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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat PŁOCKI

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Grażyna Marczak Prezes Zarządu TAK

Dariusz Grzegorz Winiarski Członek Zarządu TAK

Hanna Stańczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
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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)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Smuk 
Stratenwerth

Przewodnicząca Rady TAK

Ludwik Jan Ryncarz Członek Rady TAK

Joanna Maria Augustowska Członek Rady TAK

Aleksandra Maria 
Głowacka

Członek Rady TAK

Dariusz Zalewski członek Rady TAK

Tomasz Tadeusz Skorupski Członek Zarządu TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Zarządu TAK

Piotr Zgorzelski Członek Zarządu TAK
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Program edukacyjny POZNAJMY JEŻE - ICH ZWYCZAJE I UPODOBANIA dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w 
kwocie 16300,00 zł Celem projektu Program edukacyjny „POZNAJMY JEŻE - ICH ZWYCZAJE I 
UPODOBANIA” było podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w 
przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży. W 
ramach Programu edukacyjnego prowadzone były warsztaty i kampanie edukacyjne  w 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

przedszkolach/szkołach, akcja informacyjna w trakcie plenerowych imprez oraz ogródkach działkowych, 
a także opracowane zostało i wydrukowane wydawnictwo przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz 
nauczycieli i edukatorów zawierające m.in. scenariusze warsztatów stacjonarnych i terenowych dla 
różnych poziomów edukacji. 
Działania w ramach zadania:
1. Warsztaty edukacyjne pn. „Jeżowe ABC” - warsztaty w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Cel: zapoznanie z trybem życia jeża, budową jego ciała i sposobem odżywiania się; wyjaśnienie 
potrzeby ochrony jeża, przedstawienie ciekawostek z życia jeża, uwrażliwienie na sposób zachowania 
się zwierząt na wolności, wskazanie jak należy się zachować w przypadku bezpośredniego spotkania z 
jeżem w terenie – wskazanie kiedy jeż potrzebuje pomocy człowieka, jak i kiedy należy dokarmiać jeże. 
2. Plansze edukacyjne: „Jeżowe ABC”
Plansza posłużyła placówkom oświatowym do organizacji 10 listopada – Międzynarodowego Dnia Jeża. 
Plansza była także materiałem promocyjnym.
3. Wydawnictwo edukacyjne pn. „Jeżowe ABC”
Wobec niskiej świadomości społecznej w temacie zagrożeń i potrzeby ochrony jeży,  przygotowaliśmy i 
opracowaliśmy poradnik dla nauczycieli i edukatorów zawierających podstawowe informacje na temat 
jeży oraz ukazujący zagrożenia i wskazówki kiedy i jak pomagać jeżom. Poradnik zawiera scenariusze 
warsztatów stacjonarnych i terenowych dla różnych poziomów nauczania. 
4. Kampanie edukacyjne „Poznajmy jeża” w przedszkolach i szkołach
Podczas warsztatów  prowadzonych przez trenerów przedszkolom i szkołom zostały przekazane plansze 
edukacyjne: „Jeżowe ABC”. Przedszkola/szkoły, w których odbyły się warsztaty przygotowali kampanie 
edukacyjne/wystawy skierowane do całej społeczności szkolnej. Kampanie/wystawy zostały 
przygotowane przez grupy w których odbyły się warsztaty. Podczas kampanii uczestnicy warsztatów 
przekazali nabyte wiadomości podczas warsztatów kolegom i koleżankom oraz rodzicom. 
Kampanie/wystawy odbyły się w listopadzie.
5. Stoiska prezentacyjne z wystawą Poznajmy jeża
Dla wzmocnienia efektu promocyjno – informacyjnego zostały przygotowane stoiska prezentacyjne z 
wystawą, które były eksponowane podczas festiwali, imprez lokalnych, w galeriach handlowych itp.  Na 
stoiskach  był prezentowany plakat, zostały zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, a także przekazane zostały informacje dla ogółu społeczeństwa nt. potrzeby 
ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i 
zakresu ochrony czynnej wobec jeży. Stoisko było obsługiwane aktywnymi metodami edukacji 
ekologicznej.
6. Promocja projektu – prowadzona była przez cały okres realizacji zadania, poprzez przygotowaną 
tablicę informacyjną w biurze projektu. 
2. Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim współfinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat  
W wyniku realizacji projektu nastąpił rozwój wolontariatu w  Regionie Płockim poprzez zaangażowanie 
ponad  940 osób w różnym wieku – dzieci, młodzieży, dorosłych w tym osoby starsze do działań 
wolontarystycznych w okresie 8 m-cy oraz po zakończeniu projektu. Podniesiono kompetencje 
wolontariuszy w zakresie pracy zespołowej oraz kwalifikacje poprzez warsztaty, akcje, konkursy, 
zwiększano aktywność i zaangażowanie w wolontariat uczestników projektu oraz umożliwiono 
uczestnikom działalność wolontariacką w dowolnym obszarze działalności typu non-profit jako formy 
nieformalnego i wzajemnego uczenia się oraz dzielenie się wiedzą, m.in. poprzez utworzenie strony 
internetowej „Baza dobrych praktyk wolontariackich”. W wyniku realizacji utworzono 20 szkolnych 
klubów wolontariatu. Wspierano ich działalność podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w 
celu zapewnienia ciągłości ich działań. Nadal udzielane jest i będzie im wsparcie merytoryczne i 
organizacyjne. 15 projektów – grup nieformalnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w 
środowiskach lokalnych - otrzymało dofinansowanie na realizację inicjatyw wolontariackich. 
Wypromowano wolontariat pracowniczy poprzez zaangażowanie pracowników lokalnych zakładów 
pracy do prac społecznie użytecznych (w akcji wzięło udział 250 wolontariuszy). Wzmocniono 
kompetencje wolontariuszy w zakresie pracy zespołowej, podniesiono ich kwalifikacje poprzez 
warsztaty, akcje, konkursy, pokazano korzyści z bycia wolontariuszem. Stworzono regionalną grupę 
animatorów społecznych, wypromowano sieć współpracy i obywatelskiego zaangażowania na rzecz 
rozwoju lokalnego, nauczono i zachęcono do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej. 
Dzięki realizacji projektu „Wolontariacie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim” wolontariat 
wpisał się na stałe w życie lokalnych społeczności Regionu Płockiego.
1. Konkurs plastyczny „Wolontariat jest dla każdego”
Konkurs plastyczny na plakat promujący wolontariat zachęcił innych młodych ludzi do pilniejszego i 
uważniejszego przyglądania się otaczającej rzeczywistości i dostrzeżenia istotnej roli wolontariatu w 
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życiu każdego z nas. Jeden z nagrodzonych plakatów w konkursie został opatrzony nazwą projektu, 
logiem finansującego i organizatora i wydrukowany jako plakat promujący ideę wolontariatu i 
realizowany projekt.
2. Akcja „Wolontariat pracowniczy – Działania wolontarystyczne na rzecz społ. lokalnych”
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – 250 osób (przedstawiciele płockich zakładów pracy).
Termin: Maj lub czerwiec 2015r. (jeden wybrany dzień).
Działania polegały na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz środowiska lokalnego, np. 
sprzątanie lasów, parku krajobrazowego, prace porządkowe i naprawcze w Schronisku dla Zwierząt w 
Płocku, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, domach opieki społecznej, prace w świetlicach.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nowe umiejętności.
Zaangażowanie się firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwiło odniesienie korzyści 
zarówno społecznościom lokalnym, organizacjom pozarządowym, jak i przedsiębiorstwom i ich 
pracownikom.
Pogłębił się dialog firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem.. Działanie polegało na 
umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz społeczności społecznych. Dla pracodawców był 
sygnałem, że są aktywni i potrafią zaangażować się w różnorodne przedsięwzięcia.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland 
Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała 7 maja 2015 roku Dzień wolontariatu Pracowniczego.
Partnerami tegorocznej akcji byli:
• Prezydent miasta Płocka,
• Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
• Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
• Nadleśnictwo Łąck
• Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
• Gimnazjum nr 6 w Płocku
Celem tegorocznych działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną 
odpowiedzialność za stan wód – rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich 
opieką. Prowadzone były również prace przy jednym ze stawów w dolnej części Ogrodu Zoologicznego. 
Realizacja inicjatywy wpłynie na poprawę stanu środowiska stawu na terenie Zoo poprzez zastosowanie 
zabiegów oczyszczania oraz wniesie istotny wkład w działania płockiego ZOO. Podniesie to prestiż 
Ogrodu jako placówki czynnie włączającej się w ochronę gatunków w naturze i edukującej lokalną 
społeczność w zakresie ochrony rodzimej fauny. 
W siedzibie Fundacji prowadzone były warsztaty edukacyjne pn. „Woda to życie”. W trakcie 
warsztatów wolontariusze z Fabryki Levi’s oraz uczniowie Gimnazjum Nr 6 w Płocku wykonali ulotki 
oraz plakaty nt. oszczędzania wody, które następnie trafią do płockich szkół i przedszkoli. Powstała 
również wystawa na ten temat.
Poparz tegoroczną Akcję chcemy zwrócić uwagę na problem niedoboru wody pitnej na świecie.
Na świecie ponad 768 milionów ludzi pozbawionych jest dostępu do wody pitnej. Około 1,8 tysiąca 
dzieci poniżej 5. roku życia umiera codziennie z powodu chorób wywołanych brudną wodą. Ogółem 
każdego roku śmierć ponosi aż 3,4 miliony osób. Szacuje się, że do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie 
żyło na terenach z chronicznym deficytem wody!
W lokalnym wymiarze działania mają pomóc w utrzymaniu czystości, spławności, naturalności, piękna i 
zasobności lokalnych wód powierzchniowych.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta 
ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz Regionu Płockiego.
3. Warsztaty pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza”
Udział w warsztatach pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza” wzięło 20 jednostek 
oświatowych z regionu płockiego. W każdej zakwalifikowanej szkole (decydowała kolejność zgłoszeń) 
odbyły się dwa warsztaty obejmujące następujące zagadnienia:
Trenerzy: wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z zakresu pracy wolontarystycznej, współpracy z 
młodzieżą, tworzenia projektów młodzieżowych oraz  ratownicy medyczni – łączny czas pracy 160 
godzin .
4. Warsztaty pn. Fabryka inicjatyw
W dniach 26-28 sierpnia 2015r. odbyły się trzydniowe warsztaty dla młodzieżowych wolontariuszy – 
przedstawicieli grup uczestniczących w Konkursie Grantowym „Akademia Projektów Wolontariackich”. 
Łącznie w warsztatach wzięło udział 32 osoby. Warsztaty prowadzone były z podziałem na dwie grupy – 
praca dwóch trenerów jednocześnie – każdy pracował z 16 osobową grupą.
Warsztaty odbyły się w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Środowisku (MWCEPŚ) - 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu). Warsztaty były wyjazdowe, 
co umożliwiło młodzieży zintegrowanie się, ponieważ młodzież uczestnicząca w warsztatach mieszka w 
różnych gminach.
Trenerzy: wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z zakresu pracy wolontarystycznej - praca dwóch 
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trenerów jednocześnie w 15-osobowych grupach – łączny czas pracy 42 godziny.
Uczestnikom warsztatów przekazano materiały warsztatowe na zapisane na Pamięć USB (z logo 
projektu oraz logo finansujących). Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc w 
przygotowaniu i koordynowaniu dobrych programów grantowych aktywizujących społeczność lokalną 
oraz budowanie sieci współpracy. Główne zamierzenie warsztatów zostało osiągnięte czyli 
zmotywowano uczestników do działań na rzecz społeczności lokalnych.  
5. Konkurs grantowy - Akademia Projektów Wolontariackich – mikrodotacje
Uczestnicy: grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, grupy nieformalne 
dorośli, seniorzy.
Uczestnikami konkursu były zarówno osoby objęte działania warsztatowymi jak i nowe spoza grupy 
docelowej.
Przedmiot: konkurs grantowy - 15 dotacji dla grup w wysokości max. do 2000,00 zł.
Projekty zgłaszane przez grupy młodzieżowe realizowane były w terminie od 1 lipca do - 30 listopada 
2015 r. Jedna grupa mogła zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.
W maju opracowano regulamin konkursu dotacyjnego oraz wzór wniosku. Zarówno regulamin jak i 
wzór wniosku dostępny był w biurze Fundacji, zamieszczono go na stronie internetowej projektu. 
Informacje o konkursie przekazano lokalnym mediom, partnerom, przesłano go za pomocą poczty 
tradycyjnej bądź elektronicznej grupom inicjatywnym, małym organizacją pozarządowym, grupą 
młodzieżowym, seniorom.  Termin składnia wniosków upłynął 26 czerwca 2015r. W wyznaczonym 
terminie do biura FLZP Młodzi razem wpłynęło 18 wniosków. W dniu 29 czerwca 2015r powołano 
komisję konkursową, która przyznała dofinansowanie na realizację  15 inicjatyw (15 wniosków 
otrzymało dofinansowanie).
Wolontariusze otrzymali dotację, która pozwoliła im zaangażować się w działania wspierające szeroko 
rozumianą edukację, dbałości o ochronę środowiska, sport oraz przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i popularyzacji lokalnych obyczajów. Każde działanie służyły dobru wspólnemu, czyli 
korzyści z jej realizacji odczuwa szeroka społeczność. Inicjatywy miały charakter programów 
społecznych. Granty otrzymały projekty, w których realizację włączyła się grupa co najmniej 3 
wolontariuszy. W prowadzone akcje zaangażowali się także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie 
uczestniczyli jako aktywni wolontariusze oraz często jako właściwi inicjatorzy działań. 
Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do propagowania idei wolontariatu. W ramach Programu 
grupy wolontariuszy miały szansę na realizację własnych pasji, rozwój zainteresowań, prowadzenie 
działań, które uważają za potrzebne i pożyteczne dla niej i dla otoczenia. Na ten cel otrzymały środki 
finansowe (dotacje). Realizatorzy konkursu wykonali swoją prace wolontarystycznie bez 
wynagrodzenia, angażując tym samym innych do wspólnych działań. Dotacja mogła być wykorzystana 
na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania, bez kosztów osobowych dla realizatorów.  
Grupy wolontariuszy, aby ubiegać się o dotacje musiały nawiązać współpracę z instytucją posiadającą 
osobowość prawną (np. organizacją pozarządową, domem kultury, biblioteką, świetlicą, Ochotniczą 
Strażą Pożarną), która objęła patronat nad projektem i w imieniu grupy podpisała umowę dotacji oraz 
użyczyła jej konta bankowego, na które przekazana została dotacja. Patronem grupy nie mogła zostać 
osoba indywidualna, ani organizacja pełniąca rolę koordynatora. Grupy wolontariuszy, które chciały 
realizować projekt w ramach Akademii Projektów Wolontariackich, a nie wiedziały w jaki sposób 
nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (patronem projektu) mogą zgłosić się 
do organizatora konkursu - FLZP „Młodzi Razem”. Fundacja pomogła znaleźć im takiego patrona. 
Dotacja była przekazana grupie wolontariuszy na podstawie umowy dotacji podpisanej z patronem 
projektu.
Grupa wolonariuszy, która otrzymała dotację zobowiązana była do:
- przystąpienia do realizacji projektu;
- informowania koordynatora o prowadzonych działaniach na jego prośbę;
- zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających ponoszone w ramach projektu wydatki;
- złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu w wyznaczonym terminie.
- informowania o programie Akademia Projektów Wolontariackich i jego organizatorach we wszystkich 
materiałach informacyjnych, wywiadach, na plakatach itd.
Po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawcy musieli złożyć prezentację multimedialną w formie 
elektronicznej lub film przedstawiając inicjatywę wolontariacką. 
Na podstawie zebranych informacji powstała „Bazy dobrych praktyk wolontariackich” zamieszczonych 
na stronie www.mlodzirazem.pl oraz www.mlodzirazem/wolontariat.pl
Uczestnicy i realizatorzy działań w ramach Konkursu grantowego - Akademia Projektów 
Wolontariackich – 15 grup/organizacji objętych projektem.
1. Nazwa grupy: Młodzieżowe Szkolne Koło Wolontariatu
Tytuł projektu: Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa
Kwota dotacji: 1992,00 zł
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
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Okres realizacji: 01.09 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 7 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 500 osób. 
Realizacja tego projektu pozwoliła grupie rozwijać umiejętność współpracy z innymi,  sprawniej 
organizować własną pracę, kreatywność oraz odpowiedzialność za powierzone zadanie. Wolontariusze 
nauczyli się promować proces aktywnego starzenia się i podkreślać wkład społeczny seniorów a także 
promować swoją pracę. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak odpowiednio odżywiać się w zgodzie z 
metryką i zapotrzebowaniem organizmu na danym etapie życia oraz poznali techniki hafciarskie. A 
festiwal stał się działaniem umożliwiającym dokonanie prezentacji  własnych umiejętności wokalnych 
oraz okazją do wyzwolenia u innych potrzeby współtworzenia we wspólnocie lokalnej. Realizacja 
projektu to także nauka dla wolontariuszy jak  pozyskiwać pomoc, wsparcie oraz środki finansowe na 
działania. 
2. Nazwa grupy: Dzikie Pumy
Tytuł projektu: Turniej dzikich drużyn w Ostrowach 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY
Okres realizacji: 13.07 - 13.09.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 3 osoby. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 84 osoby. 
Poprzez realizację projektu wolontariusze lepiej się poznali, zintegrowali, samodzielnie zorganizowali 
turniej, w którym uczestniczyło około 60 osób. A swoją pasją do piłki nożnej zarazili młodszych kolegów. 
Spotkania będą kontynuowane, a zakupiony sprzęt będzie nadal wykorzystywany. Teraz młodzieżowa 
grupa będzie już sama ćwiczyć i organizować zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek.
3. Nazwa grupy: Rozwiń skrzydła
Tytuł projektu: Letnie spotkania seniorów 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY
Okres realizacji: 13.07 - 13.09.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 5 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 200 osób. 
Poprzez realizację projektu wolontariusze lepiej poznali własne środowisko: kulturę, ludzi, którzy 
posiadają dużą wiedzę; rozwinęli swoje kompetencje wolontarystyczne i umiejętności, pożytecznie i 
ciekawie spędzili czas, a także wzbogacono repertuar Ludowego Zespołu. 

4. Nazwa grupy: Ogrodnicy
Tytuł projektu: Kolorowa szkoła 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY
Okres realizacji: 13.07 - 13.09.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 8 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 200 osób. 
W ramach zadania udało się przy Szkole Podstawowej na terenie ogólnodostępnym posadzić ponad 
400 roślin, większość z nich to kwiaty cebulowe, które zakwitną wiosną. Wszystkie rośliny są 
wieloletnie, będą rozmnażać się i zakwitać co roku. Już na jesieni poprawiła się estetyka ternu – miejsca 
gdzie dzieci i młodzież spędza wolny czas. Puste miejsca zapełniły się bylinami. Wolontariusze 
zamątowali  również domki dla pożytecznych owadów, aby mogły przetrwać zimę i karmiki dla ptaków, 
zorganizowali konkurs ekologiczny, dzięki któremu uczestnicy projektu  mogli poszerzyć wiedzę, 
rywalizować w miłej atmosferze, dopingować drużynom i bawić się. Natomiast spotkania z właścicielką 
gospodarstwa ogrodniczego i leśnikiem, pozwoliły im zaplanować w najbardziej odpowiedni sposób 
prace. Projekt zakończony został przygotowanym przez wolontariuszy przedstawieniem artystycznym o 
ochronie przyrody i imprezą dla społeczności lokalnej z zabawami, konkursami.
5. Nazwa grupy: Wolontariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
Tytuł projektu: Ocalić wspomnienia – lokalną historię 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
Okres realizacji: 15.07 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 6 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 500 osób. 
Misją grupy realizującej projekt  było  odkrywanie i przekazywanie prawdy o zabytkach. Poprzez 
realizację projektu wolonatriusze mieli okazję do zaistnienia i realizacji siebie w służbie innym 
uczestnicząc w podjętych działaniach, rozwijając swoje preferencje organizatorskie, umiejętności 
kierunkowe, zainteresowania i pasje twórcze. Realizacja projektu dała im możliwość przyznania 
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konkretnych zadań w zależności od zainteresowań, wspomagania kolegów i koleżanek, rozwijania 
kreatywności, poznanie ciekawych ludzi i ich wspomnienia. 
6. Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem dla innych” przy Z. Sz. i. L. Bergerowej w Płocku
Tytuł projektu: Czego się Jaś nauczy – czyli świadome dziecko inwestycją w przyszłość 
Kwota dotacji: 1800,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Okres realizacji: 01.09 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 6 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 100 osób. 
Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem 
życia (właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, profilaktyka). Udział w projekcie kształtował poprzez 
zabawę właściwe postawy dzieci. Zakładane treści i umiejętności zdobyte podczas zajęć przez dzieci 
będą wykorzystywane w ich codziennym życiu. Uczestnictwo w programie, przyniosło wymierne 
korzyści także dla wolontariuszy – realizatorów programu. Kontakt i praca z małymi dziećmi wiele ich 
nauczyła. Przede wszystkim rozwinęła w nich odpowiedzialność i cierpliwość, pomógł pokonać 
nieśmiałość, pozwolił zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przyniósł 
dużo radości. Równie ważnym rezultatem, który osiągnęła grupa dzięki projektowi była integracja 
społeczności lokalnej i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz szerzenie idei wolontariatu.
7. Nazwa grupy: Klub ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat w Zespole Szkół w Gąbinie
Tytuł projektu: Poczytaj mi … Wolontariuszu (Mobilny) Klub Czytających ze Staszica 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Okres realizacji: 24.08 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 21 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 115 osób. 
Spotykając się z osobami starszymi, chorymi wolontariusze  czytali im ich ulubione książki, których sami 
ze względu na chorobę lub brak sił nie są w stanie zrobić. W trakcie tych wizyt również wolontariusze 
rozmawiali z nimi na różne tematy, wysłuchaliśmy ich opowieści i sprawili, że poczuli się docenieni, 
potrzebni. Dzięki spotkaniom z dziećmi i młodzieżą, przyczynili się do popularyzacji czytelnictwa i 
wartościowej literatury wśród młodych. Pokazali jak ważne dla rozwoju jest codzienne czytanie, które 
rozwija język, koncentrację, pamięć i wyobraźnię, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na 
całe życie a także umiejętność aktywnego słuchania. Pokazali całej społeczności szkolnej i środowisku 
jakie możliwości daje praca w wolontariacie.
8. Nazwa grupy: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Maliszewku
Tytuł projektu: Z potrzeby własnej, choć z myślą o innych 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku
Okres realizacji: 01.07 - 31.10.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 13 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 300 osób. 
W ramach projektu wolontariusze odnowili taras remizy i uporządkowali teren wokół niego.
Powstało miejsce w którym społeczność lokalna będzie miała możliwość spędzania czasu, prowadzenia 
działalności kulturalnej, powstał kącik rekreacyjny.
Realizacja projektu pozwoliła im poznać zasady wolontariatu i pracy na rzecz innych, przekonać się o  
celowości wspólnego działania, uczyć się organizacji czasu wolnego, nabyć trochę pewności siebie i 
odwagi działania, przekonać się o konieczności poszukiwania optymalnych rozwiązań.
9. Nazwa grupy: Młodzi chętni
Tytuł projektu: Lato dla malucha 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Uczniowski Klub Sportowy LIDER Cieszewo
Okres realizacji: 01.07 - 31.10.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 10 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 24 osoby. 
W ramach projektu wolontariusze przygotowali i przeprowadzili  zajęcia sportowo – edukacyjne dla 
młodszych kolegów i koleżanek (w formie zabawy i zajęć sportowych zorganizowanie czasu wolnego 
młodszym dzieciom). Ideą przewodnią było życie Indian w ścisłym związku z przyrodą, ich historia, 
zwyczaje, rytuały, pragmatyzm. Odbiorcami działań były młodsze dzieci w liczbie 24, które uczestniczyły 
we wszystkich zaplanowanych i zrealizowanych zadaniach.
10. Nazwa grupy: Ekoludki
Tytuł projektu: Żyj zdrowo i ekologicznie 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku
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Okres realizacji: 24.08 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 4 osoby. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 300 osób. 
Podjęte przez wolontariuszy działania uświadomiły uczestnikom projektu i całej społeczności Osiedla 
Dobrzyńska zagrożenia cywilizacji dla stanu zdrowia współczesnego człowieka oraz środowiska 
naturalnego. Wzmocniły przekonanie, jak ważną rolę dla zdrowia odgrywa codzienny nawyk dbania o 
zdrowie własne. Zaktywizowały uczestników do podejmowania działań prozdrowotnych i 
proekologicznych oraz nauczyły szacunku dla zdrowia i przyrody.
11. Nazwa grupy: Youth Integration
Tytuł projektu: Mistrzostwa Gier Planszowych Ziemi Sierpeckiej 
Kwota dotacji: 1977,00 zł
Osobowość prawna: Fundacja Edu inicjatywa
Okres realizacji: 01.07 - 31.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 3 osoby. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 400 osób. 
Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju kompetencji organizacyjnych, pracy w zespole, 
współpracy, planowania i rozwiązywania problemów, pracy na rzecz społeczeństwa. Wolontariusze 
realizujący projekt rozwinęli  w sobie komunikatywność, stali się bardzo odważni w tym co robią, 
poznali zasady gry nowych gier planszowych, nawiązali współpracę z różnymi instytucjami i ludźmi co w 
przyszłości pozwoli im na skutecznie realizować inne inicjatywy społeczne, których mają pełne głowy.
12. Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca”
Tytuł projektu: Różne pokolenia, podobne marzenia 
Kwota dotacji: 2000,00 
Osobowość prawna: Stowarzyszenie „Nasz Drobin”
Okres realizacji: 01.09 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 10 osoby. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 400 osób. 
Dzięki projektowi wolontariusze zrozumieli, że można inaczej, ciekawiej i pożyteczniej spędzać czas z 
ludźmi innego pokolenia, niekoniecznie zaś korzystając tylko z zasobów sieciowych. Zrozumieli, ze 
starszy wiek nie ogranicza człowieka mentalnie, nie wartościuje człowieka i nie umniejsza jego 
godności. Stwarzając warunki osobom starszym do realizowania się, do odczucia bycia potrzebnym, 
ważnym i użytecznym młodszemu pokoleniu, zminimalizowali ich poczucie bycia częściowo 
„bezużytecznym”. Nauczyli się większej tolerancji, szacunku i empatii do osób starszych. Pozyskali 
wiedzę na temat starych/dawnych wróżb andrzejkowych oraz także na temat wróżb wigilijnych i 
dawnych tradycji związanych z obchodami Wieczoru Andrzejkowego. Przy okazji robienia kartek 
świątecznych także usłyszeli wiele ciekawostek i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
  Nauczyli się słuchać i słyszeć innych tak, by w swoich działaniach uwzględniać potrzeby drugiego 
człowieka, nie zaś narzucać coś odgórnie.
13. Nazwa grupy: Rodzina
Tytuł projektu: Wszystkie kolory lata 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY
Okres realizacji: 13.07 - 30.09.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 5 osoby. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 100 osób. 
W ramach projektu wolontariusze przygotowali i przeprowadzili następujące działania:
- spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności. Ognisko przygotowane przez wolontariuszy i 
Stowarzyszenie
- przygotowanie informacji promocyjnych dla lokalnej prasy i na fb.
- organizacja warsztatów pod kierunkiem plastyka -  zostanie przeprowadzonych 20 godzin 
warsztatowych podczas których młodzi wolontariusze nauczą się technik plastycznych malowania 
różnych powierzchni i wykonają prace społecznie użyteczne
organizacja pracy grupy wolontariuszy malujących ule i ścianę budynku 
organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności w Wiklinowym Zakątku.  Zachęcenie do 
działań wolontarystycznych
W trakcie przeprowadzonych 20 godzin warsztatowych,  młodzi wolontariusze nauczyli się technik 
malowania różnych powierzchni i wykonali prace społecznie użyteczne (pomalowali ule i ścianę, a 
następnie ozdobili ludowymi motywami roślinnymi). W ten sposób nawiązali do tradycji i uatrakcyjnili 
miejsca, w których chętnie przebywają. Zachęciliśmy lokalną społeczność do wspólnych działań 
upiększających publiczną przestrzeń.
14. Nazwa grupy: Młodzi aktywni
Tytuł projektu: Przyjazny zakątek 
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Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej „Krok do przodu”
Okres realizacji: 28.08 - 30.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 6 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 100 osób. 
Było to pierwsze działanie szkolnego klubu wolontariackiego, pierwsza inicjatywa i zadanie wykonane 
samodzielnie, pod niewielkim kierunkiem opiekuna grupy. Jako grupa wolontariusze nauczyli się 
współpracować ze sobą, rozdzielać obowiązki i zadania, każdy mógł podjąć takie działania, w których 
wykonaniu czuł się najlepiej.  Rezultatem tych starań jest zmiana najbliższego otoczenia: 
uporządkowanie terenu i nasadzenie roślin na klombie przy szkole a następnie złożenie pergoli z ławką i 
zabezpieczenie jej lakierobejcą a później w pracowni stolarskiej pod opieka fachowca wykonanie 
podobnych ławek i pergoli, które wiosną dopełnią nasz „przyjazny zakątek”. Realizacja tego projektu 
była dla wolontariuszy dużym wyzwaniem, dlatego że jest to  młodzież niepełnosprawna intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym, mimo to podjęli działania na rzecz innych. 
15. Nazwa grupy: Osiedlowy młodzieżowy klub piłkarski ZATORZE
Tytuł projektu: ZAGRAJ z nami w piłkę na realu 
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Urząd Miasta Sierpc
Okres realizacji: 15.07 - 15.11.2015r.
Liczbowy skład grupy młodzieżowej: 7 osób. 
Szacowana liczba odbiorców działań: 25 osób. 
Dzięki realizacji projektu wolontariusze zdobyli nowe umiejętności: trenerskie, społeczne, 
interpersonalne. Podczas treningów poznali swoje mocne i słabe strony. Nauczyli się planować i 
przewidywać różne sytuacje, współdziałania z innymi, dotrzymywania terminów, ponoszenia 
odpowiedzialności za podejmowane zadania. Poza tym nawiązali nowe znajomości, przyjaźnie i relacje.
6. Konkurs pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”
Liczba złożonych prac: 22 (planowano 20).
Liczba uczestników: 278 osób (planowano 200)
• I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie.
• II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji 
pozarządowych.
Uczestnikami konkursu były zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy 
docelowej.

Lista laureatów konkursu
I grupa – wolontariat indywidualny
1. Aleksandra Brzozowska – reprezentująca Płocki Wolontariat Urzędu Miasta Płocka
Opiekun: Beata Olszewska 
II grupa – wolontariat grupowy
1. Szkolny Klub Wolontariusza „Hakuna Matata” przy Publicznym Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie
SKW liczy 25 wolontariuszy, 
Opiekun SKW – Anna Celmer
2. Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Starych Proboszczewicach
SKW liczy 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Anna Jarzębowska-Krześniak, Anna Kołodziejska
3. Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku
IKW liczy 8 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Beata Katarzyna Żakieta, Luiza Korpowska
4. Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca” przy Zespole Szkół w Drobinie
SKW liczy łącznie 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Edyta Jarzębowska, Monika Cichocka, Elżbieta Orłowska, Bartłomiej Weresiński, 
Elżbieta Gąbińska, Małgorzata Witkowska, Agnieszka Bedyk, Marta Wiśniewska
5. Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” przy Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
SKW liczy 43 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Korpolińska Małgorzata, Anita Marlęga
Dodatkowo komisja wyróżniła:
6. Klub Wolontariusza „Youth Integration” przy Gimnazjum im. J.P. II w Susku 
i Fundacji Edu-Inicjatywa w Susku
Opiekun: Joanna Urbańska
7. Szkolny Klub Wolontariusza „Jagodzianki” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Studzieńcu
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SKW liczy 28 wolontariuszy
Opiekun SKW: Edyta Jagodzińska
7. Konferencja pn. „Wolontariat jest dla każdego”
Uczestnicy: młodzieżowi i dorośli wolontariusze,  nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji wolontarystycznych, 
bibliotek, klubów, przedstawiciele samorządu, społeczność lokalna – 91 osób (planowano 80).
Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płocku - udostępniona bezpłatnie. 
Termin: 17 grudzień 2015 roku, początek godz. 9.00.
Czas trwania konferencji: 4 godziny
Organizatorzy: 
Starosta Płocki – p Mariusz Bieniek
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 
Program konferencji:
1.Powitanie uczestników przez organizatorów konferencji.   
2.Informacja o efektach projektu – przedstawiciele FLZP „Młodzi Razem”.
3.Wolontariusz – kto to taki? - podstawowe informacje – wykład.
4.Akademia Projektów Wolontariackich - dobre praktyki, filmy i prezentacje promujące wolontariuszy - 
beneficjenci projektu. 
5. Prezentacja dobrych praktyk – przedstawiciel lokalnej firmy.
6.Gala wolontariatu – wręczenie statuetek i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie pn. 
„Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.
7.Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w 
Regionie Płockim“.
Podczas konferencji w sposób szczególny uhonorowaliśmy wolontariuszy, podziękowaliśmy za ich 
pracę. Podczas konferencji liderzy zostali wyróżniani okolicznościowymi statuetkami z logo 
wolontariatu i nazwą darczyńcy oraz dyplomami. Gala Wolontariatu była specjalną okazją do poznania 
ciekawych sylwetek wolontariuszy, działających w różnych obszarach życia społecznego, których 
różnorodność sprawiła, że wolontariat w naszym regionie stał się szalenie barwny. Podczas tej 
uroczystości, można było poznać również i tych, którzy są zaangażowani w wolontariat pracowniczy.
8. Internetowa „Bazy dobrych praktyk Wolontariackich”
Strona www.mlodzirazem/wolontariat.pl 
W trakcie realizacji projektu powstała strona internetowa, która stanowi bazę dobrych praktyk 
wolontariackich – strona będzie działała także po zakończeniu realizacji projektu. 
Utworzenie strony rozpoczęto od podstaw – opracowano ją zarówno graficznie jak i merytorycznie. 
Na stronie internetowej powstała także baza dobrych praktyk wolontariackich - to baza aktywności w 
wolontariacie i ich promowanie nie tylko w środowisku lokalnym. W bazie znajdują się m.in.: 
przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej/filmów inicjatywy wolontariackie zgłoszone do 
konkursu „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”, a także inicjatyw 
wolontarystyczne podjęte przez wnioskodawców konkursu grantowego „Akademia Projektów 
Wolontariackich”. Baza nie jest jednorazowym tworem. Wszyscy wolontariusze z Regionu Płockiego 
mogą zgłaszać (także po zakończeniu projektu) do bazy swoje inicjatywy z wszystkich obszarów 
wolontariatu od najdrobniejszych jednorazowych akcji, po regularną pracę na rzecz innych. „Baza” to 
szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, a zgłoszone inicjatywy stanowią inspirację dla 
innych i zachętę do wspólnych działań. W ten sposób za pomocą „Bazy” pokazujemy innym jak 
mnóstwo satysfakcji i pozytywnej energii przynosi taka aktywność. Dzięki „Bazie” inni przekonują się, że 
wolontariat daje wiele korzyści - jest szansą osobistego rozwoju i realizacji pasji, okazją do zdobycia 
nowych umiejętności, poznawania ciekawych ludzi i przeżycia fantastycznej przygody. Baza pokazuje, 
że wolontariat ma różne formy i oblicza (od wolontariatu hospicyjnego po sportowy) i jest aktywnością 
dobrą dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.

3. „DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015”
17 LUTEGO 2015 R. OGŁOSILIŚMY DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015
Termin składania wniosków upłynął 1 kwietnia 2015r.
W Konkursie mogły wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: 
Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała 
Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, Sanniki, Gostynin, Mochowo, Gozdowo, Sierpc, 
Iłów, Rybno, Miasto: Gostynin, Sierpc i Gąbin i planują prowadzić działania na terenie jednej z 
wymienionych gmin.  
Działania w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.
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. Dobro wspólne to warunki, tworzone przez 
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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.”
"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" 
Podpisanie umów Działaj lokalnie IX odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku w biurze Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" w Płocku.
Dofinansowane projekty:
1."Bogu Na Chwałę, Ludziom Na Ratunek"  Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w 
Cieszewie działająca w imieniu Nieformalnej grupy „Zróbmy to…”
2.Nadęte warsztaty muzyczne "uwierz w siebie!"
Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa
3."Boisko pod dębem" Publiczna Szkoła Podstawową w Cieślach działająca w imieniu Grupy 
nieformalnej „Cieślanie”
4."Przez żołądek do serca - warsztaty kulinarne w gminie Mała Wieś"
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa
5."Jak to na Mazowszu..." Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie działająca w imieniu 
Grupy nieformalnej Mazowszanie z Liszyna
6."Zbliżamy się do Wisły"
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie
7."Z Tradycją Za Pan Brat"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
8."Rozśpiewaj się w bibliotece"
Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach działająca w imieniu Grupy nieformalnej „Super Stars”
4. „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015
Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, 
ogłasiła nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.
Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczynał się 16 marca 2015r., kolejny, 
na rozwój organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie 
wprowadzili nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.
Aby precyzyjnie dotrzeć do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, działających na 
terenie całego województwa mazowieckiego, powołana została  instytucja  Ambasadorów FIO-
Mazowsze Lokalnie.
Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ 
MLODZI RAZEM".
5. Program Agrafka 2015 - 2016 skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem 
partnerskich organizacji lokalnych. 
Program skierowany do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się 
humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze 
społeczności, w których działają Państwa organizacje.
Przypominamy, że preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej 
miejscowości.
W tym roku nie mamy stypendystów.
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji 
Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.
6.  Stypendia Pomostowe 2015/2016
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z FEPi ogłosił kolejną edycję programu 
Stypendiów Pomostowych 2015/2016. 
Przyznano stypendia pomostowe: Natalii Twardowskiej i Alicji Atlak. Autor i Fundator Programu: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

14000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Wyszukiwanie i 
wsparcie merytoryczne 
oraz finansowe dobrych 
inicjatyw grup 
młodzieży z
terenu powiatu 
płockiego, miasta 
Płocka i gmin 
ościennych - poprzez 
realizację programu 
DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 
2015
Dofinansowane 
projekty:
1."Bogu Na Chwałę, 
Ludziom Na Ratunek"  
Szkoła Podstawowa im. 
Miry Zimińskiej – 
Sygietyńskiej w 
Cieszewie działająca w 
imieniu Nieformalnej 
grupy „Zróbmy to…”
2.Nadęte warsztaty 
muzyczne "uwierz w 
siebie!"
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Sobowa
3."Boisko pod dębem" 
Publiczna Szkoła 
Podstawową w Cieślach 
działająca w imieniu 
Grupy nieformalnej 
„Cieślanie”
4."Przez żołądek do 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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serca - warsztaty 
kulinarne w gminie 
Mała Wieś"
Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Malwa
5."Jak to na 
Mazowszu..." Szkoła 
Podstawowa im. Ziemi 
Mazowieckiej w 
Liszynie działająca w 
imieniu Grupy 
nieformalnej 
Mazowszanie z Liszyna
6."Zbliżamy się do 
Wisły"
Centrum Kultury 
„Wisła” w 
Wyszogrodzie
7."Z Tradycją Za Pan 
Brat"
Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych „Nasze 
Ostrowy”
8."Rozśpiewaj się w 
bibliotece"
Gminną Biblioteką 
Publiczną w Słubicach 
działająca w imieniu 
Grupy nieformalnej 
„Super Stars”

promocja i organizacja 
wolontariatu

Promocja i organizacja 
wolontariatu - poprzez 
poprzez realizację 
programu pn. 
"Wolontariackie 
aktywności 
obywatelskie w 
Regionie Płockim" 
współfinansowanego ze 
środków Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 
Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej oraz 
Akcje pn. „Wolontariat 
pracowniczy – działania 
wolontarystyczne na 
rzecz społ. lokalnych". 
W wyniku realizacji 
projektu nastąpił 
rozwój wolontariatu w  
Regionie Płockim 
poprzez zaangażowanie 
ponad  940 osób w 
różnym wieku – dzieci, 
młodzieży, dorosłych w 
tym osoby starsze do 
działań 
wolontarystycznych w 
okresie 8 m-cy oraz po 
zakończeniu projektu. 

94.99.Z
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Podniesiono 
kompetencje 
wolontariuszy w 
zakresie pracy 
zespołowej oraz 
kwalifikacje poprzez 
warsztaty, akcje, 
konkursy, zwiększano 
aktywność i 
zaangażowanie w 
wolontariat 
uczestników projektu 
oraz umożliwiono 
uczestnikom 
działalność 
wolontariacką w 
dowolnym obszarze 
działalności typu non-
profit jako formy 
nieformalnego i 
wzajemnego uczenia 
się oraz dzielenie się 
wiedzą, m.in. poprzez 
utworzenie strony 
internetowej „Baza 
dobrych praktyk 
wolontariackich”. W 
wyniku realizacji 
utworzono 20 
szkolnych klubów 
wolontariatu. 
Wspierano ich 
działalność podczas 
realizacji projektu oraz 
po jego zakończeniu w 
celu zapewnienia 
ciągłości ich działań. 
Nadal udzielane jest i 
będzie im wsparcie 
merytoryczne i 
organizacyjne.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Ekologia i ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego - 
poprzez poprzez 
realizację programu pn. 
"Program edukacyjny 
POZNAJMY JEŻE - ICH 
ZWYCZAJE I 
UPODOBANIA" 
dofinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Celem 
projektu Program 
edukacyjny „POZNAJMY 
JEŻE - ICH ZWYCZAJE I 
UPODOBANIA” było 
podwyższenie 
świadomości 
ekologicznej 
społeczeństwa na 
temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
potrzeby ochrony 
siedlisk jeży, 
postępowania w 
przypadku napotkania 
jeży w różnych porach 
roku oraz form i 
zakresu ochrony 
czynnej wobec jeży. W 
ramach Programu 
edukacyjnego 
prowadzone były 
warsztaty i kampanie 
edukacyjne  w 
przedszkolach/szkołach
, akcja informacyjna w 
trakcie plenerowych 
imprez oraz ogródkach 
działkowych, a także 
opracowane zostało i 
wydrukowane 
wydawnictwo 
przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży oraz 
nauczycieli i 
edukatorów 
zawierające m.in. 
scenariusze warsztatów 
stacjonarnych i 
terenowych dla różnych 
poziomów edukacji.

94.99.Z
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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) 173,773.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,745.46 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 167,027.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

16,300.00 zł

97,830.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,120.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 114,130.00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,218.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

19,218.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 35,304.34 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -165,024.86 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,109.80 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 173,773.40 zł 3,109.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

171,770.32 zł 3,109.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,003.08 zł 0.00 zł

1 Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX - 2015” 3,109.80 zł

1 Na cele statutowe 3,109.80 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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

1.2. 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

12.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

250.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

250.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 62,377.97 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 62,377.97 zł

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

62,377.97 zł

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

5.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób

6.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 62,377.97 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,757.44 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

1,050.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wolontariackie aktywności 
obywatelskie w Regionie 
Płockim

Główne cele projektu to:
 - rozwój wolontariatu w 
Regionie Płockim poprzez 
zaangażowanie minimum 680 
osób w różnym wieku - dzieci, 
młodzież, dorośli w tym osoby 
starsze do działań 
wolontarystycznych w okresie 8
 miesięcy oraz po zakończeniu 
projektu,
 - podniesienie kompetencji 
wolontariuszy w zakresie pracy 
zespołowej oraz kwalifikacji 
poprzez warsztaty, akcje, 
konkursy, zwiększenie 
aktywności i zaangażowania w 
wolontariat uczestników 
projektu oraz umożliwimy 
uczestnikom działalności 
wolontariac

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

97,830.00 zł

2 Program edukacyjny „ 
POZNAJMY JEŻE  - ICH 
ZWYCZAJE I UPODOBANIA

Cel projektu: podwyższenie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa na temat 
różnorodności biologicznej w 
Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeby 
ochrony siedlisk jeży, 
postępowania w przypadku 
napotkania jeży w różnych 
porach roku oraz form i zakresu 
ochrony czynnej wobec jeży.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 
Warszawa

16,300.00 zł
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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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Data: 17.06.2016r.

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 

Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1

2016-06-17
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