób szkodzimy środowisku, ale 
także prezentacja propozycji jak możemy to zmienić i naprawić.
- Edukacja ekologiczna młodego konsumenta, czyli jak nie dać się zwariować i 
omamić współczesnym reklamom i masowemu pędowi do konsumpcyjnego stylu 
życia.
- Zakupy z głową – mniejsza góra śmieci.

6. Konkurs fotograficzny dla szkół pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” 
Termin: konkurs zakończony (realizacja kwiecień 2012r. - wrzesień 2012r.) 
Cele konkursu:
1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, krajobrazem Mazowsza.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
3. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia 
tożsamości z otaczająca nas naturą.
4. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie 
uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
5. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i 
kreatywnych.

7. Album pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” 
Termin: IV kwartał 2012r.
Cele: 
• Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
• Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i 
kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
• Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju.

VII. „Dla regionu płockiego  - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa”.
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 23 600,00 pln. 
Termin realizacji: 01/10/2012 -15/12/2012 r

Zadanie realizowane poprzez organizację 20 warsztatów dla 493 osób oraz 
zakup 3 sztuk sprzętu.
Wyszczególnienie:
I. Organizacja 5 warsztatów dla 149 osób pn. „Walory przyrodniczo – 
krajobrazowe doliny Skrwy Prawej i BPK”
Cel: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat walorów 
przyrodniczych, wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i 
walory krajobrazowe. 
Program:
1.Zwiedzanie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego UW w Murzynowie.
1.1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem stacji meteorologicznej.
1.2.Zapoznanie się z funkcjonowaniem instalacji ekologicznych: przydomowej 
oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych.
2.Spacer jarem w Cierszewie.
2.1.Omówienie historii geologicznej Parku.
2.2.Omówienie istoty globalnego ocieplenia.
3.Przejście dydaktyczną ścieżką przyrodniczo-leśną w rezerwacie „Sikórz” – 9 
przystanków:

II. Organizacja 5 warsztatów dla 134 osób  pn. Szkoła Liderów- warsztaty dla 
młodzieży.
Tematyka zajęć:
1/ Ochrona środowiska – poruszane zagadnienia; leśnictwo, prawo ochrony 
środowiska, kompetencje władz rządowych i samorządowych w zakresie 
ochrony przyrody i środowiska, dostęp do informacji o środowisku, edukacja 
przyrodnicza, zrównoważony rozwój, rady na odpady.
2/ Edukacja konsumencka.
Tytuł: Wybrane elementy edukacji konsumenckiej - „Wiem, co jem". 
Temat: Etykieta na produktach spożywczych źródłem informacji.
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III. Organizacja 10 warsztatów (łącznie 25 godzin) dla 210 osób  pn. „Edukacja 
na rzecz przyszłości świata”.

Tematyka:
1.Ekologia mieszczucha - czyli co możemy zrobić w domu w szkole, ażeby nie 
wpływać negatywnie na środowisko. 
2.Jak oszczędzać energię w domu? 
3.Kupuj odpowiedzialnie!
4. Ekoznaki 
5.Góra śmieci rośnie - Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle 
6.Wykonanie opakowań z makulatury – jako przykład domowego recyklingu.

IV. Doposażenie bazy edukacyjnej. 
Wyszczególnienie:
1)Laptop z oprogramowaniem -  sztuk – 1, - na kwotę 3400,00 pln, , który 
wpisano do ewidencji pod nr. inwentarzowym W 11.
2)Rzutnik multimedialny -  sztuk – 1, - na kwotę 2000,00 pln,  który wpisano do 
ewidencji pod nr. inwentarzowym W 12.
3)Flipchart magnetyczny – suchościeralny -  sztuk – 1, - na kwotę 700,01pln, , 
który wpisano do ewidencji pod nr. inwentarzowym W 13.

Efekty:
Projekt zaangażował łącznie 493 uczestników poprzez:
1.Wykształcenie 149 młodocianych przewodników po Brudzeńskim Parku 
Krajobrazowym.
2.Wykształcenie grupy 134 liderów środowiskowych, animatorów społecznych 
zostanie przeszkolonych podczas warsztatów przez trenerów w zakresie 
ochrony środowiska, edukacji konsumenckiej. 
3.Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej ok. 210 osób (dzieci i 
młodzieży) w zakresie edukacji konsumenckiej, ekologii, oszczędzania energii.
4.Przeprowadzenie 20 warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania mających trwały wpływ na aktywność młodzieży i dzieci wobec 
środowiska.
5.Przybliżenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych parków 
krajobrazowych poprzez warsztaty terenowe. 
6.Poznawanie: gatunków roślin, zwierząt, praw natury, sposobów przetrwania w 
środowisku naturalnym
7.Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie 
nowoczesnych programów kształcenia.
8.Stworzenie bazy technicznej poprzez zakupienie 3 sztuk sprzętu tj. laptopa, 
rzutnika multimedialnego oraz flipchartu.

VIII. „Wydawnictwa: przyroda  Mazowsza Płockiego”. 
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 83 400,00 pln. 
Termin realizacji: 01/102012 -15/12/2012 r
 Elementy zadania:
Opracowanie oraz druk publikacji:
1. Publikacja pn. „Miejsca przyrodniczo cenne Regionu Płockiego”.
Format: A4
Objętość: 56 stron.
Nakład: 500 egz.
Okładka - tytuł, zdjęcie.
• Logo: WFOŚiGW.
Odbiorcy: Szerokie grono odbiorców, szkoły, organizacje pozarządowe, lokalne 
władze
Spis treści
•Wstęp
•Pomniki przyrody w Płocku 
•Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe na terenie Płocka
 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Jaru Rzeki Rosicy
 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Jaru Rzeki Brzeźnicy

•Wybrane Obszary Natura 2000 w regionie płockim
•Obszar Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły
•Obszar Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły
•Bioróżnorodność Skarpy Wiślanej
•Parki, skwery, aleje i place Płocka
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2. Album „Perła płockiego Mazowsza – Brudzeński  Park Krajobrazowy”. 
Format: A4
Druk – pełen kolor
Nakład 550 szt.
Objętość: 104 str.
Spis treści:
1.Słowo wstępne. 
2.Wędrując przez Brudzeński Park Krajobrazowy.
3.Fauna i flora w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.
4.Zarys historii i walory kulturowe regionu BPK.
5.Pomniki przyrody.
6.Rezerwaty przyrody.
7.Szlaki i ścieżki turystyczne.
8.Walory Turystyczne BPK.

3.  Publikacja pn. Jezioro Szczawińskie
Format: A4
Druk – pełen kolor
Okładka: pełen  kolor
Oprawa - szycie
Objętość 146 stron.
Nakład 700 egz.
Okładka - tytuł 
•Logo: WFOŚiGW.
Wydawnictwo o charakterze albumowym prezentujące awifaunę rezerwatu „Jez. 
Szczawińskie” oraz  części Obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi.
W wydawnictwie została zaprezentowana unikalna populacja przedstawicieli 
awifauny w skali Mazowsza oraz kraju. Teren ten jest mało znany ponieważ 
dopiero w I dekadzie 2000r otrzymał status rezerwatu przyrody. 
Publikacja ma wartości edukacyjne i przyrodniczo-informacyjne. 
Rezerwat przyrody (utworzony w 2009 r - Akt prawny : Zarzadzenie nr 8 RDOŚ 
w Warszawie z 29 maja 2009(Dz. Urz Woj. Maz. nr 111) o nazwie „Jezioro 
Szczawińskie” to obszar wód, bagien, pastwisk i zadrzewień o łącznej 
powierzchni 137,88 ha, położony na terenie gminy Szczawin Kościelny, w 
powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim.
Jezioro połączone jest z 10 innymi, niewielkimi jeziorami i zbiornikami wodnymi, 
tworząc rozległe kanały. Teren ten stanowi unikalną ostoję ptactwa wodnego, 
wobec czego objęto go ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Przysowy. 
Odbiorcy wydawnictw: Szerokie grono odbiorców, szkoły, organizacje 
pozarządowe, lokalne władze.
Liczba odbiorców - 10000 osób.

Efekty zadania:
Wzbogacenie bibliotek szkolnych, organizacji turystycznych o nowe 
wydawnictwa z zakresu turystyki, w ilości 1750 egz. wydawnictw, poprzez:
 wydanie 500 egzemplarzy informatora pn. „Miejsca przyrodniczo cenne 
Regionu Płockiego”,
 wydanie albumu: „Perła płockiego Mazowsza – Brudzeński Park 
Krajobrazowy” w nakładzie 550 szt. przekazany nieodpłatnie gminom, 
organizacjom turystycznym, szkołom,
 wydanie 700 egzemplarzy pionierskiej publikacji pn.  „Jezioro Szczawińskie”,

Ponadto: 
 rozszerzenie wiedzy mieszkańców, samorządowców gminy, nauczycieli nt. 
wartości przyrodniczych obszarów miasta Płocka i okolic i ich wykorzystania do 
rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
 poznanie obszarów cennych przyrodniczo,
 więcej turystów na terenach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
 rozszerzenie wiedzy dzieci, młodzieży, dorosłych nt. szczególnych walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych BPK i konieczności ochrony tych zasobów,
 promocja działań WFOŚiGW w Warszawie.

IX. „Dla regionu płockiego”
Finansujący: Powiat Płocki w kwocie: 1000,00 pln 
Założeniem głównym projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród 
dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na terenie Powiatu Płockiego.
Opis działań:
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1. Warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
W pierwszą niedzielę sierpnia w skansenie odbywa się impreza plenerowa, 
której celem jest przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż oraz 
zaprezentowanie tradycyjnych metod ich obróbki.
Poprzez wyjazd do Muzeum przybliżyliśmy młodym ludziom jak dawniej 
wyglądała mazowiecka wieś.

2. Warsztaty terenowe pn. „Wyprawa odkrywców”.
Termin: wrzesień – październik 2012r.
Celem warsztatów „Wyprawa odkrywców” było przybliżenie zagadnienia 
wielokulturowości, gdyż wielokulturowość jest niezbędnym elementem 
współczesnego świata. Jest to charakterystyczna cecha przedstawiająca 
środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy. Przeważającą częścią 
warsztatów będą kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem 
dyskryminacji i poznaniem wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji 
i różnorodne społeczeństwo. Uczestnicy warsztatów zrozumieją funkcjonowanie 
mechanizmu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczą się, w jaki 
sposób reagować na przejawy dyskryminacji.
3. Konkurs fotograficzny dla szkół pn. „Piękno Mazowsza Płockiego”
Termin: 01 kwietnia 2012 - ogłoszenie
Wrzesień 2012 r – finał konkursu. 
Cele konkursu:
1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, krajobrazem Mazowsza.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
3. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia 
tożsamości z otaczająca nas naturą.
4. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie 
uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
5. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i 
kreatywnych.
4. Album pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” 
Termin: IV kwartał 2012r.
Cele: 
• Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
• Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego i 
kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
• Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcy: dzieci i młodzież, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkańcy 
powiatu płockiego

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

650

6

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności 
zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. 
Wszystkie działania realizowane przez Fundację prowadzone są 
w formie nieodpłatnej, poprzez warsztaty, konkursy, działalność 
wydawniczą, programy stypendialne. Skierowane są do dzieci i 
młodzieży.
Działania w formie wolontariatu pracowniczego skierowane są do 
osób dorosłych i prowadzone są również nieodpłatnie.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 223,215.76 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221,319.99 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,690.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 193,990.00 zł

0.00 zł

181,990.00 zł

12,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,839.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,839.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 17,695.77 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,690.80 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 223,215.76 zł 1,690.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

220,015.29 zł 1,690.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,113.89 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1,086.58 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Program grantowy pn.  Działaj Lokalnie 1,690.80 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 1,690.80 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów
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22.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

8.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

150.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 150.00 osób

18.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

8.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 52,189.28 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52,189.28 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 52,189.28 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

198.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dwa brzegi. Trochę jak sasiedzi 11,000.00 zł

2 Dal Regionu Płockiego 1,000.00 zł

3 Dla regionu płockiego - aktywna edukacja stacjonarna i terenowa 23,600.00 zł

4 Ekologiczne soboty – aktywna edukacja terenowa 23,100.00 zł

5 Wydawnictwa: przyroda Mazowsza Płockiego 83,400.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dwa brzegi. Trochę jak sasiedzi 51,890.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Druk publikacji pn. „Miejsca przyrodniczo cenne Regionu Płockiego” 13,900.00 zł

2 Druk albumu pn. „Perła płockiego Mazowsza – Brudzeński  Park Krajobrazowy” 26,400.00 zł

3 Druk i skład publikacji pn. „Jezioro Szczawińskie” 34,100.00 zł

4 Druk publikacji pn. „Piękno Mazowsza Płockiego” 8,300.00 zł

5 Laptop z oprogramowaniem - doposażenie bazy edukacyjnej 3,400.00 zł

6 Rzutnik multimedialny - doposażenie bazy edukacyjnej 2,000.00 zł

7 Flipchart magnetyczny – sucho ścieralny - doposażenie bazy edukacyjnej 700.00 zł

8 Druk publikacji wraz z płytą CD pn. „Pieśni i przyśpiewki ludowe – Grzybowianki” 5,600.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Iwona Marczak Prezes Fundacji Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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