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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.

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

I.

NIEODPŁATNA działalność pożytku publicznego:

Fundacja w swoich działaniach skupia się na wyszukiwaniu i wspieraniu inicjatyw realizowanych
przez lokalnych liderów oraz kształceniu liderów w duchu idei zrównoważonego rozwoju.
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.
W roku 2009 zrealizowaliśmy następujące projekty:

1. My dla regionu.
Okres realizacji: 15 kwietnia do 5 grudnia 2009r.
Finansowanie:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 18 000, 00zł.
Starostwo Powiatowe w Płocku – 2500,00.
Cel projektu:
budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych
na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i miasta Płocka.
Opis podjętych działań:
1.
Rozpoczęcie zadania – kwiecień 2009r. Powołany zespół odpowiedzialny za realizację
projektu opracował:
regulamin zawierający opis celów zadania, warunki uczestnictwa, informacje
o organizatorach i adresatach, terminie i kategoriach nadsyłania prac, dodatkowe informacje,
kartę uczestnictwa, która została przekazana wszystkim zainteresowanym udziałem
w projekcie, którzy zobowiązani byli do wypełnienia i przesłania kart w wyznaczonym terminie,
bazę szkół, która posłużyła do przekazywania informacji o projekcie.
2.
Akcja informacyjna – kwiecień 2009r
Informacja o projekcie została także przekazana lokalnym mediom, jak również została umieszczona
na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl. Zostały rozesłane zaproszenia wraz z regulaminem,
kartą zgłoszeniową do wszystkich szkół ujętych we wcześniej opracowanej bazie.
3.
Przyjęcie zgłoszeń – maj 2009r.
Wszystkie grupy chcące wziąć udział w projekcie w wyznaczonym terminie przesłały karty
zgłoszeniowe. Została opracowana baza uczestników projektu, która posłużyła do ewaluacji projektu
w fazie realizacji prac poszczególnych grup.
4.
Praca uczestników projektu – czerwiec – wrzesień 2009r.
W okresie od czerwca do września zgłoszone grupy pracowały w swoim lokalnym środowisku.
Zadaniem każdej grupy było zebranie i opracowanie informacji o postaci historycznej, o ludziach,
którzy według nich zasługują także dziś na miano autorytetu. Zebrane informacje grupy opracują w
dowolnie wybranej przez siebie kategorii. I – kategoria: film, prezentacja multimedialna, II – folder,
ulotka, III – krótka informacja- np. plakat. Grupy oprócz prac przedstawiających osobowości i
miejsca regionu przedstawiły także opis podjętych działań (ilość osób zaangażowanych
w przygotowanie i opracowanie prac, imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwa i adres szkoły bądź

jednostki, z którą grupa współpracuje, jak również opis podjętych działań np. ile i z kim było
przeprowadzonych wywiadów, rozmów, skąd czerpali informacje itd.)
Prace młodzieżowych grup polegały na zbieraniu informacji poprzez:
przeprowadzeniu wywiadów, rozmów, spotkań, relacji członków rodziny, sąsiadów,
znajomych naszych bohaterów i miejsc nam bliskich; odnalezienie prywatnych archiwów,
wykorzystanie dostępnej literatury, gromadzenie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie
dostępnych wyników prasowych itp.
opracowaniu zebranych informacji w dowolnie wybranej przez siebie formie: film,
prezentacja multimedialna, folder, ulotka lub krótka informacja np. plakat),
przekazaniu zebranych i opracowanych prac do biura Fundacji, (praca zostaną umieszczone
na stronie internetowej i w publikacji „My dla regionu”,
prezentowaniu swoich prac o naszych bohaterach i miejscach nam bliskich na forum
klasowym, podczas szkolnych uroczystości (apeli, festynów), prezentowanie prac w trakcie
lokalnych uroczystości, happeningów itp,
5.
Stworzenie mapy promującej osobowości i miejsca regionu– październik 2009r.
Wszystkie nadesłane prace są umieszczone na mapie promujące osobowości i miejsca regionu, mapa
wskazuje miejsca, w których dana postać jest patronem, autorytetem. Mapa będzie znajdować się na
specjalnie utworzonej podstronie.
Na mapie obrazującej część województwa mazowieckiego tj. powiaty: płocki, sierpecki,
sochaczewski, gostyniński i miasto Płock, są zaznaczane punktowo osobowości, miejsca regionu.
Punkty będą odnosiły się do danych miejscowości, z którymi związane są dane osobowości. Po
kliknięciu na dany punkt będzie ukazywała się informacja o osobach, autorytetach, o których należy
pamiętać z opisem o faktach z jego życia, twórczości, o podjętych działaniach związane z daną
miejscowością bądź będzie ukazywała się informacja o ciekawym, ważnym, historycznym miejscu
regionu.
6.
Opracowanie i druk publikacji „My dla regionu”.
W publikacji są zawarte trzydzieści historii, opowieści o ludziach i miejscach związanych
z regionem. Opowieści o ludziach i miejscach tworzących historię i kulturę Mazowsza. (Nakład
1000 egz.).
7.
Powołanie komisji konkursowej w celu nagrodzenie najaktywniejszej grupy – listopad
2009r.
Została powołana komisja, która nagrodziła najaktywniejsze grupy. Komisja oceniała na podstawie
załączonego opisu podjętych działań, jak również na podstawie nadesłanych prac oceniając ich
wartość merytoryczną i jakość wykonania. Nagrodzono 10 prac oraz wyróżniono 14
najaktywniejszych zespołów, zachęcając ich do dalszego działania.
Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „My dla regionu”.

LAUREACI KONKURSU:
1. Śladów i okolice naszym wspólnym dobrem. Skansen w Gorkach Pana Henryka Goszcza
Autorzy: Adrianna Kiełbasińska, Konrad Balcerzak, Anna Kąpińska, Natalia Kułach, Joanna
Poryszewska, Wiktoria Zaniewska - grupa „Poszukiwacze Klio” ze Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Śladowie.
Opiekun grupy: Beata Krupiniewicz.
2. Spacer po Sochaczewie
Autorzy: Marzena Stasiak, Zuzanna Matusiak, Małgorzata Raczkowska, Aleksandra Gersz, Karolina
Miałkos, Piotr Pisarek, Kacper Przyłucki, Paulina Cieślak, Adrianna Pyza, Justyna Kornacka grupa „Uczniowie dla miasta” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie.
Opiekun grupy: Beata Figut.

3. Zygmunt Pruski – człowiek, którego warto poznać
Autorzy: Klaudia Palasik, Natalia Kowalczyk, Martyna Feliga, Justyna Kania, Sylwia Kiełbasińska,
Renata Księżak, Daria Feliga, Kamil Kaźmierski, Damian Stępniak, Aleksandra Ulicka, Patrycja
Ulicka, Ewelina Wawrzyńczak, Natalia Wawrzyńczak - grupa „Żacy – Rybniacy” ze Szkoły
Podstawowej im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.
Opiekun grupy: Zofia Wawrzyńczak, Dorota Jóźwiak.
4. Rycerze Floriana To My
Autorzy: Martyna Radecka, Żaneta Marczak, Kamila Marczak, grupa – „Florianie” przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie.
Opiekun grupy: Tomasz Jakubowski.
5. Zbigniew Mieczkowski – ziemianin i żołnierz
Autorzy: Paulina Kopczyńska, Ewelina Pawlak, Krystian Adamkiewicz, Bartłomiej Zieliński, Jakub
Ostrowski - grupa „Koło Historii Regionalnej” ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi.
Opiekun grupy: Andrzej Jeznach.
6. Szkice do portretu zbiorowego
Autorzy: Karolina Wawrowska, Dorota Korzeniewska, Emilia Szymańska, Natalia Krupińska - grupa
„Szkolne reporterki” ze Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie.
Opiekun grupy: Danuta Drążkiewicz, Tomasz Jackowski, Paweł Jaszczak.
7. Obrońcy Płocka z 1920 roku Autorzy: Wioleta Ceglewska, Karina Nogaj, Joanna Roga,
Katarzyna Adrianowicz, Sandra Gawlińska, Anna Kacperska - grupa „Ze świetlicy z Gimnazjum Nr
4 w Płocku”. Opiekun grupy: Bożena Żeromska – Bogacz.
8. Ksiądz Jan Twardowski poetą Mazowsza – śladami Patrona szkoły
Autorzy: Malwina Lichoń, Magdalena Sażała - grupa „Sopelki” z Liceum Ogólnokształcącego SOP
im. Księdza Poety Jana Twardowskiego w Płocku.
Opiekun grupy: Maria Gankowska.
9. Ignacy Michałowski – cichy bohater wojny i pokoju
Autorzy: Klaudia Adamska, Piotr Felczak, Paulina Zielińska - grupa „Tropiciele Historii” z Zespołu
Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Opiekun grupy: Mariola Madej, Marzena Markiewicz.
10.
Theodor Kuhn – nieznany bohater
Autorzy: Anna Leżyńska, Iza Olecka, Ewelina Nadolska, Artur Ozóg - grupa „Studzianki” z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
Opiekun grupy: Edyta Jagodzińska.
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI
1. Generał Franciszek Seweryn Wład - Bohater Września 1939
Autorzy: Emilia Dragan - grupa „Pamięć” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Ziemi Iłowskiej.
Opiekun grupy: Wanda Dragan.
2. Szlak Pamięci Żołnierzy Cichociemnych - Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary
Autorzy: Izabela Trafalska, Angelika Kucharska, Patrycja Kujawa, Aleksandra Kowalewska,
Aleksandra Kunikowska, Damian Grzybowski, Łukasz Gasik, Magdalena Latała, Dariusz Skierski,
Mateusz Lis, Piotr Kamiński, Sylwia Gasik, Karolina Kopka, Justyna Feliga, Dominik Górecki,
Artur Kwiatkowski, Krystian Krakowiak, Krystian Czubak, Kamil Grzybowski, Wojciech Bujakowski
- grupa „Mali spadochroniarze” ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w
Brzozowie.
Opiekun grupy: Iwona Grzywacz.
3. On jest jednym z nas
Autorzy: Anna Sokół - grupa „Pozytywnie zakręceni bis” z Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w
Radzanowie.

Opiekun grupy: Bożena Gackowska.
4. Płock – nasze piękne miasto
Autorzy: Klaudia Żebrowska, Klaudia Bombalicka, Dominika Szafrańska - grupa „Perełki” z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sikorzu.
Opiekun grupy: Katarzyna Skonieczna.
5. Tylko nieliczni jeszcze pamiętają... Sylwetki cichych bohaterów lat 1939 – 1945
Autorzy: Marcin Gawinek, Adrian Bauszewski, Paweł Gawski, Oskar Głażewski, Natalia
Lewandowska, Marcin Wojciechowski, Marta Zmysłowska - grupa „Przyjaciele Ziemi
Rogotwórskiej” ze Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.
Opiekun grupy: Agnieszka Bedyk, Waldemar Grodkiewicz.
6. W hołdzie bohaterom
Autorzy: Paulina Grabarczyk, Aneta Gawrońska, Wioletta Walczak, Aleksandra Ogieniewska, Paweł
Auguścik, Adam Marciniak - grupa „Koło Artystyczne - Leonardo” z Zespółu Szkół
Ogólnokształcących w Blichowie, Publicznego Gimnazjum w Blichowie.
Opiekun grupy: Przemysław Szelągowski.
7. Skarb Mazowsza
Autorzy: Aleksandra Hoppe - grupa „Mazowieckie Perły” ze Szkoły Podstawowej w Maszewie
Dużym.
Opiekun grupy: Joanna Winiarska.
8. Leokadia Bergerowa – nie tylko nauczyciel
Autorzy: Ewelina Sołtysiak, Anna Cichocka - grupa „Szkolny Klub Wolontariusza” z Zespołu Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Opiekun grupy: Anna Jeziórska.
9. Historia Dębu Wojciech
Autorzy: Paweł Jankowski, Mateusz Szczodrowski – grupa „Szkolne Koło LOP” z Liceum
Ogólnokształcącego SOP im. Księdza Poety Jana Twardowskiego w Płocku.
Opiekun grupy: Maria Cylińska.
10. Most pokoleń – oni dla nas, my dla nich
Autorzy: Sandra Ramotowska, Eliza Sławińska - grupa „G – 10” z Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku.
Opiekun grupy: Beata Lipińska, Mirosława Szulc.
11. Władysław Broniewski - „Niesforny komunista, zawsze beztroski romantyk” Autorzy: Agata
Mokijewska, Piotr Wysocki - grupa „Ambasadorzy Przyrody” z Gimnazjum nr 6 im. prof.
Władysława Szafera w Płocku. Opiekun grupy: Dorota Kociemska.
12. Druh Wacław Milke – nasz druh
Autorzy: Michał Niski, Ada Dąbrowska, Aleksandra Jarębska, Anna Garwacka, Mateusz Frontczak,
Maria Jarzyńska, Kinga Kolimeczkow, Julia Żółtowska, Mateusz Zdanowski, Adam Wisła,
Przemysław Domański, Julia Góralska, Oliwia Szygendowska - grupa „Młodzi historycy” ze Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Płocku.
Opiekun grupy: Dorota Kuźniewska.
13. Bohater na zawsze zostanie bohaterem, czyli Henryk Gutowski walczący w obronie Ojczyzny
Autorzy: Magdalena Krajenta – grupa „Sierpczanie” z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka
Sucharskiego w Sierpcu.
Opiekun grupy: Grzegorz Radomski.
14. Sanniki – wczoraj i dziś
Autorzy: Aleksandra Gruszczyńska, Patrycja Kopka, Marta Kucharczyk - grupa „Sannickie
dziennikarki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.
Opiekun grupy: Aleksandra Głowacka, Anna Wojciechowska.

PODZIĘKOWANIE OTRZYMALI:
1. Sikórz
Autorzy: Damian Stępczyński, Przemysław Kwasiborski, Kamil Sochocki, Łukasz Drażewski - grupa
„Mistrzowie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sikorzu.
Opiekun grupy: Katarzyna Skonieczna.
2. Paweł Włodkowic – Nasz Patron
Autorzy: Justyna Charzyńska, Magdalena Bialik, Anna Pawlak, Paulina Caban, Aleksandra Majewska, Olga Rypińska, Olga Radolińska, Katarzyna Zarębska, Paulina Kejna - grupa „Koło
ekologiczne” z Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym.
Opiekun grupy: Bożena Wrześniewska.
3. Wincenty Hipolit Gawarecki – historyk Mazowsza
Autorzy: Zuzanna Winkowska, Aleksandra Grzelak, Natalia Bartosińska - grupa „Hipolitki” ze
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
Opiekun grupy: Andrzej Jeznach.
4. Śladami przeszłości – Warszawa utraconego dzieciństwa – wspomnienia
Autorzy: Katarzyna Zalewska, Paweł Gackowski, Aleksandra Gackowska – grupa „Komplet” przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie.
Opiekun grupy: Dariusz Zalewski.
5. Stąd wziąłem skrzydła do lotu…” Władysław Broniewski w Płocku i o Płocku
Autorzy: Agnieszka Krakowska, Karolina Kamerdyn - grupa „Szkolny Klub Wolontariusza” z
Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Opiekun grupy: Anna Jeziórska.
6. Kazimierz Askanas - współczesny człowiek renesansu
Autorzy: Monika Majchrzak, Klaudia Kozicka – grupa „EVVIVA L’arte” z Liceum
Ogólnokształcącego SOP im. Księdza Poety Jana Twardowskiego w Płocku.
Opiekun grupy: Mariusz Obszyński.
8. Podsumowanie projektu – grudzień 2009r.
W trakcie uroczystego podsumowania projektu została zaprezentowana mapa promująca osobowości
regionu. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy uczestnictwa, a najaktywniejszym
zespołom – nagrody. W uroczystym podsumowaniu uczestniczyły wszystkie osoby zaangażowane w
projekt, lokalne władze, media.
Efekty realizacji projektu:
Trzydzieści opracowań o bohaterach i miejscach nam bliskich,
mapa promująca osobowości i miejsca regionu, na której zostały umieszczone wszystkie prace
wykonane przez młodzieżowe grupy. Mapa znajduje się na stronie internetowej Fundacji
www.mlodzirazem.pl w zakładce „My dla regionu”,
publikacja pn. „My dla regionu” zawierająca prace o bohaterach i miejscach nam bliskich
opracowane przez młodzieżowe grupy - uczestników projektu.

2. Wolontariusz – kto to taki”
Finansujący:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 27 250,00 zł,
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 1300,00 zł
Fabryka Levi Strauss Poland – 6243,47 zł.
.

Założeniem projektu było budowanie sieci na rzecz rozwoju Wolontariatu na Ziemi Płockiej,
wspieranie instytucji pomocowych, edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się
rozwiązywaniem problemów w środowiskach lokalnych. Zaangażowanie pracowników lokalnych
zakładów pracy, którzy chcą działać woluntarystycznie na rzecz innych. Realizacja projektu
przyczyniła się do wzmocnienia ideę wolontariatu w małych społecznościach, rozwijania współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną i sektorem prywatnym. Wsparcia
działających i chcących działać wolontariuszy oraz podnosić ich kwalifikacje.
Projekt obejmował szkolenia dla młodzieżowych oraz dorosłych liderów wolontariatu,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, zakładów pracy oraz osób bez
zatrudnienia - pracujących wolontarystycznie, które chcieli rozwijać swoje kwalifikacje.
Wzmocniono kompetencje wolontariuszy w zakresie pracy zespołowej, nabycia i doskonalenia
umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, korzyści z bycia wolontariuszem, także
rozszerzenie regionalnej grupy animatorów społecznych, promowanie sieci współpracy
i obywatelskiego zaangażowania na rzecz rozwoju lokalnego, szerzenie wolontariatu.
Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często
niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w działalność,
przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jaki i samym wolontariuszom.
Liczymy, na to, że projekt pozwolił aktywizować zarówno osoby korzystające z pomocy jak i
społeczność lokalną, a wielu osobom umożliwił zaspokojenie swoich potrzeb, poprzez szkolenia,
wyjazdy z dziećmi w ramach Akcji placówka.
Wolontariusze są dla innych wzorem aktywnej, otwartej postawy. Odpowiednio przygotowani sami
angażują się w działania na rzecz innych oraz angażują inne osoby do pracy wolontarystycznej, co
przyczyni się do ich aktywizacji społecznej.
Elementy projektu:
I zadanie - szkolenia
Szkolenie nr 1 pn. „Tworzenie młodzieżowych klubów wolontariusza”
Uczestnicy: młodzieżowi oraz dorośli wolontariusze – 21 osób.
Miejsce: Modelowe Centrum Ekoturystyki w Sendeniu – powiat płocki.
Termin: 26 – 28 czerwca 2009 roku.
Warsztaty te miały na celu m. in. zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu młodzieżowego,
dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia
i wychowania przez pracę.
Tematyka warsztatów dotyczyła trzech modułów:
I moduł
integracja grupy – ćwiczenia integrujące w grupie,
rola i znaczenie wolontariatu w wychowaniu i edukacji młodzieży,
partnerstwo na rzecz wspólnych działań,
pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność Klubów Wolontariatu,
jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza,
zarządzanie pracą wolontariuszy,
zajęcia z psychologiem – „chcę, mogę, potrafię” – pomagające określić młodym osobom własne
potrzeby, podkreślające jednocześnie wagę pomocy osobom potrzebującym, ich wkład w życie
hospicjum, DPS,
komunikacja z otoczeniem,
przykłady funkcjonowania ośrodków wolontariatu.
II moduł
jak tworzyć pozytywny wizerunek,

jak reagować na negatywne informacje,
w jaki sposób konstruować informację prasową.
III moduł
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje następujące tematy:
1. Aspekty prawne i moralne udzielania pierwszej pomocy
2. Ochrona własna osoby udzielającej pierwszej pomocy
3. Utrata przytomności
4. Konwulsje uwarunkowane mózgowo (Epilepsja)
5. Porażenie słoneczne
6. Zaburzenia oddychania
7. Sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca (Resuscytacja)
8. Astma
9. Udar mózgu
10. Porażenie prądem elektrycznym
11. Krwawienia i krwotoki
12. Rany
13. Wstrząs
14. Opatrunki
15. Ciała obce w ranach
16. Oparzenia termiczne i chemiczne
17. Odmrożenia
18. Hipotermia
19. Hipertermia
20. Złamania
21. Wypadki z udziałem pojazdów komunikacyjnych
W ramach zajęć umożliwione były ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów oraz na fantomach.
Instruktorzy Maltańskiej Służy Medycznej wykorzystali dostępne środki multimedialne. W tematyce
uwzględniona została najnowsza wiedza medyczna w zakresie pomocy w wypadkach, a materiał
opracowano wg kryteriów wychowawczo - naukowych.
Na warsztatach młodzież nauczyła się m. in. współpracy, poprawnej – asertywnej komunikacji,
pracy w grupie, empatii, rozwiązywania problemów. Metodą warsztatową przepracowywane zostały
problemy i sytuacje, z jakimi młodzi może stykać się w przyszłej pracy społecznej. W zagadnieniach
omawianych podczas kursu znalazły się teoretyczne i praktyczne kwestie związane ze współpracą z
wolontariuszami.
Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.
Szkolenie nr 2 - Szkolenie dla wolontariuszy: "Światy dzieci i ich rodzin"
Uczestnicy: przedstawiciele szkół, Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Kultury i innych
instytucji i organizacji pozarządowych, którzy chcą przy swoich placówkach tworzyć Kluby
Wolontariusza (wolontariusze dorośli i młodzieżowi) – 20 osób.
Miejsce: Modelowe Centrum Ekoturystyki w Sendeniu – powiat płocki.
Termin: 30 – 31 lipiec 2009 r
Główne zagadnienia programowe:
wizja dziecka,
komunikacja z dzieckiem i jego rodziną,
postawy systemowego rozumienia rodziny,

podstawy dobrej relacji między dorosłymi, a dziećmi, młodzieżą,
przykłady zabaw z dziećmi i rodzicami,
wypalenie zawodowe, a rozwój osobisty wolontariusza,
relacja dziecko-rodzic.
Bardzo ważne jest, aby wolontariusze mieli dostarczoną wiedzę, doskonalone umiejętności w
zakresie: rozumienia rodziny i jej problemu, potrzeb w kontekście szerszym - systemowym,
aktywnego słuchania, efektywnej komunikacji oraz podstaw dobrej relacji między ludźmi. Bardzo
istotne też jest zapoznanie uczestników szkolenia z ich własnymi możliwościami i ograniczeniami w
kontakcie z drugą osobą.
Szkolenie nr 3
Uczestnicy: młodzieżowi wolontariusze – 22 osoby.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Rzemieślnik w Broku, woj. mazowieckie,
Brok, ul. Brzostowa 28.
Termin: 12-14 sierpnia 2009 r
Program szkolenia:
Szkolenie to skierowane było dla osób chcących podjąć pracę jako wolontariusze, młodzieżowych
liderów pracy woluntarystycznej – 3 dniowe szkolenie.
Założeniem szkolenia było zachęcenie młodzieżowych liderów pracy wolontarystycznej do działań
na rzecz innych, potrzebujących. Ponadto szkolenie wyjazdowe miało na celu aby młodzież
zintegrowała się, poznała lepiej.
Tematyka warsztatów dotyczyła trzech modułów:
I moduł
idea Wolontariatu,
podstawowe pojęcia związanych z pracą wolontarystyczną,
motywacja do pracy na rzecz innych osób,
prawa i obowiązki związane z pracą wolontarystyczną,
kodeks etycznego wolontariusza,
zagadnienia prawne dot. pracy wolontarystycznej.
II moduł
„Aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych – zasoby i potrzeby”.
aktywność wolontariuszy w działaniach lokalnych,
zapotrzebowanie na usługi woluntarystyczne,
programy wolontarystyczne w placówkach edukacyjnych, pomocowych, organizacjach
pozarządowych,
aktywne formy i metody angażowania obywateli w działania woluntarystyczne.
obszary działania i rodzaje wolontariatu.
III moduł
Ćwiczenia „Ja – wolontariusz”.
- definicje, wyobrażenia o wolontariacie
- odkrywanie motywacji do bycia wolontariuszem:, dlaczego chcę być wolontariuszem i czego
oczekuję?
- obowiązki i prawa wolontariusza (wolontariat w świetle ustawy, koordynatorzy wolontariatu w
organizacjach),

- wzajemny kontrakt oczekiwań i korzyści – odpowiedzialność.
Uczestnicy warsztatów po ich zakończeniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, co umożliwiło ewaluację
warsztatów.
II ZADANIE – Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych
1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Misją programu było pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co
prowadzi do zaangażowania się pracowników w społeczności lokalne, do budowania wizerunku
biznesu odpowiedzialnego społecznie. Polegało ono na umożliwianiu pracownikom firmy działań
wolontarystycznych na rzecz organizacji społecznych. Wolontariusze realizując własne pomysły lub
zaczerpali je z inspiracji i ofert Funduszu Lokalnego, świadcząc różnego rodzaju prace na rzecz
potrzebujących, wykorzystując i rozwijając przy tym swoje zainteresowania oraz umiejętności
zawodowe. A jednocześnie rozwija swoje talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych
działaniach - w zależności od swej kultury organizacyjnej: oferuje pracownikowi wolne godziny w
czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.
Działanie I.
Termin realizacji: 14 maja 2009 roku.
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – około 500 osób - wolontariusze z firmy LEVIS STRAUSS,
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radzanowa i
mieszkańcy tej gminy, wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Najliczniejsza, około 300 osobowa grupa sprzątała teren wzdłuż linii brzegowej Zalewu Sobótka i
Wisły. Część malowała ogrodzenie Ogrodu Jordanowskiego w Płocku, inni wykonywali prace
remontowo – porządkowe w Schronisku dla Zwierząt w Płocku. Kolejni pojechali do Domu Pomocy
Społecznej w Goślicach, w którym malowali ogrodzenie, naprawiali plac zabaw, wyplenili chwasty
– łącznie w akcji udział wzięło ponad 500 osób.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje, zdobywali nowe umiejętności,
wzrosło ich zaangażowanie w sprawy firmy i identyfikacja z jej celami.
Działanie II.
Termin realizacji: wrzesień 2009 roku.
Uczestnicy: dorośli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie oraz Brudzeniu,
młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radzanowa, wolontariusze z Gimnazjum Nr 6 w
Płocku oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz przedstawiciele Związku
Emerytów i Rencistów Koło nr 10 w Radzanowie - wolontariusze – 43 osoby.
Wolontariusze we wrześniu wykonywali działania prowadzone w ramach Kampanii Sprzątanie
Świata 2009, sprzątając - rzekę Skrwę (na kajakach), teren Gminy Radzanowo oraz teren
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Niezwykle ważne było wsparcie naszych działań przez Prezydenta Miasta Płocka, Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Policji Miejskiej w Płocku, Straży Pożarnej w Płocku,
Straży Miejskiej w Płocku oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
2. WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY
Wolontariusze niejednokrotnie organizowali własne akcje charytatywne, debaty, wieczorki
integracyjne, zbiórki rzeczowe i pieniężne, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozeznaniem
potrzeb w swoim otoczeniu. Poza tym piszą i realizują projekty grantowe, które są odpowiedzią na

potrzeby młodzieży i środowiska lokalnego. Zwykle każda grupa wolontariatu regularnie wysyłała
swoich członków do pracy w tzw. wolontariacie systematycznym – w ośrodkach takich jak świetlice,
przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, itp.
Poprzez to działanie wsparliśmy działania wolontariuszy, którzy oprócz szkoleń zrealizowali
swoje własne inicjatywy w środowiskach lokalnych.
Działania:
Grupa wolontariuszy zorganizowała i przeprowadziła szereg zajęć prowadzonych pn.„Akcja
Placówka”:
- dla dzieci i młodzieży z Ogniska Opiekuńczego „Smyk”, Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” oraz
Towarzystwa do Walki z Kalectwem w Płocku prowadzono szereg zajęć plastycznych,
edukacyjnych i przyrodniczych w siedzibie palcówek oraz w terenie min. w Zielonej Szkole w
Sendeniu.
Grupa wolontariuszy młodzieżowych z Gimnazjum Nr 6 w Płocku pod kierunkiem i opieką
nauczyciela przygotowała i przeprowadziła warsztaty w płockich przedszkolach oraz w Ognisku
Opiekuńczym „Smyk”.
Wolontariusze druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radzanowa zorganizowali dla
lokalnej społeczności festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenów wiejskich, świetlic
środowiskowych.
Wolontariusze przygotowali i przeprowadzili konkursy i zabawy dla dzieci, angażując również
dorosłych.
Grupa wolontariuszy z terenu miasta Płocka i gminy Radzanowo uczestniczyła czynnie w przebiegu
Kampanii Sprzątanie Świata. Posprzątali oni teren gminy Radzanowo.
Ponadto grupa wolontariuszy zorganizowała akcję pn. „I ty możesz zostać Mikołajem”.
Na terenie szkół: Gimnazjum Nr 6 w Płocku, LO im. W. Jagiełły oraz MDK im. Króla Maciusia w
Płocku młodzi wolontariusze przeprowadzili zbiórkę słodyczy oraz przyborów szkolnych, następnie
przygotowali oni paczki dla 36 dzieci z Ogniska Opiekuńczego „Smyk” i Świetlicy Środowiskowej
„Iskierka” z ul. Otolińskiej w Płocku. Paczki zostały przekazane przez wolontariuszy w dniu 7
grudnia 2009 r. Wizycie towarzyszyło wspólne kolędowanie i zabawa.
Ponadto wspieraliśmy wolontariuszy z Maltańskiej Służby Medycznej Oddział w Płocku w
działaniach, jakie prowadzili w okresie realizacji projektu min. zabezpieczenie imprez,
statystowanie podczas warsztatów nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
III ZADANIE
Konkurs pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany był do wolontariuszy, zarówno młodzieżowych jak i dorosłych. Organizacje,
instytucje,
szkoły,
zakłady
pracy
zgłaszały
wolontariuszy
do
konkursu
i dokonały zgłoszenia kandydatów.
KATEGORIE KONKURSOWE
Nominacje do konkursu zgłaszać można było w następujących kategoriach:
Wolontariat indywidualny
Wolontariat grupowy (zakład pracy, jednostka samorządowa, szkoła).
Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzą w następujących obszarach życia
społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia,
zdrowie.
Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:

zaangażowanie,
innowacyjność,
skuteczność,
partnerstwo.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Konferencji pn. „Wolontariat jest O.K.” w tracie
Gali Wolontariatu. Kapituła Konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia w przedstawionych
kategoriach.
Laureaci konkursu “Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej”.
Kategoria “Wolontariat Grupowy”:
1. Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku.
2. Płockie Stowarzyszenie “Amazonki”.
3. Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Wyróżnienie:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.
2. Ambasadorzy Przyrody przy Gimnazjum Nr 6 im. Władysława Szafera w Płocku
Kategoria “Wolontariat Indywidualny”:
1. Arkadiusz Szostek.
2. Anna Zakrzewska
3. Wanda Dragan
Wyróżnienie:
Maciej Różański.
Karty zgłoszeniowe – laureatów i wyróżnionych w konkursie „Wolontariat – budowanie lokalnej
solidarności społecznej”.
Opis działań prowadzonych przez zgłoszonych do konkursu wolontariuszy.

Konferencja pn. „Wolontariat jest O.K.”
Termin: 5 grudnia 2009 roku
Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie, Plac Narutowicza 8.
Uczestnicy: młodzieżowi i dorośli wolontariusze oraz przedstawiciele samorządu, organizacji
wolontarystycznych – 104 osoby.
Program konferencji pn. „Wolontariat jest O.K” realizowanej w ramach projektu pn.
„Wolontariusz, – kto to taki?”.
10.00 -10.15 - Przywitanie.
10.15 -10.45 - Wolontariusz, – kto to taki? - podstawowe informacje
o projekcie, dobre praktyki, filmy i prezentacje promujące wolontariuszy.
10.45 -11.30 – Gala wolontariatu – wręczenie statuetek laureatom konkursu pn. „Wolontariat –
budowanie lokalnej solidarności społecznej”.
Laureaci konkursu “Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej”
Kategoria “Wolontariat Grupowy”:
Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku.
Płockie Stowarzyszenie “Amazonki”.
Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Wyróżnienie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.
Ambasadorzy Przyrody przy Gimnazjum Nr 6 im. Władysława Szafera w Płocku
Kategoria “Wolontariat Indywidualny”:

Arkadiusz Szostek.
Anna Zakrzewska
Wanda Dragan
Wyróżnienie:
Maciej Różański.
Konferencja pn. „Wolontariusz jest O.K.” nie przypadkowo została zorganizowana
w dniu 5 grudnia. 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W ten sposób chcieliśmy w
sposób szczególny uhonorować wolontariuszy, spotkać się z nimi, podziękować za ich pracę.
Podczas konferencji liderzy zostali wyróżniani okolicznościowymi statuetkami z logo wolontariatu i
nazwą darczyńcy oraz dyplomami (wzór dyplomu w załączeniu – załącznik nr 13).
Konferencji towarzyszyła Gala Wolontariatu, czyli specjalna okazja do poznania ciekawych
sylwetek wolontariuszy, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność
sprawia, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. I tak podczas konferencji
zapoznaliśmy się z działaniami prowadzonymi przez: wolontariuszki z Płockiego Stowarzyszenia
“Amazonki”, grupy Wolontariat Pracowniczy z fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku jak
również młodzieżowej grupy Ambasadorzy przyrody działającej przy Gimnazjum Nr 6 w Płocku.
IV ZADANIE. Działania promocyjne
Plakaty – 100 sztuk i ulotki – 500 sztuk zostały przekazane wszystkim uczestnikom projektu –
uczestnikom szkoleń i warsztatów, laureatom konkursów, szkołom, instytucjom kulturalnym i
organizacjom działającym na terenie miasta Płocka, powiatów: płoński, płocki, gostyniński,
sierpecki i sochaczewski.
V ZADANIE. Prowadzenie elektronicznej bazy danych
Realizacja projektu pozwoliła nam prowadzić elektroniczną bazę danych i niezbędną dokumentację
dotyczącą wolontariuszy. Znajdują się w niej wzory porozumień z wolontariuszami, polisy
ubezpieczeniowe, karty pracy wolontariuszy, ankiety, porozumienia z organizacjami partnerskimi
oraz bazę instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, mogących
korzystać z pracy wolontariuszy. Elektroniczna baza danych znajduje się na stronie internetowej
www.mlodzirazem.pl w zakładce Wolontariat.

3. Działalność wydawnicza.
W 2008r. były to:
- Kronika „Bliżej siebie – wspieranie aktywności młodzieży” przedstawia wyniki działań
realizowanych w ramach programu „Bliżej siebie - wspieranie aktywności młodzieży na terenach
wiejskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu FIO, Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Energa Operator SA O/Płock.
Przedstawia, jak młodzi ludzie, przy udziale osób dorosłych, z terenu województwa mazowieckiego
projektowali i realizowali swoje inicjatywy, uczyli się, w jaki sposób przekuwać marzenia w
rzeczywistość. Jak młodzież podejmowała konkretne działania w swoich środowiskach lokalnych
poprzez: szkolenia, warsztaty kulturalne, edukacyjne, wizytę studyjną oraz festiwal inicjatyw
młodzieżowych.
Nakład 500 egz.
- Film dokumentalny o możliwościach grup młodzieżowych pn. „Bliżej siebie”,
w ramach programu „Bliżej siebie - wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich”
finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu FIO, Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Energa Operator SA O/Płock - inspirujący

młodzież do aktywnych działań, pokazujący możliwości, jakie drzemią w grupach młodzieżowych
realizujących projekty w małych społecznościach. Młodym osobom pokazujemy działania ich
rówieśników i w ten sposób chcemy ich zainspirować do własnej aktywności. Jak działać na
własnym podwórku? Film oprócz prezentacji pomysłów na działania, jest także przewodnikiem, w
jaki sposób takie działania podejmować.Nakład 500 szt.
- Publikacja pn. „My dla regionu” zawiera informację o projekcie, który realizowany był przez
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w okresie od 15 kwietnia do 5 grudnia
2009r. Projekt finansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Starostwa
Powiatowego w Płocku. Publikacja jest podsumowaniem projektu i prezentuje efekty pracy
młodzieżowych grup, które w swoich lokalnych środowiskach stworzyły pracę o naszych bohaterach
i miejscach nam bliskich. Opowieści o ludziach i miejscach tworzących historię i kulturę Mazowsza.
Zawarte w publikacji 30 prac przedstawia m.in. historię takich osobowości regionu jak: druh
Wacław Milke, ks. Jan Twardowski, Zygmunt Pruski, Zbigniew Mieczykowski.
Publikacja - nakład 1000 egz., format: 200 x 260 mm, objętość 72 strony, zwykły papier barwiony,
oprawa miękka, szyta, okładka lakier punktowy.

4. Programy stypendialne
I. PROGRAM STYPENDIALNY „MOJE STYPENDIUM” NA ROK 2008/2009.
Finansujący:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja Agory
Microsoft
Energa Operator
Fabryka Levi Strauss Sp. zo.o. w Płocku
W 2008 roku Komisja Stypendialna działająca przy Funduszu Lokalnym Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem” wyłoniła 6 laureatów konkursu „Moje Stypendium”.
Uczestnikami tego programu są studenci uczelni wyższych, którzy spełnili warunki regulaminu
konkursu.
Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę następujące kryteria: udokumentowane osiągnięcia, wyniki
w nauce i sytuację majątkową przyznała 6 stypendiów naukowych w kwocie 380,00 zł miesięcznie.
Stypendium otrzymali:
Beata Bielska -(powiat płocki) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Piotr Siekierski (powiat płocki) - Akademia Muzyczna w Katowicach
Katarzyna Jakubowska (powiat płocki) - Politechnika Warszawska w Płocku
Radosław Sych (powiat sierpecki) - Politechnika Łódzka
Karol Wiśniewski (powiat sochaczewski) - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Anna Marchlewska (powiat płoński) - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża
dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież
ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej.
Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych

ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do
przekroczenia.
Dlatego w programach stypendialnych pragniemy dać szansę młodym ludziom w zdobywaniu
wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.

II. Program stypendiów pomostowych 2008/2009.
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną
Przedsiębiorczości realizował w roku 2009 program Stypendiów Pomostowych 2008/2009 oraz
2009/2010.
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundatorzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im.
Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi,
Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup
nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń".
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę
średnią i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (na terenie powiatów:
płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski),
- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 788,00 zł lub 906,00 zł, gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, osoba ubiegająca się o
stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem.
- zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie jednolite lub dwustopniowe, w polskich
państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
Stypendium Pomostowe wynosi 380,00 zł miesięcznie, wypłacane jest przez 10 miesięcy od
października do lipca w czasie I roku studiów.
W roku akademickim 2008/2009 Fundacja przyznała 2 stypendia w wysokości 380,00 zł
miesięcznie, które były wypłacane przez 10 miesięcy, następującym osobom:
Ilonie Karwackiej - Gostynin
Kamilowi Warzyńskiemu - Gozdowo

III.

Program Stypendiów Pomostowych 2009/2010

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną
Przedsiębiorczości ogłosił VIII edycję programu Stypendiów Pomostowych 2009/2010.
Segment II skierowany był do maturzystów 2009 roku, ze szkół objętych programami
stypendialnymi organizacji lokalnych (FLZP) skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełnili wszystkie poniższe kryteria:

• zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym
lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
• pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:
(na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski);
• pochodzą z rodzin o niskich dochodach;
• osiągają dobre wyniki w nauce;
• posiadają rekomendację organizacji lokalnej – FLZP „Młodzi Razem”.
W dniu 29 września 2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej segmentu II Programu
Stypendiów Pomostowych.
Decyzją Komisji Stypendialnej Nr 2, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 4 osoby:
Katarzyna Lemańska, Sierpc
Artur Gołaszewski, Sochocin
Karol Rogowicz, Dąbrówki
Karolina Marciniak, Dąbrówka
IV. PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA MUZYCZNA” 2009.
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ogłosił piątą edycję programu stypendialnego pn. „Otwarta
Filharmonia Agrafki Muzycznej” realizowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae.
Dotyczył następujących szkół muzycznych:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku
Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu
Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie:
- finansowe (stypendia – 200 zł miesięcznie)
- edukacyjne (10/12-dniowe warsztaty)
- promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD)
W tej edycji programu otrzymaliśmy 4 wnioski od kandydatów. Niestety żaden z nich
nie otrzymał stypendium.

5. Budowa kapitału
Fundusz dołączył w marcu 2009r. do Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce, która działa na rzecz
wzmacniania lokalnych społeczności w Polsce.
Kapitał żelazny, na koniec 2009 roku wyniósł 126 450,07 pln.
Kapitał żelazny gwarantuje nam w przyszłości osiągniecie niezależności, która dla organizacji
działającej w małych społecznościach jest niezwykle ważna.

6. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej nie prowadzi działalności gospodarczej.
Od 30.11.2005 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

7. Informacja o kontroli
Fundacja na bieżąco kontrolowana była przez Radę Fundacji, która w 2009 roku odbyła
2 posiedzenia, Zarząd odbył 7 posiedzeń, a Komisja stypendialna 2 posiedzenia.
Fundacja poddana była w 2009 r. okresowej kontroli i ewaluacji działań ze strony Samorządu
Województwa Mazowieckiego – głównego darczyńcę Fundacji FL Ziemi Płockiej.
Przeprowadzone kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości.
Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Fundacja wywiązuje się na bieżąco.

8. Nagrody i wyróżnienia
W styczniu 2009 roku Fundusz Lokalny został laureatem konkursu na najlepszą
organizacją pozarządową roku 2008 w konkursie "Godni Naśladowania".
Celem Konkursu było uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej, najlepszego lidera
organizacji pozarządowej oraz najlepszego wolontariusza roku 2008. Organizatorem
Konkursu było Gmina - Miasto Płock - Centrum Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Miasta Płocka.
Nagrodą w konkursie był laptop, który jest wykorzystywany przy prowadzeniu działalności
statutowej Fundacji.
W grudniu 2009 roku Fundusz Lokalny został laureatem konkursu pn. „Przyjaciel
Maltańczyków, 2009” który był organizowany przez Maltańską Służbę Medyczną
w Płocku.
Wszystkie te nagrody są dla nas bardzo ważne i budujące, motywują nas do dalszej pracy.

II. ODPŁATNA działalność pożytku publicznego – nie dotyczy

3. Brak wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie prowadzono działalności
gospodarczej.

1.
2.
3.
4.
5.

4. Uchwały Rady Fundacji:
Uchwała nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 roku, dot.- realizacji programu Stypendiów
Pomostowych 2008/2009 we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w
okresie od stycznia do lipca 2009 r.
Uchwała nr 2/2009 z dnia 6 stycznia 2009 roku, dot.- wypłaty stypendiów 6
stypendystom, laureatom programu stypendialnego „Moje Stypendium” w okresie od
stycznia do czerwca 2009r.
Uchwała nr 3/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku, dot.- realizacji w partnerstwie z
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Płocku projektu pn. „Region
Płocki regionem świadomych ekologicznie”.
Uchwała nr 4/2009 z dnia 10 marca 2009 roku, dot.- przyjęcia planu pracy Funduszu
Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” na 2009 rok.
Uchwała nr 5/2009 z dnia 10 marca 2009 roku, dot.- przyjęcia planu finansowego
Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” na 2009 rok.

6. Uchwała nr 6/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, dot.- realizacji projektu pn.
„Wolontariusz, kto to taki” finansowanego ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
7. Uchwała nr 7/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, dot.- realizacji projektu pn. „My dla
regionu” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu
Płockiego.
8. Uchwała nr 8/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, dot.- realizacji projektu pn. „Otwarta
Filharmonia Agrafki Muzycznej” realizowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae.
9. Uchwała nr 9/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku, dot.- realizacji programu segmentu II
Programu Stypendiów Pomostowych finansowanego ze środków Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku,
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji, Fundacji
Wspomagania Wsi, Koalicji lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz
organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu
"Dyplom z marzeń".
10. Uchwała nr 10/2009 z dnia 28 września 2009 roku, dot.- współfinansowania programu
stypendialnego segmentu II Programu Stypendiów Pomostowych przeznaczonego na
krycie stypendium dla: Katarzyny Lemańskiej z Sierpca, Artura Gołaszewskiego z
Sochocina, Karola Rogowicza z Dąbrówki, Karoliny Marciniak z Dąbrówki.
11. Uchwała nr 11/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, dot.- przyznania nagród oraz
wyróżnień laureatom oraz wyróżnionym w konkursie pn. „My dla regionu” realizowanym
w ramach projektu pn. „My dla regionu” finansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Płockiego.
12. Uchwała nr 12/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, dot.- przyznania nagród oraz
wyróżnień laureatom konkursu pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności
społecznej” realizowanym w ramach projektu pn. „Wolontariusz, kto to taki”
finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

5. Przychody i koszty działalności

Przychód

82 823,35

Źródła
OGÓŁEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA

82 823,35

Składki brutto określone statutem

-------------

Działalność statutowa NIEODPŁATNA

82 823,35

1427,00

1% podatku od osób fizycznych

1040,00

Darowizny pieniężne od osób fizycznych

14 432,00

Dotacje organizacji pozarządowych

50 779,00

Dotacje instytucji rządowych
i samorządowych
DZIAŁALNOŚC STATUTOWA
ODPŁATNA

-----------------

Koszty

---------------

FLZP „Młodzi Razem” w 2008r. na realizację następujących projektów pozyskało środki w
ramach dotacji celowych:
1. "Wolontariusz, kto to taki" finansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego – przyznano 27 250, 00 zł, wykorzystano 27 2500, 00 zł.
2. "Wolontariusz, kto to taki" finansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie VI – przyznano grupie
1300, 00 zł, wykorzystano 1300,00 zł
3. „My dla regionu” finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego –
przyznano 18 000,00 zł, wykorzystano 18 000,00 zł.
4. „My dla regionu” finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Płocku – przyznano
2500,00 zł, wykorzystano 2500,00 zł.
5. „Agrafka Muzyczna” 2009 – przyznano 752,00 zł, wykorzystano 752,00 zł.
6. „Moje Stypendium” - Fundacji Agory, Firmy Microsoft, Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce – przyznano 9120, 00 zł, wykorzystano – program niezakończony.
6. Informacja o poniesionych kosztach na :

a) realizację celów statutowych:
administrację (prowizje bankowe, odpłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
b) działalność gospodarczą:
c) pozostałe koszty (opłaty sądowe)

82 823,35 zł
9 108,55 zł
nie prowadzono
60,00 zł

7. Dodatkowe informacje finansowe:
a)
nie zatrudniono żadnych osób na umowę o pracę
----------b)
nie wypłacano wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń
----------c)
Zarząd i członkowie innych organów stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia
z tytułu pełnionych
---------d)
wydatki z umów zlecenia w zakresie realizacji celów statutowych (brutto) 18 854,54 zł
e)
nie udzielano żadnych pożyczek
----------f)
brak obligacji, akcji i udziałów na spółkach prawa handlowego
----------g)
brak nabytych nieruchomości
----------h)
wartość: aktywów:
62 139,78 zł
zobowiązań: 478,00 zł
(ZUS, US, ,pożyczka, zakup usług)
8. Nie wykonywano działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe ---------------------------------9. Zobowiązania podatkowe:
składane deklaracje: PIT 4, CIT 8, CIT – 2 – zwolnienie

Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”:

Iwona Marczak

Dariusz Winiarski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Płock, 15 stycznia 2009 rok.

