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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2021 ROK 

KRS 0000216768 
 
 
 
 
 
 
 
I. DANE PODSTAWOWE  

 
 

 
Siedziba:                                                            Grzybów ½, 09-533 Słubice  
 
Adres biura:                                  09-400 Płock, ul. Bielska 57A, lok. 212 
 
Data rejestracji:                                                 09.09. 2004 rok 
Data wpisu w KRS:                                            09.09. 2004 rok  
 
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 30.11.2005 r 
REGON:                                                             611426482 
NIP:                                                                    774-28-39-486 
Zarząd: 
Prezes     Iwona Marczak 
Członek   Dariusz Winiarski 
Członek   Hanna Stańczyk  
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.  
 
 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

2. Działalność statutowa: 

a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego – obejmowała 
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych  
w ustawie z dn. 24 kwietnia  2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
b) prowadzona była na zasadzie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 
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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 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. 
 
III. PROJEKTY FUNDACJI 
Zrealizowane zadania w 2021 roku: 
 
I. BĄDŹ EKO! WYMIEŃ PIEC WĘGLOWY - KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA 
Finansujący: Gmina Miasto Płock  
„Bądź Eko! Wymień piec węglowy" to kampania edukacyjno-informacyjna jaką prowadzono na 
terenie miasta Płocka, której celem było zachęcenie mieszkańców miasta do wymiany pieców na 
takie, które są zgodne z wymaganiami ekoprojektu. 
W ramach kampanii umieszczono w 15 miejscach na terenie m. Płocka komunikat w formie graffiti. 
Lokalizacja: 
· Urząd Miasta Płocka -  2 szt. 
· Galeria Atrium Mosty - 2 szt. 
· Galeria Wisła - 1 szt. 
· Straż Miejska w Płocku - 1 szt. 
· Miejski Ogród Zoologiczny - 2 szt. 
· ORLEN ARENA / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o., ul. Plac Celebry Papieskiej 2 szt. 
· Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59 - 1 szt. 
· Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, Krakówka 8, 09-401 Płock - 1 szt.   
· Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku ul. Krakówka 4; - 1 szt. 
· Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Aleja Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock - 1 szt. 
· Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1 Maja 11 - 1 szt. 
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II. CZY WIESZ CZYM ODDYCHASZ? 
Finansujący: Gmina Miasto Płock  
Głównym celem projektu pn. „Czy wiesz czym oddychasz?” było podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców miasta Płocka poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste 
powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o 
środowisko naturalne. Aby zwiększyć świadomość ekologiczną w zakresie troski o powietrze, 
niezbędne było przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 
Działania: 
1. „Czy wiesz czym oddychasz?” – spot edukacyjny na telebimach reklamowych LED w Płocku na 
skrzyżowaniu ulic Jachowicza i Kilińskiego. 
Czas emisji: 20/09/2021 do 13/12/2021r . Wstępnie planowano emisję przez 2,5 miesiąca. 
Jednakże firma zajmująca się emisją uznała, że ze względu na ważność przekazu spotu przedłuży 
okres emisji o ponad tydzień nie obciążając kosztami Fundacji.  
Projekt polegał na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do 
mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośnika cyfrowego tj. ekranu LCD. 
 
III. MŁODZI - SENIOROM, SENIORZY ‐ MŁODYM 
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Zadanie miało charakter edukacji kulturalnej, w który zaangażowani byli seniorzy, dorośli, młodzież i 
dzieci z terenu powiatu płockiego. 
Projekt poprzez szeroką ofertę skierowaną do osób w różnym wieku, zarówno seniorów, dorosłych 
jak i młodzież oraz dzieci stworzył wspólną platformę artystyczną, która wzmocniła więzi 
międzypokoleniowe, pokazała czym mogą się dzielić, otworzyła uczestników nawzajem na siebie. 
Działania: 
1. Międzypokoleniowe warsztaty teatralno-filmowe pn. Teatralne studium codzienności. 
Grupa docelowa: dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy: 30 uczestników. 
Liczba warsztatów: 4 
2. Etiudy filmowe. 
·  O przemijaniu! 
·  Życie jest podróżą. 
·  Czy starość może być piękna? 
·  Nieśmiałe próby odczarowania wizerunku starszej kobiety. 
·  Para na życie. 
·  Oni są tacy sami jak my! 
·  Bądź Świętym Mikołajem. 
Reżyseria i scenariusz: Mariusz Pogonowski 
3. "Muzyka łączy pokolenia" muzyczne warsztaty międzypokoleniowe. 
Grupa docelowa: uczestnicy warsztatów ‐ 30 osób  - seniorzy, dzieci i młodzież. 
4. Płyta pn. "Babciu i dziadku, zaśpiewajcie z nami!" 
Nakład: 200 egzemplarzy. 
5. Działania promocyjne X Banner Stand. 
Zadanie realizowane w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Gminą Radzanowo. 
 
 
  



str. 4 
 

IV. MEET AND CODE 2021 
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" otrzymała dofinansowanie na 
wydarzenie „Młodzi adepci programowania z microbitem” w ramach inicjatywy Meet and Code 
2021. Sponsorem inicjatywy jest SAP. 
Jednym z celów Meet and Code jest pokazanie zastosowania technologii w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). 
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 3 wydarzenia nt. „Młodzi adepci programowania z 
microbitem”. Wszystkie zostały przeprowadzone przez Michała Kłosińskiego w formie wirtualnej. 
Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych 
doradców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską.  
Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim 
zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe i przydatne. 
 
 
V. DZIAŁAJ LOKOLANIE  
DZIAŁAJ LOKOLANIE ‐ WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ W POWIECIE PŁOCKIM 
Finansujący: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
Starostwo Powiatowe w Płocku  
 
Działania:  
V.1. KONKURS GRANTOWY 
Konkurs grantowy pn. „Działaj Lokalnie” - Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną 
Liczba organizacji/grup– 33 sztuki. 
Liczba grantów – 33 sztuki. 
Uczestnicy: 1230 osób tj. przedstawiciele 33 organizacji pozarządowych, klubów, Kół Gospodyń 
Wiejskich, grup inicjatywnych z terenu powiatu płockiego. 
Odbiorcy działań: ok. 30 tys. osób. 
 
Projekty realizowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2021: 
1.Tytuł projektu: Nie bądź łoś posadź coś! 
Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: uatrakcyjnienie jedynego miejsca rekreacji we wsi Murzynowo poprzez stworzenie 
terenów zielonych. 
 
2.Tytuł projektu: Uczymy dzieci segregować śmieci 
Realizator: Grupa nieformalna Maseczkomaniacy 
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych i szkolnych. 
 
3.Tytuł projektu: Moja Ojczyzna Wielu Narodów 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Wincentowie 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/akademia-rozwoju-filantropii-w-polsce/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/akademia-rozwoju-filantropii-w-polsce/
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Cel projektu: upamiętnienia i stworzenie przestrzeni do poznania kultury mniejszości narodowych 
mieszkających w okresie międzywojennym w Gąbinie. 
 
4. Tytuł projektu: ,,Smacznie i kolorowo'' 
Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki'' w Główinie 
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł  
Cel projektu: rozwijanie zainteresowań kulinarnych, przekazywanie tradycji, potraw regionu. 
 
5. Tytuł projektu: „Ogródki, ogrody pszczoły karmiące" 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju w Borowiczkach Pieńkach 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: jak największej ilości ekologicznych nawyków i działań wśród lokalnej społeczności. 
 
6.Tytuł projektu: Ocalić od zapomnienia 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: zachowanie miejsc historycznych i pamięci poprzez odnowę i ochronę dóbr kultury, 
sztuki i dziedzictwa narodowego znajdujących się na terenie Kępy Polskiej 
 
7.Tytuł projektu: Zielono nam! 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza 
w Nowych Grabiach  
Kwota dofinansowania: 2800,00 zł  
Cel projektu: zakup i zasadzenie roślin wieloletnich na terenie Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu.  
 
8.Tytuł projektu: Edukacja i historia idą w parze. Utworzenie kącika edukacyjno-historycznego. 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat historii jednostki OSP i historii lokalnej 
oraz zasad działania w sytuacjach zagrożenia. 
 
9. Tytuł projektu: „Gościu, siądź pod mym liściem i przypomnij sobie czyli kwestia dobrego smaku w 
Lipiankach" 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" w Lipiankach   
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: budowa pieca chlebowego na terenie przy Świetlicy Wiejskiej w Lipiankach. 
 
10.Tytuł projektu: Czytanie, poezja, bajkowy świat... 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu 
Kwota dofinansowania: 2500,00 zł  
Cel projektu:  zmobilizowanie mieszkańców do czytania książek o różnej tematyce w zależności od 
upodobań a później do wspólnej dyskusji oraz wymiany poglądów na temat utworu czy autora. 
 
11.Tytuł projektu: ,,Powtórka z rozrywki" 
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym 
Realizator: PPUTW - sekcja Brudzeń Duży 
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Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: integracja osób starszych, stworzenie oferty kulturalnej zgodnej z ich 
zainteresowaniami i potrzebami.  
 
12.Tytuł projektu: Integracja społeczności lokalnej w pandemii  
Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Archutówko 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: zachęcenie dzieci do wyjścia z domu, organizacji pikników, warsztatów: robienia 
lodów tajskich, pokaz wyrobu masła oraz wyjazd na wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu.  
 
13.Tytuł projektu: Dzień Ziemniaka na Wesoło! 
Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki" z Borowic  
Kwota dofinansowania: 3500,00 zł  
Cel projektu: organizacja festynu charytatywnego pn. „Dzień Ziemniaka na Wesoło!" 
organizowanego przez KGW wspólnie z mieszkańcami wsi na rzecz wsparcia Julii Pietrzak w jej 
walce z chorobą jaką jest pęcherzykowate oddzielanie się naskórka. 
 
14. Tytuł projektu: Zachować od zapomnienia 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: utworzenie izby pamięci i tradycji w strażnicy OSP Lipianki. 
 
15. Tytuł projektu: Ekologiczny ogród sensoryczny 
Realizator: Grupa nieformalna Cieślanie 
Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa w Cieślach im. Janiny Joźwiak 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: budowie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak. 
 
16. Tytuł projektu: Smaki jesieni 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Wokół Śniadeckiego w Wyszogrodzie  
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: promocja zdrowego odżywiania, poprzez wprowadzenie do codziennej diety kolejnych 
porcji warzyw i owoców w postaci przetworów oraz chleba pełnoziarnistego. 
 
17.Tytuł projektu: Aktywność dla serca w Borowicach 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borowice "Więcej Serca" w 
Borowicach  
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: wdrożenie programu profilaktyczno-wspierającego dla mieszkańców wsi Borowice, 
łącznie dla grupy ok 100 osób. 
 
18.Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury boiskowej na stadionie w Radzanowie 
Wnioskodawca/Realizator: GLKS "POLONIA" Radzanowo 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: zakup wraz z montażem piłkochwytów na bocznym boisku treningowym. 
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19.Tytuł projektu: OSP w Maliszewku miejscem integracji społeczności lokalnej 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: integracja środowiska lokalnego, wspólnoty lokalnej poprzez organizowanie równego 
rodzaju spotkań, imprez integracyjnych otwartych dla mieszkańców miasta i gminy Drobin. 
 
20. Tytuł projektu: Z muzyką w Trzeci Wiek 
Wnioskodawca/Realizator: Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Małej Wsi 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych mających na celu wyzwolenie energii 
społecznej wśród grupy osób starszych mieszkańców powiatu płockiego. 
 
21.Tytuł projektu: "O jak odporność” 
Wnioskodawca/Realizator: Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej 
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł  
Cel projektu: zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowego, ekologicznego stylu 
życia. 
22. Tytuł projektu: Tablice historii 
Realizator:  Grupa nieformalna Młodzi Kreatywni 
Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie 
Kwota dofinansowania: 2500,00 zł  
Cel projektu: montaż trzech dużych tablic informacyjnych dot. Patrona szkoły Czesława Hinca. 
 
23. Tytuł projektu: Zakątek strażaka 
Wnioskodawca/Realizator:  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwo 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: rewitalizacja terenu obiektu OSP w Łęgu Probostwie jako jednego z lokalnych punktów 
aktywność mieszkańców wsi.  
 
24. Tytuł projektu: ArtFuturo - artystyczna fuzja pokoleń w Bulkowie 
Realizator: Grupa nieformalna BulkoFuturo 
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: wzmocnienie międzypokoleniowych więzi poprzez artystyczne działania oraz 
uczczenie stulecia urodzin Stanisława Lema poprzez namalowanie pierwszego muralu w Bulkowie. 
   
25. Tytuł projektu: Najpiękniejszy zakątek świata w mojej małej ojczyźnie 
Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" w 
Nowym Miszewie 
Kwota dofinansowania: 6000,00 zł  
Cel projektu: integracja osób niepełnosprawnych oraz ludzi zdrowych z lokalnego terenu, dla miłego 
i wspólnego spędzania czasu wolnego.  
 
26. Tytuł projektu: „Łubki - ocalimy resztki historii, która minęła bezpowrotnie" 
Realizator: KS „ROZWÓJ" Nowe Łubki 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Łubkach  
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Kwota dofinansowania: 3200,00 zł  
Cel projektu: napisanie i opublikowanie książki o niezwykłej historii m. Łubki na podstawie 
zebranych i zbieranych materiałów. 
 
27. Tytuł projektu: Integracja łączy pokolenia 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim 
Kwota dofinansowania: 2500,00 zł  
Celem: aktywizacja lokalnej społeczności przy realizacji zadania poprawiającego poczucie 
wspólnoty. 
 
28. Tytuł projektu: Dziecięca akademia muzyczna 
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 
Kwota dofinansowania: 5500,00 zł  
Cel projektu: przeprowadzenie cyklu grupowych zajęć wokalnych, podczas których młodociani 
uczestnicy rozwijać będą pasję śpiewania i współtworzenia własnych interpretacji 
różnogatunkowych utworów. 
 
29. Tytuł projektu: Świadome wędkarstwo z PZW 
Wnioskodawca/Realizator: Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło nr 103 Bodzanów 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: chęć zaszczepienia w najmłodszych wędkarzach potrzeby działania na rzecz dobra 
wspólnego jakim jest rzeka Mołtawa, pobudzenie w nich poczucia odpowiedzialności i troski o jej 
ekosystem. 
 
30. Tytuł projektu: Budowa placu zabaw we wsi Mokrzk 
Realizator: Grupa Nieformalna Sołectwo Mokrzk 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: utworzeniu placu zabaw we wsi Mokrzk. 
 
31. Tytuł projektu: Kajakiem popłyniemy...śmieci zbierzemy 
Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: walka z zaśmiecaniem środowiska wodnego, edukacja ekologiczna młodzieży i 
promocja wolontariatu. 
 
32. Tytuł projektu: „Lokalny zabytek to nie przeżytek" - prace pielęgnacyjne w parku im. J. 
Kochanowskiego w Radzanowie 
Realizator: Grupa Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł  
Cel projektu: przeciwdziałanie degradacji zadrzewieni na terenie skweru położonego w zabytkowym 
parku w Radzanowie oraz zwiększenie różnorodności gatunkowej poprzez wykonanie nasadzeń. 
 
33. Tytuł projektu: "mała RZECZ a cieszy" 
Wnioskodawca/Realizator: Fundacja „Bez Granic" 
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Kwota dofinansowania: 3500,00 zł  
Cel projektu: integracja lokalnego społeczeństwa poprzez propagowanie potraw ekologicznych oraz 
ukazywanie pozytywnych aspektów roli owadów w środowisku naturalnym. 
 
Wszystkie inicjatywy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. 
 
V.2.  Szkolenie nt. "Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?" 
Trener: 1 osoba  
Czas trwania warsztatu: 5 godzin  
Uczestnicy: 35 osób  
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom) 
Tematyka: pozyskiwanie środków, przygotowanie i realizacja projektów, praca w zespole oraz 
tworzenie partnerstw lokalnych i własnych inicjatyw. 
 
V.3.  Szkolenie nt. „Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji? 
Trener: 1 osoba  
Czas trwania warsztatu: 5 godzin  
Uczestnicy: 29 osób  
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom) 
Tematyka: zarządzanie wolontariuszami oraz praktyczne umiejętności związane z procesami.  
 
V.4.  Szkolenie nt. „Projektowanie i realizacja akcji i działań społecznych”  
Trener: 1 osoba  
Czas trwania warsztatu: 5 godzin  
Uczestnicy: 32 osoby  
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom) 
Tematyka: działania i narzędzia animacyjne oparte o ideę Community Art. czyli „sztuki opartej na 
społeczności”. 
 
V.5.  Konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021”  
Cel: promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu 
płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej. 
Kategoria I: wolontariat indywidualny: 
Przyznano 3 nagrody i jedno wyróżnienie.  
Kategoria II: wolontariat grupowy: 
Nagrodzeni: 
• Hipolitariat - grupa działająca przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi 
• Słubickie Szkolne koło Wolontariatu „Niewidzialne ręce’’ 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach ,,CIEŚLANKI” 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie 
• Koło Gospodyń z Borowic Wesołe Babeczki 
 
Wyróżnieni:  
• Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Łącku  
• Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Kościelnym 
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V.6.  Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych 
Prowadzący: 1 osoba – doradca ‐ animator. 
Liczba świadczeń:  100 
Grupa docelowa: przedstawiciele 40 organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów 
sportowych, grup inicjatywnych/nieformalnych z terenu powiatu płockiego, którzy skorzystają z 
narzędzi wsparcia oferowanego w ramach projektu. 
 
V.7. Działamy lokalnie dla rozwoju społeczności lokalnych - gala sumująca projekt 
Prowadzący/animator: 1 osoba.  
Czas: 5 godzin. 
Miejsce: Starostwa Powiatowego w Płocku  
Uczestnicy: 68 osób  
 
V.8. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych   
Liczba odsłon: 88452, 
Osoba odpowiedzialna: 1 – Specjalista ds. serwisu internetowego i promocji. 
Czas pracy: 100 godzin 
 
V.9.   Działania promocyjne 
‐ X-Baner - szt. 1- pełen kolor, oznakowany – baner promował zadanie podczas warsztatów, gali 
oraz poza działaniami w siedzibie Fundacji, 
‐ podczas lokalnych spotkań,  
‐ w mediach ‐ artykuły, spoty radiowe – relacje z prowadzonych działań, 
‐ podczas szkoleń – przekaz ustny oraz prezentacje i materiały szkoleniowe opatrzone nazwą oraz 
logotypami współfinansującego. 
 
VI. DZIAŁAJ LOKOLANIE I EKOLOGICZNIE 
VI.I. KONKURS GRANTOWY 
Projekty realizowane w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie i ekologicznie”: 
 
1.Tytuł projektu: "Zielony Zakątek- od projektu do efektu" 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Zakątek nad Słupianką w Białkowie 
Kwota dofinansowania: 3000 zł 
Termin realizacji: 15/05/21/ - 31/10/2021r 
Cel projektu: nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej. 
 
2.Tytuł projektu: EKO WYSPA 
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;  
Realizator: Mieszkańcy Wsi Rogowo -Rogowiacy  
Kwota dofinansowania: 3000 zł 
Termin realizacji: 01/06/21 – 30/09/21 
Cel projektu: montaż Eko Wyspy wraz z roślinnością na stawie wiejskim.  
 
3.Tytuł projektu: DOTLEŃMY GMINĘ RADZANOWO 
Realizator: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY RADZANOWO 
Kwota dofinansowania: 3000 zł 
Termin realizacji: 15/07/21 – 30/09/21 
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Cel projektu:  konkurs dla rad sołeckich, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych pn. 
„SPRZĄTAMY - SADZIMY - DOTLENIAMY".  Wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej oraz konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „DRZEWO - TLEN - ŻYCIE".  
Laureatami zostali: 
- KGW "Zakątek nad Słupianką"- Zakątek robi nasadzenia, Gminę dotlenia! 
- KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie - Ekoprzyszłość zaczyna się dziś! 
- Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Boryszewie-  Ekologia moją dewizą. 
- KGW Eko-Gosposie W Brochocinie  - Nasadzamy, o planetę dbamy! 
- Sołectwo Stróżewko - Sołectwo Stróżewko dba o środowisko! 
- Sołectwo Męczenino - Działamy lokalnie i ekologicznie. Na drzewa tlenowe czekamy. W naszej wsi 
porozsadzamy, jak je otrzymamy. Żeby powietrze oczyściły, Męczenino ozdobiły! 
 
VII. ZACZNIJMY OD PODSTAW 
Finansujący: Firma 4F 
Projekt pn. „Zacznijmy od nowa” miał na celu zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, 
realizacji celów i spełniania marzeń. Zorganizowano ogólnopolski konkurs w ramach którego 
wręczono 500 kart podarunkowych do sklepów 4F dla wszystkich zwycięzców z 17 województw. 
Uczestnicy musieli uzupełnić prosty formularz, opowiedzieć w 100 słowach o swoim wyzwaniu 
i sporcie, którego chcieli się nauczyć w 2021 roku. 
Dzięki zaangażowaniu Fundacji, aż 25 osób w powiecie płockim otrzymało kartę podarunkową 
o wartości 500 zł. W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół 
podstawowych z klas IV – VIII. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
2. Informacja o uzyskanych przychodach 
W 2021 roku FUNDACJA uzyskała ogółem przychód w wysokości:  224.146,32 zł.  
3.Informacja o poniesionych kosztach 
FUNDACJA nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są 
z realizacją celów statutowych. 
Ogółem koszty działalności statutowej wyniosły w 2021 roku wyniosły: 232636,81 zł.  
4.Dane o zatrudnieniu 
Zarząd sprawuje swoje funkcje nie pobierając wynagrodzeń za pełnione funkcje. 
W 2021 roku FUNDACJA nie prowadziła działalności gospodarczej, nie przyznała i nie wypłaciła 
nagród ani premii, nie zaciągała zobowiązań. 
5.Informacja o rozliczeniach Federacji (podatki i ZUS) 
Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS regulowane były terminowo. 
W roku 2021 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola Skarbowa. 
6. Dane o działalności zleconej 
Fundacja w 2021 roku nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe, nie wykonywała usług i zadań w ramach zamówień publicznych. 
7. dodatkowe informacje. 
Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Fundacja wywiązuje się na bieżąco.  
Sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z ich 
realizacji.  
8.Sytuacja finansowa Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" jest dobra. 
 
 
 
Płock dn. 16/05/2022r 
 
 
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  
 
 
Iwona Marczak  Dariusz Winiarski     Hanna Stańczyk 
 
Prezes Zarządu             Członek Zarządu      Członek Zarządu   


