
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki.
3. Ochrony środowiska.
4. Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
6. Prac społecznych.
7. Ochrony praw człowieka.
Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności zwłaszcza na 
rzecz dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

NIEODPŁATNA działalność pożytku publicznego:

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej 
przez wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, 
ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i 
współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, 
dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał 
społeczny, ludzki i materialny.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej MR to niezależna, apolityczna 
organizacja filantropijna działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta 
na amerykańskich wzorcach community foundation.

Tworzymy partnerstwo z samorządem powiatowym, jednostkami 
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem, 
dlatego przez cały czas rozszerzamy zakres naszej pracy.
W kształtowaniu kultury lokalnej bardzo ważna jest idea współpracy, 
integracja społeczna i idea dobra wspólnego. Dlatego bardzo ważne dla 
nas jest angażowanie wielu partnerów, których rola polega na pokazaniu, 
że w naszym środowisku tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, tak łatwy do 
zniszczenia, chociażby poprzez zaniedbanie. 
Partnerstwo nawiązuje do tworzenia lokalnych więzi społecznych poprzez 
nawiązywanie do bogatej historii regionu płockiego oraz promocji w skali 
ogólnopolskiej poprzez ukazywanie twórczości regionalnej.

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 Rady TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Rady TAK

Piotr Zgorzelski Członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Zadanie pn.  Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim
Finansujący: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Powiat Płocki oraz Fundacja FLZP Młodzi Razem,
W efekcie prowadzonego Projektu dofinansowaliśmy 31 projektów – lokalnych inicjatyw realizowanych przez  organizacje 
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pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego, które podjęły wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło 
się lepiej.
Wybór beneficjentów zadania odbywał się poprzez konkurs ofert - regranting. 
Cel ten został osiągnięty poprzez: 
1. Wspieranie form aktywności obywatelskiej poprzez udzielenie wsparcia dla rozwoju i realizacji 31 projektów dla społeczności 
lokalnej realizowanych przez odbiorców zadania – 5940 osób, angażując ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych 
inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.
2. Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli grup docelowych dotyczących działalności NGO, prowadzenia działalności w III 
sektorze, tworzenia projektów, budowania nowych partnerstw lokalnych tj. współpracy wewnątrzsektorowej i 
międzysektorowej oraz form aktywności obywatelskiej w zakresie wolontariatu, pracy zespołowej, nauki zdobywania środków 
na dalszą działalność dając możliwość wzięcia udziału w konkursie mikrodotacyjnym, poprzez zorganizowanie 3 warsztatów dla 
98 przedstawicieli NGO, animatorów/liderów społecznych, ukierunkowanych na wzrost wiedzy członków organizacji 
pozarządowych, liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych działających w środowisku wiejskim;
3. Prowadzenie działań doradczych, indywidualnych - prowadzonych metodą bezpośrednią – ok. 100 porad. 
4. Promocję działań w internecie - kompendium wiedzy dla m.ni. dla grantobiorców zawierającej m.in materiały programowe, 
filmy dokumentujące inicjatywy lokalne (31), mapę inicjatywach lokalnych oraz grupę dyskusyjną z beneficjentami;
5. Rozwój partnerstwa międzysektorowego – Fundacji z Powiatem Płockim na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości 
życia społeczności oraz rozwój sieci współpracy i obywatelskiego zaangażowania na rzecz rozwoju lokalnego powiatu płockiego 
wraz z promocją Powiatu Płockiego jako grantodawcy.

Osiągnięte rezultaty wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania:
• 31 inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego 
związanych ze wszystkimi dziedzinami życia społecznego - angażujących 5940 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
grup inicjatywnych, lokalnych liderów które przyczyniły się do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, promocji 
wolontariatu, zwiększenia zaangażowania społecznego w życie publiczne, rozwój „małych ojczyzn” oraz zaangażowania się 
uczestników w życie społeczne.  Osiągnięte rezultaty zadania publicznego zostały zmierzone poprzez: umowy zawarte umowy z 
podmiotem - 31 sztuk, karty monitoringu - 31 sztuk, sprawozdania - rozliczenia grantu - 31 sztuk, potwierdzenie przekazania 
grantów - 31 sztuk, zdjęcia, materiały promocyjne na stronach www, facebooku grantobiorców;
• 3 warsztaty dla 98 osób - członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, 
przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim, ukierunkowane na wzrost wiedzy 
członków organizacji pozarządowych, liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych działających w 
środowisku wiejskim;
• Ok. 100 świadczeń - usług animacyjnych oraz doradczych dla osób biorących udział w projekcie, obejmujących m.in.: aspekty 
prawno – organizacyjne, inicjowanie kontaktów liderami lokalnymi, pomoc w zakresie tworzenia organizacji pozarządowej, 
przygotowania strategii finansowania działalności, tworzenia i realizacji projektów, współpracy z samorządem, pomoc w 
obsłudze finansowo księgowej;
• baza dobrych praktyk/działania w internecie - www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie, facebook.com/flzpmlodzirazem - 
kompendium wiedzy dla grantobiorców zawierające m.in materiały programowe, filmy dokumentujące inicjatywy lokalne oraz 
wypowiedzi lokalnych liderów (31), galerię zdjęć, mapę inicjatywach lokalnych wraz z opisem działań, oraz grupę dyskusyjną z 
beneficjentami, gdzie mogą podzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami, problemami, przedstawić informacje nt. 
realizacji działań. Na stronie internetowej ODL - statystykę odsłon - 67187 (planowano 3000) osób, profil na Facebooku - 28684 
wyświetleń; 
• Promocja Powiatu Płockiego jako grantodawcy poprzez: Roll -up, który promował zadanie podczas warsztatów, gali, lokalnych 
festynów/imprez plenerowych oraz poza działaniami w siedzibie Fundacji. Ponadto promocja odbywała się poprzez: 
- media – audycje radiowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej (dodatkowo facebook i blog) oraz w Radiu ESKA Płock, Telewizja 
regionalna pn. PTV Płocka Telewizja (reportaż w telewizji oraz na facebooku i kanale YouTube), artykuły prasowe w: Tygodniku 
Płockim, petronews.pl, portal.plocman.pl, eplock.pl, portalplock.pl, e-wyszogrod.pl, terazgabin.pl, sochaczewianin.pl, rokwisly.pl 
(dodatkowo facebook), gazety samorządowe: „Powiat płocki dobrze ułożony”, Gazeta Samorządowa Gminy Bodzanów, „Nasza 
Gmina Radzanowo”, „Głos Słupna”;
- na kanale YouTube;
- na stronach www  i Facebooku  realizatorów lokalnych inicjatyw – informacje zamieszczane na bieżąco, pokazujące przebieg 
realizowanej inicjatywy;
- materiały drukowane – plakaty,  kalendarz programu DL. 
Ponadto prowadzimy kampanię informacyjną:
- podczas lokalnych imprez np. dożynki, dni ziemi,  pikniki integracyjne dla NGO – wystawy, banery, plakaty;
- podczas warsztatów – przekaz ustny oraz prezentacje i materiały warsztatowe.
• Gala Podsumowująca działania projektowe (55 osób), prezentująca lokalnych liderów oraz inicjatywy.
• Utworzenie partnerstwa międzysektorowego – Fundacji z Powiatem Płockim.
• Promocja Powiatu Płockiego jako grantodawcy.
• Wzmocnienie działań oraz kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, funkcjonujących na terenie Powiatu 
Płockiego i ich znaczenia w rozwój lokalnej polityki społecznej. 
• Wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i 
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prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. 
• Ulepszenie komunikacji pomiędzy organizacjami oraz członkami społeczności, samorządem, mediami, biznesem. 
• Inicjowanie i koordynacja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców a lokalnymi 
władzami samorządowymi, biznesem.
• Ulepszenie jakości, zasięgu i dostępności programów oferowanych przez Fundację oraz działań oferowanych przez 
uczestników projektu.
• Tworzenie trwałego partnerstwa międzysektorowego z Powiatem Płockim. 

Projekt pn. „Działaj Lokalnie” polegał na przeprowadzeniu konkursu grantowego poprzez wsparcie (regranting) 31 lokalnych 
inicjatyw ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego. 
W projekcie skupiliśmy się na ulepszeniu struktury organizacyjnej organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób 
indywidualnych poprzez warsztaty i doradztwo ukierunkowane na modelowe wzorce polityki społecznej, współpracę z 
administracją publiczną.  

II. „Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie Powiatu Płockiego ”
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem ochrony w regionie płockim i ma na celu zatrzymanie spadku liczebności 
chronionych gatunków sów i ich aktywną ochronę na terenie powiatu płockiego. 
Zadanie polegało na wykonaniu i montażu 350 wiklinowych koszy dla sowy uszatej w kompleksach leśnych lasów Nadleśnictwa 
Płock, w konarach drzew.
Przewidywany efekt ekologiczny to zwiększenie liczebności populacji sowy uszatej poprzez stworzenie miejsc-koszy dla uszatki 
jako bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych chronionych gatunków sów, a także analiza wynikłych zagrożeń 
dla ich populacji na teranie Powiatu Płockiego.
Na obszarze Unii Europejskiej sowy Strigiformes podlegają ochronie na mocy prawa krajowego państw członkowskich oraz na 
mocy zapisów Dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 roku o ochronie dziko żyjących 
ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią (DP). Art. 4 DP nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony siedlisk gatunków 
poprzez tworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). Art. 4.1 DP stanowi, że gatunki wymienione w załączniku I DP  
podlegają specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im warunków przetrwania i 
rozmnażania. Art. 4.2 DP nakazuje podjęcie podobnych środków w odniesieniu do regularnie występujących gatunków 
wędrownych nieujętych w załączniku I. Dyrektywa Ptasia zawiera 5 załączników, z których najważniejsze znaczenie ma załącznik 
I, zawierający wykaz 180 gatunków i podgatunków, dla których wyznaczane są obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 
a mocy prawa krajowego wszystkie sowy podlegają ścisłej ochronie gatunkowej od 1975 r. Według załącznika 1 do 
rozporządzenia, 6 gatunków sów wymaga także ochrony czynnej są to: uszatka, pójdźka, puchacz, sóweczka, włochatka i 
płomykówka.  
Celem projektu było stworzenie bezpiecznych warunków do rozrodu sowy uszatej - poprzez montaż 350 wiklinowych 
koszy/sztucznych gniazd w zadrzewieniach śródpolnych, kompleksach leśnych. 
W przypadku uszatki jako sztuczne miejsca gniazdowe stosowane są specjalne wiklinowe kosze, które bardzo dobrze spełniają 
swoja funkcję. Tego typu kosze umieszczane są zwykle na wysokości 6-10 m nad ziemią. Jednym z zagrożeń dla występowania 
sów jest brak miejsc lęgowych. Dotyczy to zarówno gatunków leśnych, jak i tych bytujących w pobliżu człowieka. Wycinanie 
dziuplastych drzew, zatykanie otworów wlotowych na strychy, uszczelnianie budynków prowadzą do ograniczania miejsc 
odpowiednich do złożenia jaj i wychowania piskląt. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem tych problemów jest wywieszanie 
skrzynek i platform lęgowych (koszy). Sowy są ptakami dość łatwo akceptującymi sztuczne konstrukcje i z sukcesem je 
zasiedlającymi. Podobnie jednak jak w przypadku innych działań związanych z czynną ochroną zwierząt, działania te winny być 
prowadzone z rozwagą.

III. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół ”
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem zadania jest zwiększenie liczebności populacji dzikich trzmieli i dzikich pszczół poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich 
bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych.
W ramach zadania: 
Utworzono 10 stref nektarodajnych na terenach zielonych placówek oświatowych w powiecie płockim i sierpeckim.
Wybudowano 20 hoteli specjalnej konstrukcji z drewna, gliny i słomy -  strefy azylu dla błonkówek tj. 20 hoteli oraz nasadzenia - 
1.400 krzewów nektarodajnych  tj. 140 krzewów w kwadracie 5m na 5m oraz 2 hotele na jedną strefę nektarodajną.
Szczegółowy opis:
Opis budowy strefy nektarodajnej: kwadrat 5m x 5m, 140 krzewów w kwadracie oraz 2 hotele usytuowane po środku strefy.
Obszar 1 strefy nektarodajnej 5m x 5m = 25 m2  x 10 stref = 250 m2 
Wykaz placówek oświatowych:
1.Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock - gm. M. Płock - 3 strefy;
2.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Szczutowie, 09-227 Szczutowo ul. Lipowa 2 - powiat sierpecki - 1 
strefa;
3.Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku, 09-227 Szczutowo, Lipnowska 3B - powiat sierpecki - 1 strefa;
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4.Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, Borkowo Kościelne ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc - powiat sierpecki - 1 strefa;
5. Szkoła Podstawowa w Bledzewie, Bledzewo 11, 09-200 Sierpc - powiat sierpecki - 1 strefa;
6. Szkoła Podstawowa w Goleszynie, UL. Niepodległości 2, 09-200 Sierpc - powiat sierpecki - 1 strefa;
7. Szkoła Podstawowa w Sudragach, Sudragi, ul. Szkolna 10, 09-200 Sierpc - powiat sierpecki - 1 strefa;
8. Publiczne Przedszkole w Studzieńcu, Studzieniec 27, 09-200 Sierpc - powiat sierpecki - 1 strefa.

Liczebność populacji różnych gatunków pszczół ulegają ciągłemu zmniejszaniu.
Przyczyną są głównie zmiany w agrokulturze. Odejście od tradycyjnego rolnictwa, bogatego w gatunki roślin uprawnych i 
chwastów, na rzecz wielkoobszarowych monokultur, stosowanie chemicznych środków roślino- i owadobójczych powoduje 
niszczenie środowiska życia pszczół, ich bazy pokarmowej, a także samych owadów.
Negatywny wpływ ma również zanik siedlisk wykorzystywanych przez owady, jak skarpy, miedze, śródpolne zakrzaczenia i 
zadrzewienia. Zanik tradycyjnego budownictwa domów i budynków gospodarczych, z wykorzystaniem drewna i gliny, 
posiadających dachy ze strzechy pozbawiło wiele gatunków miejsc odbywania rozrodu.
W celu poprawy warunków do rozrodu dla trzmieli i pszczoły murarki ogrodowej można budować gniazda sztuczne. 

IV. Utworzenie ścieżek przyrodniczych pt. „Chronione gatunki flory i fauny” 
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem zadania jest podniesienie wiedzy u ponad 1100 osób na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki przyrodniczo-
dydaktycznej na terenie 3 placówek edukacyjnych oraz edukację młodych ludzi oraz osób niepełnosprawnych ukierunkowaną 
na potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, chęci aktywnego poznawania przyrody oraz rozwijania 
wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej. Przyczyni się to do stworzenia infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, 
umożliwiającej stosowanie atrakcyjnych form i metod edukacyjnych oraz poprawiającej bezpośredni kontakt człowieka ze 
środowiskiem.
Zadanie polega na:
I. Utworzeniu 3 ścieżek przyrodniczych przy placówkach edukacyjnych i składać się będzie z: 
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, gm. Bulkowo oraz Szkoła Podstawowa w Radzanowie, gm. Radzanowo 
po 11 tablic – łącznie 22 tablice: 
Ścieżka przyrodnicza o następującej tematyce:
1. Obuwik pospolity
2. Lilia złotogłów
3. Rosiczka okrągłolistna
4. Cis pospolity
5. Śnieżyczka przebiśnieg
6. Trzmiel ziemny
7. Pachnica dębowa
8. Rzekotka drzewna
9. Zimorodek
10. Puszczyk
11. Tracz nurogęś
- Warsztaty terapii zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo – ośrodek dla osób niepełnosprawnych - 20 tablic: 
Ścieżka przyrodnicza o następującej tematyce:
1. Obuwik pospolity
2. Lilia złotogłów
3. Rosiczka okrągłolistna
4. Cis pospolity
5. Śnieżyczka przebiśnieg
6. Trzmiel ziemny
7. Pachnica dębowa
8. Rzekotka drzewna
9. Zimorodek
10. Puszczyk
11. Tracz nurogęś
12. Płomykówka
13. Storczyk męski
14. Kosaciec syberyjski
15. Rosiczka długolistna
16. Goździk pyszny
17. Ropucha zielona
18. Paź królowej
19. Gągoł
20. Bielik
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Ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są na terenie szkół i ośrodka edukacji w otoczeniu przedszkoli i centrów kultury, dzięki której 
dzieci i młodzież m.in. poznają zasady ochrony środowiska, florę i faunę występującą w naszym regionie, nauczą się jak 
zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie. Zwiększy się świadomość ekologiczna oraz odpowiedzialność za 
środowisko przyrodnicze dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
Zadanie polegało na zakupie i zamontowaniu łącznie 42 tablic przyrodniczo-dydaktycznych. Docelowo planowane są kolejne 
etapy polegające na rozszerzeniu infrastruktury terenowej.  
Rola ścieżki w edukacji ekologicznej będzie bardzo duża, ponieważ umożliwi uczniom i osobom dorosłym, uświadomić 
bogactwo okolicznych terenów, uwrażliwi na piękno przyrody, rozwinie i wzbogaci kulturę ekologiczną dzieci i młodzieży. 
Z terenów na których zostaną wykonane przedmiotowe prace korzystać będzie zarówno dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół, 
osoby niepełnosprawne a także osoby z terenu powiatu płockiego, mieszkańcy, turyści. 
W wyniku tego zabiegu powstały 3 ścieżki ekologiczne o łącznej długości ok. 0,18 km (180 metrów). Wszystkie elementy 
infrastruktury edukacyjnej nawiązują tematyką do gatunków rodzimych fauny i flory objętych ochroną gatunkową znajdujących 
się na okolicznych terenach oraz ochrony środowiska. 

II. Przeprowadzeniu warsztatów pn. „Chronione gatunki fauny i flory” z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem 
utworzonej infrastruktury tj. 3 ścieżek przyrodniczych. 
Zakres tematyczny:
1. Dlaczego należy chronić florę i faunę ? – rozmowa na temat ochrony roślin i zwierząt.
2. Chronione gatunki wokół nas - okoliczna przyroda kluczem do poznania chronionych gatunków.
3. Rzadkie, piękne, ginące – poznajemy gatunki chronione -  ścieżka przyrodnicza pt. „Chronione gatunki fauny i flory”.
4. Znam i chronię? – w jaki sposób mogę chronić świat zwierząt i roślin – burza mózgów. 
5. Żyj, poznawaj, chroń różnorodność biologiczną – podsumowanie warsztatów.

V. „Wiślane spotkania"
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego 
Cel główny został osiągnięty poprzez poznanie przez dzieci, młodzież i dorosłych dziedzictwa przyrodniczego, środowiska 
krajobrazowego i kulturowego rzeki Wisły, społecznej i gospodarczej Regionu Płockiego, kształtowanie dbałości o środowisko 
przyrodnicze i kulturowe oraz wzmacnianie udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w życiu społecznym biorących udział w 
happeningu pn. „Spotkajmy się nad Wisłą”, warsztatach pn. „Nadwiślańska przystań”, akcji pn. „Działania wolontarystyczne na 
rzecz Wisły", konkursie pn.„Ekodekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem” i działaniach promocyjnych.

Każdy element projektu był ważny. Poprzez zadanie przekazywaliśmy wiedzę uczestnikom jak mądrze korzystać z zasobów 
Wisły, pokazując dawne rozwiązania związane z turystyką wiślaną, jej historię, zabytki nadwiślańskie oraz wpływ Wisły na 
miasta, wsie i ich rozwój. 
Bardzo jesteśmy zadowoleni z warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej – którzy potrzebują wiedzy jak mądrze korzystać z 
zasobów Wisły, nie znają historii rzeki. Ta wiedza pogłębiła ich emocjonalną więź z regionem.
W ramach zadania zorganizowaliśmy happening nad Wisłą mający na celu zwrócenie uwagi na piękno oraz problemy Królowej 
Polskich Rzek. Uczestnicy happeningu mieli możliwość „odkryć Wisłę na nowo”.  Wisła to ostatnia duża rzeka Europy, której 
znaczna część pozostaje w stanie naturalnym, z rozgałęzionym korytem, olbrzymią ilością wysp, piaszczystych łach i starorzeczy, 
zamieszkałych przez rzadkie gatunki ptaków. W trakcie happeningu dzieci i młodzież poznała przyrodnicze piękno Wisły Płockiej 
oraz obiekty Wiślane. Panorama Płocka od strony Wisły urzeka swą urodą, o czym można było się przekonać płynąc statkiem, 
doświadczyć jej obecności obcując z nią. 
W ramach projektu zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych nad Wisłę, aby pokazać jej piękno, zachęcić do wypoczynku i 
turystyki rzecznej, aby Wisła znowu – jak kiedyś – służyła ludziom. 
W ocenie odbiorców projektu był on bardzo przydatny, chociażby dlatego, że daliśmy im możliwość bezpośredniego kontaktu z 
Wisła, poznania jej historii i piękna. 
Zakładamy, że jeżeli każdy z uczestników  przekazał swoje doświadczenia wyniesione z udziału w projekcie do własnych rodzin - 
społeczności lokalnych nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie, zwiększył się tym efekt edukacyjny. Uczestnicy mieli 
szansę rozwijać swoją kreatywność, przedsiębiorczość i zdobywać wiedzę.
Pragniemy wykształcić nawyk aktywnego wypoczynku na Wiśle zarówno u młodych jak i dorosłych.
Każdy z uczestników warsztatów „Nadwiślańska przystań”, nie posiadał wiedzy, że Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada 
placówkę terenową w Wyszogrodzie tj. Muzeum Wisły, jedyne takie miejsce w województwie mazowieckim. My to zmieniliśmy.
Działania:
1. Happening pn. „Spotkajmy się nad Wisłą”.
2. Warsztaty pn. „Nadwiślańska przystań”.
3. Konkurs pn. „Ekodekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem”. 
4. „Działania wolontarystyczne na rzecz Wisły" - akcja. 
5. Promocja.
Rezultaty zadania: - udział 157 uczestników (planowano 125) happeningu pn. „Spotkajmy się nad Wisłą” połączonego z rejsami 
statkiem po Wiśle zdobyło wiedzę nt. roli i historii Wisły, jaką rolę odgrywała na przełomie wieków w kształtowaniu się polskiego 
społeczeństwa, wpływu lokalnego transportu rzecznego na regionalną turystykę oraz promocję kultury wokół Wisły. Uczestnicy 
warsztatów poprzez zajęcia warsztatowe zdobyli wiedzę nt. zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą; - udział 150 
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uczestników warsztatów pn. „Nadwiślańska przystań”, którzy zdobyli wiedzę m.in. o historii i roli Wisły, roli i kultury ludowej 
narodu polskiego, żydowskiego i olenderskiego zamieszkującego tereny nadwiślańskie. Uczestnicy warsztatów poznali 
fragmenty fundamentów średniowiecznej warowni, a także pamiątki z okresu II wojny światowej. Podczas zajęć w Muzeum 
Wisły uczestnicy mogli poznać wielokulturową historię dawnych mieszkańców ziemi płockiej - Polaków, Żydów, Niemców, i 
Olendrów, jak żyli, czym się trudnili np. oprócz tradycyjnej uprawi roli, rybołówstwem i wikliniarstwem. Uczestnikom 
zaprezentowano eksponaty wikliniarskie i wszelkie inne pożytki płynące ze współpracy człowieka z Wisłą tj. rybołówstwo, 
rybactwo oraz mazowiecka specyfika olenderska – powidlarstwo. Powidła były wyrabiane z buraków cukrowych. Uczestnicy 
warsztatów poprzez aktywne zwiedzanie i warsztaty polegające na dyskusji, wymianie spostrzeżeń, rozwiązywaniu zadań bliżej 
poznali rolę i znaczenie Wisły dla każdego z nas; - wyłonienie 3 laureatów konkursu pn. „Ekodekalog wędkarza - czyli nie tylko 
wędka czyni Cię wędkarzem” oraz udział reprezentantów kół i sekcji wędkarskich w konkursie którzy przedstawili samodzielnie 
wykonane prace prezentujące piękno i unikatowość zabytków dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego rzeki 
Wisły popularyzując tym samym wiedzę o Wiśle, zdobywając wiedzę samemu oraz włączając do działań rodziny, znajomych; - 
aktywny udział 200 uczestników w akcji pn. „Działania wolontarystyczne na rzecz Wisły", którzy przeprowadzili działania 
wolontarystyczne na rzecz Wisły i terenów nadwiślańskich, zyskali wiedzę nt. odpowiedzialności dbania o stan wód (pogadanka 
przed akcją). Wolontariuszom umożliwiliśmy przeprowadzenie działań na rzecz środowiska lokalnego poprzez sprzątanie 
nabrzeża wiślanego; - promocja walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych rzeki Wisły poprzez 
happening, warsztaty, akcję i konkurs; - przekazanie podczas prowadzonych działań wartości dziedzictwa kulturowego, 
historycznego które są zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury regionalnej i historii oraz jej trwania, a także rozwój 
świadomości obywatelskiej i kulturowej, - promocja zadania poprzez: baner (Roll-up) - sztuk 1, strony internetowe, facebook, 
plakaty oraz konspekty, zaproszenia, karty zgłoszeniowe, regulamin konkursu. Spodziewamy się, iż w wyniku uczestniczenia w 
projekcie podejmowane będą inicjatywy związane z Wisłą i na jej rzecz, nastąpi rozwój turystyki przyrodniczej, kulturowej i 
rekreacyjnej.

VI. "Bohaterowie niepodległej” 
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego 
Celem zadania było zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem 
Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły 
się do odrodzenia niepodległej. 
W ramach projektu przeprowadzono konkurs w którym nagrodzonych zostało 15 prac przygotowanych przez dzieci i młodzież, 
pod kierunkiem nauczycieli i edukatorów. 
Zadaniem grup uczestniczących w projekcie było samodzielne przygotowanie i prezentacja przed lokalną społecznością 
wydarzeń np. akademii, występów, apeli związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w aspekcie historii, pamięci i 
tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.
Elementy zadania:
1. Konkurs "Bohaterowie niepodległej"
W ramach konkursu przyznano 6 nagród głównych – równorzędnych oraz 9 wyróżnień. 
Laureaci Konkursu pn. „Bohaterowie Niepodległej” – nagrodą  był sprzęt nagłośniający: 
- Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie za pracę „Czesław Hińc (1899 - 1940)” 
- Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach za pracę „Wywiad z Zofią Mijakowską - Kobietą, która przeżyła 100 
lat niepodległości” 
- Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku za pracę „Płocczanki dla Niepodległej” 
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo” 
- Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi za pracę „Siedmiu Wspaniałych - bohaterowie niepodległości z 
okolic Małej Wsi” 
- Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku za pracę „Płoccy działacze Solidarności” .

Wyróżnienia w Konkursie – nagrodą był ekran projekcyjny.
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „Chwała Bohaterom! Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Radzanowo - niewinnym ofiarom wojny, przemocy i prześladowań, którzy zginęły podczas działań wojennych w obronie Polski ” 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego za pracę „Niezłomni w drodze do 
Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski” 
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie - Filia w Rębowie za pracę „Rębowianie dla Niepodległej” 
- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym za pracę „Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk, 
Edward i Felicjan Tułodzieccy” 
- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym za pracę „Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc” 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku za pracę „Bohater Płocka - Tadeusz 
Zygmunt Jeziorowski” w
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku za pracę „Antoni Gradowski - symbol 
udziału harcerzy w obronie Płocka”
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie za pracę „W hołdzie Druhom Strażakom Ziemi Płockiej”
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- Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie za pracę „Śladami przeszłości - Warszawa utraconego dzieciństwa - 
wspomnienia” 
2. Publikacja pn. „Bohaterowie niepodległej” - nakład 300 egz. 
W publikacji znajduje się 15 historii upamiętniających ludzi oraz wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, szczególnie w aspekcie historii, pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej. Są to bohaterowie Ziemi 
Płockiej, których historię spisały dzieci i młodzież przy wsparciu nauczycieli i dorosłych, biorących udział w projekcie pn. 
„Bohaterowie niepodległej” współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Publikacja ta jest okazją, aby opowiedzieć o tych, z których jesteśmy dumni. A mieliśmy w ostatnim 100-leciu wielu bohaterów. 
Wszyscy z nich mieli marzenia i energię, dzięki której zmieniali świat. Pod okupacją, zaborami, w czasach komunizmu – zawsze 
marzyli o wolności. 
Każdy z nas zna lub ma takiego bohatera: babcię, dziadka, ciocię, wujka czy sąsiada, których wspomina się z podziwem i 
szacunkiem. Są to ludzie, którzy dawali innym ludziom przykład patriotyzmu, odwagi i bohaterstwa. Bez tych bohaterów – 
kobiet i mężczyzn – nie byłoby niepodległej Polski. Dzięki nim przetrwaliśmy.
3. Prezentacje 15 inicjatyw przez grupy młodzieżowe. W ramach projektu odbyło się 25 wydarzeń (planowano 15) związanych z 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, mające na celu promowanie dziedzictwa, patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci i 
tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, realizowane były podczas szkolnych uroczystości np. akademie, apele, festyny, 
lokalne uroczystości, happeningi itp. skierowane do społeczności lokalnej. Były to żywe lekcje historii, szczególnie w aspekcie 
pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.
4. "Bohaterowie niepodległej” - spotkanie sumujące projekt
5. Promocja projektu.

VII. "Bezpieczni Seniorzy"
Dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
Elementy zadania: 
1. Bezpieczni seniorzy - spotkanie inaugurujące projekt.
2. Nie daj się oszukać! – cykl warsztatów muzyczno – teatralnych.
3. Tajniki pracy aktora – lekcja teatralna połączona ze spektaklem.
4. Nie daj się oszukać! – inscenizacja.
5. Bezpieczni seniorzy – cykl warsztatów nt. "Strażak pomoże", "Bezpieczeństwo", "Uczymy ratować".
6. Jak ustrzec się przed oszustwem? - materiał edukacyjny – plakat.
7. Bezpieczni seniorzy! - gala sumująca projekt
Celem głównym projektu „Bezpieczni seniorzy” była poprawa jakości i poziomu życia 80 osób starszych (60+) z terenu gmin: 
Radzanowo, Słubice, Bodzanów, Sierpc i miasta Sierpc, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji 
aktywności społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej przez 10 m-cy realizacji projektu.
Projekt „Bezpieczni seniorzy” to program edukacyjno - integracyjny w którym zaangażowani byli przede wszystkim seniorzy, a 
także ludzie młodzi. To innowacyjna formuła, która jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach 
pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i wzrost bezpieczeństwa seniorów.
Projekt „Bezpieczni seniorzy” to program edukacyjno–integracyjny w którym zaangażowani byli przede wszystkim seniorzy a 
także młodzi ludzie z terenu gmin: Radzanowo, Bodzanów, Słubice oraz gminy i miasta Sierpc. Wzięło w nim udział łącznie 98 
odbiorców, w tym 88 osób po 60 roku życia. Projekt był innowacyjną formułą, która była propozycją poszukiwania i tworzenia 
nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i wzrost 
bezpieczeństwa seniorów. W wyniku realizacji projektu przeprowadzono warsztaty teatralno-muzyczne, przygotowano 
inscenizację oraz warsztaty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej. W realizację projektu 
rzeczywiście zaangażowane były osoby starsze , to seniorzy byli pomysłodawcami działań i sami je realizowali, wszystkie 
działania seniorzy zaangażowani w projekt wykonali wolontarystycznie, a efekty swojej pracy prezentowali dla całych 
społeczności lokalnych (głównie seniorów). W wyniki realizacji projektu powstała inscenizacja poświęcona problematyce 
bezpieczeństwa osób starszych, w której szczegółowo został zaprezentowany sposób działania sprawców metodą "na wnuczka", 
wskazane zostały zagrożenia. Poprzez powstałą inscenizację uczulono seniorów, na co powinni zwracać uwagę, by nie stać się 
ofiarą oszustów oraz zostały przekazane informacje, co zrobić w przypadku, gdyby ktoś taki próbował ich oszukać. Efektem 
realizacji projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia (mniejsza liczba wyłudzeń, 
kradzieży) poprzez aktywność społeczną (seniorzy sami przygotowali inscenizacje). Ponadto został zorganizowany cykl 
warsztatów podczas których seniorzy nauczyli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak 
radzić sobie w sytuacjach trudnych między innymi takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź, zatrucie środkami toksycznymi 
ale i również drobnymi zdarzeniami
mającymi miejsce w domu, uwzględniając różny zakres doświadczeń seniorów. Bo przecież część seniorów to osoby, które 
zamieszkują samotnie lub większość dnia pozostają w mieszkaniu bez obecności innych, a więc są „zdani sami na siebie”.

8. Festiwal ginących zawodów
Finansujący: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”
Data i miejsce: 28-29.09.2018 r. w Wyszogrodzie
Grupa docelowa: mieszkańcy województwa mazowieckiego, zamieszkujące na terenach wiejskich
Program festiwalu:
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- I dzień - Pokazy i warsztaty rzemieślnicze, między innymi kowalstwo,  garncarstwo, wikliniarstwo i kuchnia regionalna.
- II dzień – 
1. Pokazy i warsztaty rzemieślnicze, między innymi kowalstwo,  garncarstwo, wikliniarstwo, kuchnia regionalna.
2. Prezentacja folkloru ludowych kapel i orkiestr -  obrzędy, zwyczaje, muzyka, taniec, śpiew, stroje ludowe polskiej wsi.
Kolejność wystąpień:
- Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej.
- Grzybowianki & Grzybowiacy Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek 
- Zespół Tańca Ludowego MASOVIA Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
- Kapela Płocka 
3. Podsumowanie i zakończenie festiwalu.
Na zakończenie festiwalu dokonano wyboru najładniejszych prac i nagrodzono laureatów.
Ideą festiwalu było ukazanie starych, zanikających zawodów na terenie Mazowsza i podjęcie próby ratowania tej tradycji. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach bezpłatnie, i poznać różne unikalne już w tej chwili twórcze działania.
Zgodnie z wiodącym hasłem, festiwal pokazał że w XXI wieku nadal liczy się przede wszystkim człowiek, a praca jego rąk jest 
niezastąpiona. Uczestnicy przekonali się, że każdy, kto tylko zechciał, mógł nauczyć się wyplatać, lepić.

IX. Festyny dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów pod hasłem „Różnorodność biologiczna to życie”.
Finansujący: Powiat Płocki 
Cel imprezy:
- zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest utrzymywanie różnorodności biologicznej dla zachowania jakości środowiska 
naturalnego i zapewnienia trwałości procesów przyrodniczych oraz promowanie zachowań mających na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zrozumienia potrzeby ochrony różnorodności biologicznej, promocji jej,
- włączenie społeczności lokalnych w działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,
- promowanie działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.

9. Festyny dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów pod hasłem „Różnorodność biologiczna to życie”.
Finansujący: Powiat Płocki 
Charakter festynów: Organizacja organizacji dwóch festynów dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów zaplanowana z 
myślą o promocji walorów turystyczno-przyrodniczych powiatu płockiego. Festyny miały charakter wydarzeń otwartych. 
Szczegółowy opis: 
Festyn I. 
Termin: 14 lipca 2018
Miejsce: Nowy Duninów, ul. Aleja - Port w Nowym Duninowie
Program festynu:
Na scenie głównej:
•  Powitanie uczestników, przedstawienie celu, informacja o projekcie:
• prezentacja multimedialna - przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze projektu.
• „Ziemia wszyscy jesteśmy jej częścią. Różnorodność biologiczna to życie – wykład. 
• Prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!”– występy konkursowe na scenie.
W konkursie wzięły udział dzieci i  młodzież z terenu powiatu płockiego.
Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
- konkurs indywidulany,
- konkurs zespołowy. 
Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii. 
• Na scenie głównej: Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie artystycznym.
Obok sceny głównej były stoiska edukacyjne – na których prezentowane były wystawy dotyczące różnorodności biologicznej 
(podstawowe informacje o różnorodności biologicznej; różnorodność biologiczna w mieście, fauna i flora wybranych obszarów 
chronionych na terenie powiatu płockiego; różnorodność biologiczna w rolnictwie: informacje wstępne, zapomniane rośliny 
uprawne w Polsce, rośliny uprawne- niedoceniane gatunki), mini ZOO, warsztaty: jak zbudować domki dla owadów zapylających 
oraz liczne gry i zabawy edukacyjne. 

Festyn II
Termin: 29 września 2018 roku
Miejsce: Wyszogród, ul. Rynek
Program festynu: 
Na scenie głównej:
• Powitanie uczestników, przedstawienie celu happeningu, informacja o projekcie.
• „Turystyka na obszarach Natura 2000. Żyj w zgodzie  z naturą”   – wykład. 
• Konkurs piosenki ekologicznej – występy na scenie.
Konkurs organizowany był w następujących kategoriach:
1. konkurs indywidulany – 3 kategorie wiekowe tj.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

W ramach zadania pn. „Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie Powiatu Płockiego ” 
zainstalowano 350 wiklinowych koszy dla sowy uszatej w kompleksach leśnych lasów 
Nadleśnictwa Płock, w konarach drzew.
W ramach zadania pn. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół” utworzono 10 
stref nektarodajnych na terenach zielonych placówek oświatowych w powiecie płockim i 
sierpeckim.
Wybudowano 20 hoteli specjalnej konstrukcji z drewna, gliny i słomy -  strefy azylu dla błonkówe

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

14000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

I kategoria – przedszkole i klasy I-III
II kategoria – klasy IV - VI
III kategoria – klasy VII i  wzwyż
2. konkurs zespołowy. 
Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii. Ocenie podległy: dobór 
repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. 
• Warsztaty i stoiska promocyjno/edukacyjne. Obok sceny głównej były stoiska edukacyjne – na których prezentowano 
wystawy dotyczące różnorodności biologicznej (podstawowe informacje o różnorodności biologicznej; różnorodność 
biologiczna w mieście, fauna i flora wybranych obszarów chronionych na terenie powiatu płockiego; różnorodność biologiczna w 
rolnictwie: informacje wstępne, zapomniane rośliny uprawne w Polsce, rośliny uprawne- niedoceniane gatunki), mini ZOO, 
warsztaty: jak zbudować domki dla owadów zapylających oraz liczne gry i zabawy edukacyjne.  
10.Europejski Tydzień Kodowania
Fundacja w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania zorganizowała w jednej z płockich szkół "Warsztaty programowania 
Micro:bit". Warsztaty z programowania są dla początkujących. Zaprosiliśmy uczniów zaprzyjaźnionej szkoły na zajęcia z 
programowania z Micro:bit. Ten łatwy i przyjazny w obsłudze moduł edukacyjny służy właśnie do nauki programowania dla 
dzieci i młodzieży. Wykorzystaliśmy jego specyfikację do tego, aby stworzyć proste konstrukcje, posługując się przy tym językami 
programowania: python, block czy java script. Zajęcia prowadzone były w przystępnej formie warsztatów, łączących naukę z 
zabawą. 

11. Stypendia Pomostowe 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizuje program 
Stypendiów Pomostowych. 
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych 
magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności -PAFW
• Edycja 2017/2018
Komisja stypendialna przyznała 2 stypendia na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, w ramach XVI edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych:
• Edycja 2018/2019

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W 2018 roku Fundacja realizowała zadanie pn.  
„Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim” którego 
celem było wsparcie merytoryczne i finansowe 
poprzez regranting projektów, które inicjują 
współpracę mieszkańców Powiatu Płockiego na 
rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. 
W efekcie prowadzonego Projektu 
dofinansowaliśmy 31 projektów – lokalnych 
inicjatyw realizowanych przez  organizacje 
pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu 
powiatu płockiego, które podjęły wspólny 
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się 
lepiej.
Cel ten został osiągnięty poprzez: 
1. Wspieranie form aktywności obywatelskiej 
poprzez udzielenie wsparcia dla rozwoju i 
realizacji 31 projektów dla społeczności lokalnej 
realizowanych przez odbiorców zadania – 5940 
osób.
2. Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli 
grup docelowych dotyczących działalności NGO, 
prowadzenia działalności w III sektorze, 
tworzenia projektów, budowania nowych 
partnerstw lokalnych 
3. Prowadzenie działań doradczych, 
indywidualnych - prowadzonych metodą 
bezpośrednią – ok. 100 porad. 
4. Strona www - kompendium wiedzy 
zawierającej m.in materiały programowe, filmy 
dokumentujące inicjatywy lokalne (31), mapę 
inicjatywach.
Finansujący: Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności - Akademia Rozwoju Filantropii w 
Polsce, Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
Powiat Płocki oraz Fundacja Młodzi Razem

94.99.Z 1 400,00 zł
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2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W 2018 roku Fundacja realizowała zadanie pn. 
„Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie 
Powiatu Płockiego”. Zadanie dofinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt jest pierwszym i pilotażowym 
programem ochrony w regionie płockim i ma na 
celu zatrzymanie spadku liczebności chronionych 
gatunków sów i ich aktywną ochronę na terenie 
powiatu płockiego. 
Zadanie polegało na wykonaniu i montażu 350 
wiklinowych koszy dla sowy uszatej w 
kompleksach leśnych lasów Nadleśnictwa Płock, 
w konarach drzew.
Przewidywany efekt ekologiczny to zwiększenie 
liczebności populacji sowy uszatej poprzez 
stworzenie miejsc-koszy dla uszatki jako 
bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla 
przedmiotowych chronionych gatunków sów, a 
także analiza wynikłych zagrożeń dla ich 
populacji na teranie Powiatu Płockiego.
Celem projektu było stworzenie bezpiecznych 
warunków do rozrodu sowy uszatej - poprzez 
montaż 350 wiklinowych koszy/sztucznych 
gniazd w zadrzewieniach śródpolnych, 
kompleksach leśnych. 
W przypadku uszatki jako sztuczne miejsca 
gniazdowe stosowane są specjalne wiklinowe 
kosze, które bardzo dobrze spełniają swoja 
funkcję. Tego typu kosze umieszczane są zwykle 
na wysokości 6-10 m nad ziemią. Jednym z 
zagrożeń dla występowania sów jest brak miejsc 
lęgowych. Dotyczy to zarówno gatunków 
leśnych, jak i tych bytujących w pobliżu 
człowieka.

94.99.Z 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Działanie pn. "Bezpieczni Seniorzy"
Dofinansowany ze środków Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.  
Elementy zadania: 
1. Bezpieczni seniorzy - spotkanie inaugurujące 
projekt.
2. Nie daj się oszukać! – cykl warsztatów 
muzyczno – teatralnych.
3. Tajniki pracy aktora – lekcja teatralna 
połączona ze spektaklem.
4. Nie daj się oszukać! – inscenizacja.
5. Bezpieczni seniorzy – cykl warsztatów nt. 
"Strażak pomoże", "Bezpieczeństwo", "Uczymy 
ratować".
6. Jak ustrzec się przed oszustwem? - materiał 
edukacyjny – plakat.
7. Bezpieczni seniorzy! - gala sumująca projekt
Projekt „Bezpieczni seniorzy” to program 
edukacyjno–integracyjny w którym 
zaangażowani byli przede wszystkim seniorzy a 
także młodzi ludzie z terenu gmin: Radzanowo, 
Bodzanów, Słubice oraz gminy i miasta Sierpc. 
Wzięło w nim udział łącznie 98 odbiorców, w 
tym 88 osób po 60 roku życia. Projekt był 
innowacyjną formułą, która była propozycją 
poszukiwania i tworzenia nowych relacji w 
kontaktach pomiędzy starszym i młodym 
pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i 
wzrost bezpieczeństwa seniorów. Efektem 
realizacji projektu jest poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych dla godnego starzenia 
(mniejsza liczba wyłudzeń, kradzieży) poprzez 
aktywność społeczną (seniorzy sami 
przygotowali inscenizacje).

94.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 13



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 788 948,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 788 948,20 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 75 185,97 zł

2.4. Z innych źródeł 166 795,52 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 833,71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 543 133,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

224 150,00 zł

318 983,00 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

w 
tym:

0,00 zł

38 393,97 zł

36 792,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 833,71 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 788 948,20 zł 3 833,71 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

788 948,20 zł 3 833,71 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność statutowa Fundacji związana z realizacją zadań wymienionych w sprawozdaniu 
merytorycznym

3 833,71 zł

1 Cele statutowe 3 833,71 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

59 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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)

180 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 osób

180 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 331 583,00 zł

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

331 583,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 331 583,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 331 583,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 20 000,00 zł

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

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)

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych FUNDACJA w 2018 roku 
udzieliła Stowarzyszeniu 
Anielski Kredens, z siedzibą 
w Rogozinie ul. Strażacka 3, 
09-451 pożyczki 
(nieoprocentowanej) na 
realizację ich celów 
statutowych. Podst. 
&9pkt.15 Statutu
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Działaj lokalnie w Powiecie 
Płockim

Wsparcie merytoryczne i 
finansowe poprzez regranting 
projektów, które inicjują 
współpracę mieszkańców 
Powiatu Płockiego na rzecz 
dobra wspólnego i służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i poprawie jakości 
życia. Ponadto wzrost 
profesjonalizacji działań 
organizacji pozarządowych, 
klubów, grup nieformalnych 
oraz rozwój kompetencji ich 
liderów, a także animowanie i 
prowadzenie współpracy na 
poziomie lokalnym i 
powiatowym przy realizacji 
zadań o charakterze dobra 
wspólnego

Zarząd Powiatu Płockiego 60 000,00 zł

2 Działaj lokalnie w Powiecie 
Płockim

Wsparcie merytoryczne i 
finansowe poprzez regranting 
projektów, które inicjują 
współpracę mieszkańców 
Powiatu Płockiego na rzecz 
dobra wspólnego i służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i poprawie jakości 
życia. Ponadto wzrost 
profesjonalizacji działań 
organizacji pozarządowych, 
klubów, grup nieformalnych 
oraz rozwój kompetencji ich 
liderów, a także animowanie i 
prowadzenie współpracy na 
poziomie lokalnym i 
powiatowym przy realizacji 
zadań o charakterze dobra 
wspólnego

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

25 000,00 zł

3 Aktywna ochrona sowy 
uszatej na terenie Powiatu 
Płockiego

Zatrzymanie spadku liczebności 
chronionych gatunków sów i ich 
aktywną ochronę na terenie 
powiatu płockiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

90 720,00 zł

4 Aktywna ochrona trzmieli i 
dzikich gatunków pszczół

Zwiększenie liczebności 
populacji dzikich trzmieli i 
dzikich pszczół poprzez 
przywrócenie i wzbogacenie ich 
bazy pokarmowej oraz 
tworzenie sztucznych miejsc 
gniazdowych poprzez 
utworzenie 10 stref 
nektarodajnych na terenach 
zielonych placówek 
oświatowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

92 448,00 zł
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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)

5 Utworzenie ścieżek 
przyrodniczych pt. 
„Chronione gatunki flory i 
fauny”

Podniesienie wiedzy u ponad 
1100 osób na temat fauny i 
flory poprzez stworzenie ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej na 
terenie 3 placówek 
edukacyjnych oraz edukację 
młodych ludzi oraz osób 
niepełnosprawnych 
ukierunkowaną na potrzebę 
zgłębienia wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska, chęci 
aktywnego poznawania 
przyrody oraz rozwijania 
wrażliwości przyrodniczej i 
ekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

81 550,00 zł

6 Wiślane spotkania Poznanie dziedzictwa 
przyrodniczego, środowiska 
krajobrazowego i kulturowego 
rzeki Wisły, podniesienie 
atrakcyjności
turystycznej, społecznej i 
gospodarczej Regionu 
Płockiego, kształtowanie 
dbałości o środowisko 
przyrodnicze i kulturowe
oraz wzmacnianie udziału 
dzieci, młodzieży i dorosłych w 
życiu społecznym poprzez 
zorganizowanie happeningu,
warsztatów, akcji i konkursu.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

13 000,00 zł

7 Bohaterowie niepodległej Zainteresowanie dzieci, 
młodzieży oraz lokalnej 
społeczności
tematyką związaną z 
Narodowym Świętem 
Niepodległości, jego historią 
oraz stworzenie zbioru 
materiałów
prezentujących historie osób 
oraz wydarzeń, które 
przyczyniły się do odrodzenia 
niepodległej, opowieści o 
ludziach i
wydarzeniach związanych z ich 
rodziną, miejscowością czy 
regionem.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

13 000,00 zł
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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 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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Wykonanie (projekt i realizacja) 10 stref nektarodajnych na 
terenie 8 placówek oświatowych wg. specyfikacji (łącznej):
• 20 hoteli dla owadów zapylających, azylu dla błonkówek tj. 
trzmieli i dzikich gatunków pszczół (konstrukcja z drewna, gliny 
i słomy);
• 1400 krzewów nektarodajnych tj. rokitnik zwyczajny, wierzba 
purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca, 
bernerys zwyczajny, śnieguliczka biała - 140 krzewów x 10 stref 
nektarodajnych.
Zadanie pn. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków 
pszczół”

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - dotacja. Środki Fundacji 
pochodzące z darowizn

115 560,00 zł

2 Wykonanie oraz montaż wiklinowych koszy dla sowy uszatej w 
łącznie liczbie 350 sztuk realizowane jest w ramach zadania: 
„Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie Powiatu Płockiego ”

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - dotacja. Środki Fundacji 
pochodzące z darowizn

113 400,00 zł

3 Utworzeniu 3 ścieżek przyrodniczych przy placówkach 
edukacyjnych na terenie Powiatu Płockiego. 
Szczegółowy opis: 
Lokalizacja przystanków:
• Gmina Bulkowo - 1 ścieżka przyrodnicza:
- teren przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Bulkowie, gm. Bulkowo – 11 tablic; 
• Gmina Radzanowo - 2 ścieżki przyrodnicze: 
- teren przy Szkole Podstawowej w Radzanowie, gm. 
Radzanowo 11 tablic;
- teren przy placówce pn. Warsztaty terapii zajęciowej w 
Męczeninie gm. Radzanowo – ośrodek dla osób 
niepełnosprawnych – 20 tablic

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - dotacja. Środki Fundacji 
pochodzące z darowizn

113 484,00 zł

4 Druk Publikacji pn. „Bohaterowie niepodległej”. Zadanie: 
„Bohaterowie niepodległej”

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego - dotacja.
Środki Fundacji pochodzące z 
darowizn

4 250,00 zł

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

1 Bezpieczni seniorzy Poprawa jakości i poziomu życia 
80 osób starszych (60+) z terenu 
gmin: Radzanowo, Słubice, 
Bodzanów, Sierpc i miasta 
Sierpc, poprzez pobudzenie, 
rozwijanie i stworzenie 
warunków do realizacji 
aktywności społecznej 
seniorów, promowanie 
wolontariatu i integracji 
międzypokoleniowej przez 10 
m-cy realizacji projektu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

54 265,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

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

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15

Druk: NIW-CRSO 23


