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I. DANE PODSTAWOWE
1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
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Grzybów ½, 09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock
09.09. 2004 rok
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
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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 2020 roku:

I. „Działaj lokalnie" oraz „zaDziałaj lokalnie w Powiecie Płockim”
Finansujący: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Płocki oraz Fundacja FLZP Młodzi Razem.
Zadanie polegało na aktywizowaniu lokalnych społeczności powiatu płockiego ziemskiego poprzez
wspieranie finansowe projektów tj. regranting inicjujący współpracę mieszkańców wokół ważnych
dla nich spraw.
W ramach zadania przeprowadzono konkurs ofert pn. „Działaj lokalnie" mający na celu wyłonić
inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich
(zarejestrowane w ARiMR), kluby lub grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego, działające w
środowisku wiejskim i miejsko-wiejskim, którzy z własnej inicjatywy byli zainteresowani nabyciem
nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.
Każdy z grantobiorców biorący udział w zadaniu otrzymał od nas wsparcie merytoryczne,
warsztatowe, doradcze a ich projekty były na bieżąco wspierane i monitorowane.
Opis zrealizowanych działań:
1.
Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - na inicjatywę lokalną w rozumieniu ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – regranting.
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Liczba grantów – 22 sztuk.
Uczestnicy: 605 osób tj. przedstawiciele 22 organizacji pozarządowych/ klubów / Kół Gospodyń
Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR/grup inicjatywnych z terenu powiatu płockiego;
Odbiorcy: 29788 .
Sposób przekazania środków realizatorom projektu: regranting ‐ umowy grantowe, przelew
środków na wskazany rachunek bankowy.
Konkurs „Działaj Lokalnie” wspierał przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które
odpowiadały na konkretne potrzeby mieszkańców.
Elementami, który je łączą jest dobro wspólne i budowa kapitału społecznego.
W bieżącej edycji konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” priorytetem było przeciwdziałanie epidemii oraz jej
negatywnym skutkom.
W konkursie grantowym dofinansowane zostały projekty, które: realizowały działania dotyczące
walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki dotyczyły
różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogły też
dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań
edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online oraz inicjowały współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie
jakości życia. Zależało nam, aby konkurs był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie
różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. I tak tez się stało.
Przebieg konkursu grantowego:
W ramach konkursu grantowego wpłynęło 29 projektów wniosków. Następnie niezależna komisja
składająca się z członków Fundacji, samorządu Powiatu Płockiego, przedstawicieli mediów wybrała
22 najlepsze inicjatywy - projekty. Dotacje przyznawane zostały organizacjom, klubom, KGW i
grupom nieformalnym (mającym patrona posiadającego osobowość prawną), które zgłosiły
pomysły na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców związane z obecną
sytuacją epidemiologiczną i możliwymi do zrealizowania.
Z każdym realizatorem inicjatywy tj. organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, kołami
gospodyń wiejskich oraz grupami nieformalnymi (wymagane było wsparcie w postaci udzielenia
osobowości prawnej) zawarta została umowa. Następnie wszystkim realizatorom przekazane
zostały granty na realizację inicjatywy.
Wszystkie projekty zostały rozliczone. Wysokość środków została w pełni wykorzystana na
realizację projektów realizowanych przez grantobiorców.
Wszystkie grupy realizacyjne otrzymały wsparcie doradcy – animatora.
Wszystkie działania prowadzone w ramach inicjatyw były wykonywane wolontarystycznie przez
autorów inicjatyw. Realizowane były z różnymi partnerami lokalnymi (samorządami, firmami,
osobami prywatnymi, mediami) i wolontariuszami.
Wsparliśmy projekty, które:
•
realizowały działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszały negatywne skutki
epidemii. Te negatywne skutki dotyczyły różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia,
aktywności społecznej oraz różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia
działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online
oraz
•
inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służyły pobudzaniu
aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniły się
do budowania lokalnego kapitału społecznego.
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Konkurs był prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, klubach, KGW oraz grupach
nieformalnych, które podejmowały wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej;
W ogłoszonym konkursie duży nacisk położyliśmy na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę
różnorodnych środowisk.
Organizacje, kluby, KGW oraz grupy nieformalne, które poszukiwały inspiracji do działania, mogły
skorzystać z doświadczeń innych – tzw. sieciowanie inicjatyw.
Monitoring prowadzonych działań prowadzony był poprzez: karty monitoringu, sprawozdania z
realizacji projektów, zdjęcia, materiały promocyjne na stronach www, facebook grantobiorców.
Podczas realizacji projektów na bieżąco prowadziliśmy monitoring, tzn. sprawdzaliśmy, czy są one
wykonywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, czy udało się osiągać zamierzone
rezultaty oraz czy wydatkowano budżet w zaplanowanej wysokości. Dzięki monitoringowi mogliśmy
ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierzał projekt.
Projekty realizowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2020:
1.Nazwa projektu: #Lepsze,_bezpieczne_jutro
Realizator: Stowarzyszenie „Coraz Lepsze" Borowice, gm. Bodzanów
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Projekt polegał na wsparciu codziennego funkcjonowania mieszkańców gminy Bodzanów w
dobie walki z koronawirusem poprzez zakup środków dezynfekujących z przeznaczeniem na
dezynfekcję przestrzeni publicznych.
2. Nazwa projektu: Przeciwdziałamy skutkom pandemii
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Słominie, gm. Wyszogród
Koordynator:
Kwota dofinansowania: 3500,00
Opis: Druhowie zakupili maseczki ochronne dla mieszkańców wsi Słomin, aby byli oni w stanie
skutecznie zabezpieczyć się przed zachorowaniem na chorobę COVID-19. Było to zgodne z ogólnie
przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz z obowiązującym obecnie prawem.
Ponadto wykonali ulotki informacyjne i plakaty o zapobieganiu zakażeniu koronawirusem.
3. Nazwa projektu: Koronawirus - działamy, odkażamy!
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
Kwota dofinansowania: 4000,00
Opis: Strażacy z OSP Mała Wieś działając w ramach wolontariatu odkażali zewnętrzne miejsca
użyteczności publicznej oraz miejsca zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców, proboszczów
parafii. Znajdując się również na danym obiekcie dokonali drobnych napraw takich jak np: naprawa
uszkodzonych ławek, barierek itp. we mi.
Zakupili sprzęt przeznaczony do odkażania i dezynfekcji zewnętrznych obiektów tj. opryskiwacze,
środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej dla osób przeprowadzających odkażanie oraz
sprzęt do zapewnienia dostępu do tych obiektów (odkręcenie osłon, barierek) oraz drobnych
napraw, poprawiających korzystanie z obiektów i poprawiających ich estetykę (elektronarzędzia
akumulatorowe).
4. Nazwa projektu: poMOCni
Realizator: Grupa „Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie,
gm. Słupno
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Kwota dofinansowania: 4000,00
Opis: Projekt zakładał zapewnienie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom z terenu gminy
Słupno tzw. grup podwyższonego ryzyka, seniorom, osobom z niepełnosprawnością, szczególnie
osobom samotnym.
Wolontariusze zapewnili pomoc żywnościową w postaci przygotowania i dowozu obiadów,
zaopatrzenia ich w środki ochronne takie jak: rękawiczki, przyłbice, maseczki, wsparli w
czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków).
Dla seniorów, którzy całe dnie spędzają w domu, bez kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi,
oczekują wsparcia i pomocy psychologicznej uruchomiona została pomoc psychologiczna online, w
ramach której oferowane były bezpłatne wsparcie dla osób, które zmagają się z problemami
psychicznymi podczas stanu zagrożenia epidemicznego.
5. Nazwa projektu: Razem dla Seniorów
Realizator: Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju Słowiańska, Borowiczki Pieńki, gm. Słupno
Kwota dofinansowania: 4500,00
Opis: w ramach inicjatywy aktywnie włączono utworzoną grupę wolontariuszy w działania mające
na celu walkę ze skutkami pandemii poprzez wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia zapewniając
im bezpieczeństwo w czasach epidemii oraz w walce w wykluczeniem społecznym i zapobiegając
izolacji społecznej osób starszych i chorych.
Zakupiono maszyny do szycia oraz materiały z których uszyto maseczki ochronne dla mieszańców
wsi Koszelew oraz podopiecznych Stowarzyszenia. Wspierano seniorów w czynnościach
codziennych, robiąc zakupy, przygotowując posiłki, okazując pomoc w spożywaniu posiłków,
organizując czas wolny, wspólne spacerując. Organizowano dla seniorów z ograniczonymi
możliwościami poruszania się zajęcia terapeutyczne np. rękodzieło, wycinanki. Zakupiono stoliki w
celu sprawnej pomocy przy spożywaniu posiłków i stworzeniu możliwości prowadzenia zajęć dla
osób przykutych do łóżek.
6. Nazwa projektu: Wakacje z COVID 19
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Przeprowadzono szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży, organizując je w małych grupach.
Wolontariusze odwiedzali dzieci w domach, spędzając czas na wspólnej zabawie. Każdy uczestnik
projektu wraz z opiekunami otrzymał maseczki ochronne, rękawiczki oraz płyn dezynfekujący.
Warsztaty edukacyjno-kulturalne były prowadzone w grupach 6 osobowych w pomieszczeniu z
przestrzeganiem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zdrowia. Prowadzone były spotkania ze
specjalistami np. z psychologiem i pedagogiem, aby dzieci mogły wyrazić, przekazać swoje obawy,
zadać trudne pytania dotyczące pandemii i jej skutków na które czasami rodzice nie potrafią
odpowiedzieć. Ze spotkań ze specjalistami również mogli skorzystać rodzice. Podczas spotkań każde
dziecko otrzymało posiłek.
7. Nazwa projektu: "Jedna z pasji"
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki" w Główinie, gm. Brudzeń Duży
Kwota dofinansowania: 2500,00
Opis: Głównym celem projektu było zorganizowanie szeregu warsztatów i spotkań dla młodych
ludzi w trakcie których zdobyli umiejętności szycia maseczek i odzieży ochronnej a także aktywizacja
lokalnej społeczności wokół dobra wspólnego jakim jest ochrona życia i zdrowia lokalnej
społeczności przed COVID-19.
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W ramach projektu zorganizowano 10 warsztatów dla młodzieży z kroju i szycia maseczek.
Przeprowadzono akcje szycia darmowych bawełnianych maseczek ochronnych dla mieszkańców
powiatu płockiego oraz zakupiono maszynę do szycia oraz materiały do uszycia maseczek.
8. Nazwa projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa w Mieście i
Gminie Gąbin
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie, gm. Gąbin
Kwota dofinansowania: 4000,00
Opis: Głównym celem projektu była minimalizowanie negatywnych skutków związanych z epidemią
koronawirusa. Projekt polegał na dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej na terenie Miasta i
Gminy Gąbin. W ramach projektu druhowie regularnie dezynfekowali miejsca użyteczności
publicznej zlokalizowane na terenie miasta. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt i środki
chemiczne do prowadzenia dezynfekcji miejsc publicznych.
9.Nazwa projektu: "BĘDZIE DOBRZE! - wspieramy seniorów"
Realizator: "Lampas"- stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury, działające przy Szkole
Podstawowej im. Marii K Konopnickiej w Gąbinie, gm. Gąbin
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Projekt "BĘDZIE DOBRZE!-wspieramy seniorów" przeciwdziałał epidemii i niwelował jej
negatywne skutki, poprzez działania skierowane do osób starszych (zam. miasto i gminę Gąbin)
poprzez udzielanie im wsparcia psychicznego i zapewnienie dostępu do środków ochronnych.
Działania projektowe podejmowane były przez młodych ludzi. Stały się pretekstem i okazją do
nawiązania kontaktu z seniorami, skazanymi na izolację społeczną, w związku z obowiązującymi
obostrzeniami (międzypokoleniowa integracja w skali lokalnej).
Działania podjęte w ramach projektu:
1. Maska, siatka, torba dla seniora BĘDZIE DOBRZE - programowy wolontariat zajmował się szyciem
maseczek ochronnych, siatek i toreb eco (z pozyskanych materiałów), które zostały przekazane
przez wolontariuszy osobom starszym.
2. Konkurs na projekt graficzny ulotki BĄDŹ BEZPIECZNY - skierowany do dzieci i młodzieży. Ulotki
konkursowe dotyczyły nowych nawyków w przestrzeni publicznej (noszenie maseczek, właściwe
mycie rąk, bezdotykowe formy powitania, zachowywanie bezpiecznej odległości itd.). Najlepsze
prace wydrukowane zostały w formie plakatów i zalaminowane, następnie przekazane seniorom i
rozpowszechnione na terenie miasta i gminy Gąbin .
3. Akcja ZAŁÓŻ BABCI MESSENGERA - celem akcji było zachęcenie seniorów do korzystania z
popularnego komunikatora, który stać się może antidotum na brak kontaktów z innymi!.
4. Akcja KSIĄŻKA DLA SENIORA - celem było propagowanie czytelnictwa wśród seniorów, poprzez
rekomendowanie im ciekawych propozycji książkowych.
5. Konkurs na skecz BĘDZIE DOBRZE - skierowany do dzieci i młodzieży. Polegał na przygotowaniu i
zaprezentowaniu skeczu niosącego pozytywny przekaz "BĘDZIE DOBRZE!" (w kontekście panującej
pandemii).
10. Nazwa projektu: My się wirusa nie boimy
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Siecieniu „KGW Zgrana Gromada" w Siecieniu, gm. Brudzeń
Duży.
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci oraz ich rodzin nt. jakie środki
ostrożności należy stosować, aby zmniejszyć liczbę zachorowań.
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Członkinie KGW opracowały dla mieszkańców broszury jak należy postępować aby zmniejszyć
ryzyko zachorowań na Covid. Nakręcono krótkie filmiki które uczą dzieci jak należy postępować i
przestrzegać zasad higieny. Materiał filmowy powstał przy współpracy z pielęgniarką. Podczas
spotkań zostały rozdane broszury z cennymi informacjami. Ogłoszooy również konkurs dla dzieci pn.
„My się wirusa nie boimy”, którego celem było kształcenie właściwych postaw i zachowań w obliczu
zagrożenia chorobą. Uczniowie mieli za zadanie wykonać dowolną techniką prace przedstawiające
ich punkt widzenia nt. koronowirusa.
11. Nazwa projektu: Sportowe i kreatywne lato - mini półkolonie dla dzieci w Nowych Łubkach
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna W Nowych Łubkach, gm. Bulkowo
Kwota dofinansowania: 3800,00
Opis: Zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach mini - półkolonii w Nowych Łubkach,
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Przeprowadzono zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu oraz na sali gimnastycznej, warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i
młodzieży, rajdy rowerowe, biwaki, ogniska, spotkania harcerskie, gry i zabawy integracyjne, naukę
gry w szachy, zajęcia kreatywne, plastyczno-artystyczne, angielski na wesoło, programowanie i
kodowanie, muzyczno-rytmiczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania ze strażakami
ochotnikami z Nowych Łubek, policją czy piłkarzami Klubu Sportowego "ZJEDNOCZENI" Bulkowo.
Wszystkie zaplanowane zajęcia wzbogacone były warsztatami z psychologiem i pedagogiem
szkolnym mające na celu niwelowanie napięć psychicznych z uwagi na brak kontaktów społecznych
dzieci i młodzieży w związku z występowaniem pandemii i wprowadzeniem izolacji od otoczenia.
W ramach projektu zakupiono zewnętrzny stół do tenisa, niezbędny do realizacji zaplanowanych
działań projektowych.
12. Nazwa projektu: Taniec to Uzdrowiciel. W tańcu ludzkość może się spotkać
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszogrodzie, gm. Wyszogród
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Projekt polegał na organizacji zajęć zachęcających do aktywności fizycznej i wykazujących jej
znaczenie dla zachowania zdrowia, sprawności. Zorganizowano warsztaty taneczne, które pozwalały
wyjść z izolacji osobom starszym, ułatwiły powrót do normalności w czasie pandemii. Stanęły się
radosnym powrotem do normalności bez strachu, odnowieniem kontaktów i relacji międzyludzkich.
W ocenie uczestników nastąpiło czerpanie korzyści dla siebie i swojej kondycji psychicznej jak i
fizycznej.
13.. Nazwa projektu: "Nauczmy się żyć z wirusem"
Realizator: Grupa „Maseczkomaniacy” w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Założeniem projektu była edukacja lokalnej społeczności w związku z obecną epidemią. Grupa
przygotowała ulotki, plakaty i film edukacyjny pn. "Nauczmy się żyć z wirusem", które następnie
zostały zamieszczę w internecie, na profilach FB oraz na stronach gminy.
Do udziału w filmie zaproszoną lokalną młodzież z lokalnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, to
oni byli głównymi bohaterami a przez to film trafił do ich przyjaciół i najbliższych. Kolejne działanie
to przygotowanie broszurek informacyjnych, które były rozdawane w miejscach publicznych.
Natomiast plakaty informacyjne rozwieszono na terenie całej gminy na tablicach sołeckich i
informacyjnych. Przygotowano stoisko informacyjne na lokalnym targowisku udzielając porad nt.
Covid. Każda osoba otrzymała broszurki i maseczki.
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14. Nazwa projektu: Wakacje w koronie-czyli kultura "w" i "po" czasach pandemii"
Realizator: Grupa „Mieszkańcy Wsi Rogowo-Rogowiacy”, gm. Bulkowo
Kwota dofinansowania: 3500,00
Opis: Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań edukacyjno-kulturalnych dla lokalnej
społeczności oraz zapewnieniu nieodpłatnego dostępu do szeroko pojętej kultury, która ma
niezwykły wpływ na kształtowaniu wizerunku wsi. Zorganizowano wakacyjne spotkania dla lokalnej
społeczności oraz seanse filmowe tzw. „Kino Plenerowe". Wszystkie spotkania poprzedzone były
przedstawieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz rozmowach nt; "Jak żyć w czasach
pandemii?".
15. Nazwa projektu: Turniej Rozmaitości – Mała Wieś Challenge
Realizator: Grupa „Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro” w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Celami projektu były: integracja społeczności żyjącej w przymusowej izolacji, zaspokojenie
potrzeby aktywności, nowe formy spędzania wolnego czasu w miejsce odwołanych imprez
kulturalnych, odprężenie i usuwanie napięć emocjonalnych przez zabawę i kontakt z kulturą,
promowanie pomocy innym.
Przeprowadzono działania:
•
Zdrowy Turniej Sportowy - rozgrywki i rywalizacja w dyscyplinach nie narażających
uczestników na bezpośredni kontakt (biegi, przejazd rowerowy, badminton, rzuty frisbee). Turniej
przeprowadzono w szkole, relacja filmowa została umieszczona na You Tube, a informacja o
wydarzeniu ukazała się w "Tygodniku Płockim".
•
Konkurs Piosenki Optymistycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z prezentacją
wykonawców na YouTube.
•
"Kryzysowy survival" - konkurs prostych życiowych czynności, przydatnych w czasach
kryzysowych (przyszywanie guzików, obieranie ziemniaków, przygotowanie posiłku za
przysłowiowych parę złotych, radzenie sobie bez prądu). W konkursie wzięły udział trzy drużyny
kobiece. Relacja została zamieszczona w serwisie You Tube.
•
"Jeszcze będzie przepięknie..." - otwarty konkurs plastyczny połączony z prezentacją prac w
plenerze przed budynkiem szkolnym i w Internecie.
•
Wolontariacki punkt porad psychologicznych - umożliwił uczniom skorzystanie z pomocy
pedagogicznej w okresie mniejszej dostępności tej pomocy z powodu cięć budżetowych. Z porad
skorzystało kilkoro uczniów.
•
"Okno na świat"- warsztaty językowe ukierunkowane na nawiązywanie nowych kontaktów.
Zajęcia prowadzone przez troje nauczycieli były poświęcone językom niemieckiemu i włoskiemu,
wspomnieniom z podróży oraz ciekawostkom związanym z tymi kręgami kulturowymi.
16. Nazwa projektu: Pomoc w pandemii potrzebującym
Realizator: KGW Archutówko, gm. Bodzanów
Kwota dofinansowania: 3000,00
Celami projektu było wsparcie społeczności lokalnej w czasie pandemii czyli niesienie pomocy
osobom starszym, potrzebującym, niepełnosprawnym czyli tym, którzy są odizolowani od
społeczeństwa w okresie izolacji. Którzy chroniąc własne zdrowie i życie, izolując się od
społeczeństwa najbardziej potrzebują pomocy.
Działania polegały na zakupie produktów i dostarczeniu paczek żywnościowych osobom będącym w
osamotnieniu. Przygotowywano dla podopiecznych ciepłe posiłki i ciasta. Zakupiono dezynfektory
oraz tkaniny i uszyto maseczki dla wolontariuszy i podopiecznych.
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Panie z KGW służyły pomocą w załatwieniu najpilniejszych spraw jak np. zadzwonienie do lekarza po
receptę, opłacenie rachunków, wykupienie lekarstw czy zrobienie zakupów.
17. Nazwa projektu: Mural - izolacja poza murami.
Realizator: Grupa „Pełni słów” w Bodzanowie, gm. Bodzanów
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Celem projektu było pozostawienie trwałego śladu mijającego roku 2020.
Projekt polegał na stworzeniu muralu, który niesie nadzieję, pozostawiające nie budzące
wątpliwości skojarzenia z czasem, który nie był dobry. Mural zaprojektowała i wykonała wraz z
wolontariuszami artystka międzynarodowa, aktualnie mieszkająca w Bodzanowie, Wedad A. Młoda
dziewczyna z bogatą wyobraźnią, która w swojej sztuce pokazuje dwoistość natury ludzkiej. Ukazuje
piękno brzydoty i wydobywa pewien rodzaj mistycyzmu z ludzkiego ciała. Mural powstał na ścianie
gminnego budynku, w którym spotykają się seniorzy, harcerze i stowarzyszenia. Obok jest plac
zabaw i strefa rekreacyjna. Park, ławki i równo przycięty trawnik.
18. Nazwa projektu: Antidotum na wirusa "Z kulturą w necie"
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, gm. Radzanowo
Kwota dofinansowania: 3000,00
Opis: Projekt polegał na realizacji cyklu zajęć i wydarzeń kulturalnych dedykowanych różnym
grupom wiekowym mieszkańców gminy Radzanowo z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
rejestracji i prezentacji multimedialnej. Były to zajęcia edukacyjne dla internetowych grup
uczestników tj. rejestracja, prezentacja i/lub lekcje on-line w internecie (np. nauka i próby: zajęcia
wokalne i instrumentalne, próby zespołów muzycznych, wykłady z teorii i technik; warsztaty
plastyczne, wykłady specjalistów różnych dziedzin dla seniorów retransmitowane w internecie oraz
wydarzenie kulturalne np. koncerty dla publiczności masowej transmitowane on-line i za pomocą
kanału YouTube.
19. Nazwa projektu: Linia Wsparcia
Realizator: Grupa: „Inicjatywa Grupa Wsparcia RR” w Radzanowie, gm. Radzanowo
Kwota dofinansowania: 4000,00
Opis: celem była pomoc w poradzeniu sobie z problemami takimi jak lęk, poczucie zagubienia,
konflikty rodzinne itp., tym osobom, które doświadczyły problemów i stresów w związku
postawieniem w zupełnie nowej sytuacji na skutek epidemii i kwarantanny.
Przeprowadzono spotkania edukacyjne dla mieszkańców gmin: Radzanowo i Bodzanów
prowadzone przez specjalistę, zamieszczono informacje oraz artykuły w internecie i mediach
społecznościowych. Prowadzono również porady psychologiczne i terapeutyczne dla
potrzebujących pomocy osób, które potrzebowały pomocy. Porady i terapie były prowadzone przez
doświadczonego psychologa oraz terapeutów i lekarza.
20. Nazwa projektu: "w zasięgu wzroku" - epidemiczna miara odległości
Realizator: Grupa „Rada Sołecka Radzanowa”, gm. Radzanowo
Kwota dofinansowania: 4200,00
Opis: Celem projektu było stworzenie w centrum Radzanowa miejsca, które chętnie odwiedzą
mieszkańcy różnych grup wiekowych. Spotykając się w jednym miejscu, na przestrzeni otwartej,
rotacyjnie z zachowaniem dystansu 2-metrowego mogli czytać książki, odpoczywać, rozmawiać lub
uprawiać sport.
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W ramach projektu doposażono plac zabaw o ławki i stoliki (w tym stolik z szachownicą); nasadzono
roślinność zacieniająca, zapewniająca strefę odpoczynku na świeżym powietrzu z książką, gazetą,
czy komputerem oraz zainstalowano tablicę informacyjno-ogłoszeniową, na której informacje o
działalności i sprawach lokalnych zamieszczają miejscowe kluby sportowe, instytucje kultury, Urząd
Gminy, sołtys, jednostka OSP.
21. Nazwa projektu: Daj ENTER w Lipiankach
Realizator: Stowarzyszenie Nasze Lipianki, gm. Nowy Duninów
Kwota dofinansowania: 4000,00
Opis: Projekt polegał na utworzenia w Świetlicy Wiejskiej w Lipiankach miejsca, w którym
organizowane są zajęcia z nauki obsługi komputera dla osób w różnym wieku, świadczenia pomocy
potrzebującym w załatwieniu ich najpilniejszych spraw. Prowadzone są dyżury osób, pomagają
osobom w nauce obsługi komputera i korzystania z internetu oraz załatwienia ich spraw.
Utworzono grupę wsparcia.
W ramach projektu zakupiono komputer, telewizor, zapewniono odbiorcom dostęp do Internetu.
Każda osobę korzystająca ze wsparcia i spotkań zaopatrzono w maseczki, rękawiczki i płyn do
dezynfekcji.
22. Nazwa projektu: Jesteśmy z wami
Realizator: Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Boryszewie, gm. Radzanowo
Kwota dofinansowania: 3500,00
Opis: Projekt polegał na uszyciu 1000 szt. maseczek ochronnych i przekazywanie ich lokalnym
mieszkańcom tj. seniorom - osobom szczególnie narażonym na zakażenie oraz dla pracowników
placówek ochrony zdrowia mieszkających na terenie gminy. Do tego celu Stowarzyszenie kupiło
maszyny do szycia, materiały, gumki, nożyczki, i nici.
Wszystkie inicjatywy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
2. Szkolenie nt. „Jak tworzyć projekty społeczne"
Trener: 1 osoba
Czas trwania warsztatu: 5 godzin
Uczestnicy: 25 osób
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom)
Warsztaty odbyły się zgodnie z tematyką:
1. Logika projektowa – od pomysłu do projektu.
2. Jak efektywnie, krok po kroku, planować zmianę społeczną w oparciu o projekt.
3. Partner do projektu czyli Partnerstwo – co nam to daje?
• Współpraca instytucji, grup, organizacji:
‐ Wymiana informacji i doświadczeń – tworzenie kapitału społecznego w środowisku instytucji;
‐ Różne spojrzenia na dobro wspólne – szersze spektrum działania (lepsza DIAGNOZA);
‐ Większe możliwości sprawcze (wpływ na różne aspekty tworzenia dobra wspólnego).
4. Jak przygotować wniosek o dotację ‐ przygotowanie aplikacji wnioskowej, czyli jak przełożyć
projekt na formularz wniosku wraz z budżetowaniem ‐ zajęcia praktyczne pod kierunkiem trenerów.
5. Wolontariat w warunkach epidemii.
Ważnych elementem zadania były warsztaty z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i
realizacji projektów, pracy w zespole oraz tworzenie partnerstw lokalnych.

str. 10

Wiedza ta posłużyła do opracowania projektów w ramach konkursu grantowego oraz aplikowania o
inne środki.
Uczestnicy szkolenia zwiększyli swoje umiejętności potrzebne do przygotowywania dobrych
wniosków projektowych. Rozwinęli swoje umiejętności zaplanowania działań
projektowych oraz opracowania ich opisu.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się czym różnią się problemy od celów, a działania od
rezultatów w projektach.
Podczas szkolenia poruszyliśmy jeszcze bardzo ważny temat, jakim jest: "Wolontariat w warunkach
epidemii". Przedstawiliśmy praktyczne wskazówki dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy.
3. Szkolenie nt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO”
Trener: 1 osoba
Czas trwania warsztatu: 5 godzin
Uczestnicy: 22 osoby
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom)
Warsztaty odbyły się zgodnie z tematyką:
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
2. Fundraising jako proces.
3. Źródła i metody pozyskiwania środków.
4. Prawne aspekty wybranych metod fundraisingu.
5. Możliwości współpracy z biznesem w lokalnych projektach.
6. Jak rozmawiać z potencjalnym darczyńcą, by zachęcić do współpracy ‐ autoprezentacja.
7. Jak zadbać o relacje z darczyńcą.
W trakcie szkolenia przedstawiliśmy uczestnikom źródła pozyskiwania środków i metody, jakimi
można te środki uzyskać. Zachęcaliśmy uczestników do twórczego podejścia i do wyjścia poza
planowanie wyłącznie w oparciu o granty – zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych
sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji np. od lokalnego biznesu.
4. Szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w NGO”
Trener: 1 osoba
Czas trwania warsztatu: 5 godzin
Uczestnicy: 20 osób
Forma: szkolenie on-line (spotkanie na Zoom)
Warsztaty odbyły się zgodnie z tematyką:
1. Prawne zmiany nastąpiły w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z wejście w życie
rozporządzenia RODO.
2. Nowe prawa dla ochrony danych osobowych przewiduje rozporządzenie RODO.
3. Nowe obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego (organizacji pozarządowej)
przewidziane w rozporządzeniu RODO.
4. Jak przygotować organizację pozarządową do stosowania nowych przepisów o ochronie danych
osobowych.
5. Jakie są prawidłowe wzory klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, informacji o
przetwarzaniu danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania
danych, analizy ryzyka, decyzji o powołaniu Inspektora Danych Osobowych, umowy przetwarzania
danych osobowych.
6. Jak prowadzić działania on‐line zgodnie z RODO?.
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W ramach warsztatów wyposażyliśmy przedstawicieli organizacji w podstawową wiedzę dotyczącą
RODO, uświadomiliśmy ich o czekających konsekwencjach niewprowadzenia RODO oraz z każdym
uczestnikiem przeanalizowaliśmy ich dokumentację pod kątem RODO.
Korzyści dla uczestników:
1) Przepracowanie swojego podmiotu pod kątem RODO.
2) Uzupełnienie wiedzy z zakresu formalności dot. RODO.
3) Pozyskanie praktycznych wskazówek dot. wdrożenie RODO.
5. Konkurs pn. Wolontariat jest dla każdego
Finał konkursu: 14/12/2020r
Liczba laureatów: 6 (2 kategorie konkursowe)
Cel: promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu
płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności
społecznej.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – UCZESTNICY KONKURSU
1.Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie do dnia 25 listopada 2020r karty zgłoszeniowej
stanowiącej Załącznik do Regulaminu.
2.Zgłoszeń można było dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub drogą
mailową na adres organizatora konkursu podany na początku regulaminu.
3.Konkurs skierowany był do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. osób dorosłych oraz
organizacji pozarządowych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z
terenu powiatu płockiego, którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie,
edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.
Szczególnie premiowane będą działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne
skutki epidemii.
Spośród zgłoszeń decyzją Komisji Konkursowej, wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach:
- wolontariat indywidualny – 3 laureatów. Nagroda: namiot oraz torba turystyczna.
- wolontariat grupowy – 3 laureatów. Nagroda: głośnik bezprzewodowy JBL (wykorzystanie przez
grupę podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).
Dodatkowo w tej kategorii przyznano 1 wyróżnienie.
Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat indywidualny zostali:
wolontariuszka Grupy nieformalnej Mieszkańcy Wsi Rogowo – Rogowiacy, zgłoszona do
konkursu przez p. Karolinę Chmielewską - Sołtys Wsi Rogowo;
wolontariuszka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zgłoszona do konkursu
przez p. Bogusławę Chylińską;
wolontariuszka Stowarzyszenie Wesoła Chatka zgłoszona do konkursu przez p. Sylwestra
Ziemkiewicza - Wójta Gminy Radzanowo.
Laureatami konkursu w kategorii – Wolontariat grupowy zostali:
Członkinie Koła Nr 10 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radzanowie;
Grupa Wolontariat działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie;
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Nadwiślanki” w Główinie.
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Wyróżnienie: Grupa „Hipolitariat” działającej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi.
Sposób przekazania nagród:
Nagrody przekazało osobiście laureatom w dniu 30/12/2020 r z zachowaniem wszelkich rygorów
sanitarnych. Spotkanie zorganizowano dla grup do 5 osób, każdy uczestnik został wyposażony w
maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący z zachowaniem 2 m odległości.
6. Konkurs pn. Opowiedz …”
Finał konkursu: 14/12/2020r
Liczba laureatów: 4.
Uczestnicy: grantobiorcy konkursu Działaj Lokalnie.
Cele konkursu:
- zachęcenie grantobiorców konkursu DL do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania
własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach
zadania;
- wyłonienie, nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów
realizowanych w ramach DL, zgłoszonych w formie reportażu filmowy lub krótkiego film.
Wyłonienie 4 laureatów.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – UCZESTNICY KONKURSU
Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne,
wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości.
Warto, aby autorzy prac skupili się zarówno na treści jak i na formie prac.
ZGŁOSZENIA: Termin zgłaszania prac do etapu lokalnego: do 30 listopada 2020r.
KRYTERIA, KTÓRYMI KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE KOMISJA SELEKCYJNA W II ETAPIE KONKURSU
•
Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z
uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra
wspólnego.
•
Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i
dźwięku, sposób montażu). Dodatkowo Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania
dodatkowych punktów za innowacyjność formy prac.
•
Przejrzystość i oryginalność prac – Komisja oceni, czy treść pracy została przedstawiona w
sposób przemyślany i uporządkowanych z zastosowaniem ciekawych rozwiązań.
•
Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła
dzięki niemu; Komisja będzie zwracać szczególną uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie
tylko dokumentują historię projektu.
•
Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu – jak praca koresponduje
z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy
zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.
Kategorie konkursowe:
Kategoria: CZŁOWIEK
Prace opowiadające o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego
inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej
społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale
też o uczestnikach projektu.
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Kategoria: MIEJSCE
Pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których
realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać
wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy
ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i
historii „małych ojczyzn”.
Kategoria: MOTYW
Podzielenie się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu
projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat
etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak
i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem
kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego
projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Np. nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego,
animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które
są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła
wskutek projektu.
FORMA PRAC
Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:
•
Reportaż filmowy: nie dłuższy niż 2,5 minuty.
•
Krótki film: nie dłuższy niż 2,5 minuty.
Laureatami konkursu zostali:
Kategoria pracy: MIEJSCE
•
Koło Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki" – nagroda za reportaż pn. Jedna z pasji czyli u nas w
Główinie
Reportaż opowiada o mieszkańcach nadwiślańskeij wsi Główina z powiatu płockiego, a właściwie o
aktywnych kobietach, które działają w Kole Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki".
Kategoria pracy - FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
•
Koło Gospodyń Wiejskich Zgrana Gromada w Siecieniu - nagroda za reportaż pn. „My się
wirusa nie boimy” który podpowiada dzieciom i ich rodzicom, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID19.
Nikt z nas nie wie, jak długo przyjdzie nam żyć w aktywnej obecności koronawirusa. Wiemy
natomiast, że potrzebujemy świadomej i skutecznej troski o siebie nawzajem.
Kategoria pracy: MOTYW
•
Grupa "Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro" w Małej Wsi - nagroda za reportaż pn. „Mała
Wieś Challenge”, który był rodzajem wieloboju dla grup rodzinnych, towarzyskich, szkolnych lub
reprezentujących instytucje gminne. Projekt obejmował wiele działań kulturalnych, sportowych i
edukacyjnych oraz wolontariackie wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, czyli zestaw działań
przydatnych w okresie pandemii. Miały one wypełnić lukę w życiu kulturalnym lokalnej społeczności
oraz dać chwilę odprężenia uczestnikom i widzom.
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Kategoria: CZŁOWIEK
•
Grupa nieformalna Wolontariuszy działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Słupnie nagroda za reportaż pn. „SZCZĘŚLIWA WYSPA - Klub Wolontariatu w Słupnie - składający
się z wypowiedzi wolontariuszy czym jest dla nich klub wolontariatu "Szczęśliwa wyspa".
Prace konkursowe stanowią formę promocji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego
Zadania.
Sposób przekazania nagród:
Nagrody przekazało osobiście laureatom w dniu 30/12/2020 r z zachowaniem wszelkich rygorów
sanitarnych.
Spotkanie zorganizowano dla grup do 5 osób, każdy uczestnik został wyposażony w maseczki,
rękawice, płyn dezynfekujący z zachowaniem 2 m odległości.

7. „Dzień dla społeczności” – akcja wolontarystyczna
Ze względu na sytuację epidemiologiczna i obowiązujące restrykcje nie mogliśmy zorganizować akcji
wolontarystycznej „Dzień dla społeczności”. Zamiennie przeprowadziliśmy przedsięwzięcie pn.
„Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Przedsięwzięcie obejmowało zarówno pomoc w
zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii, jak również pomoc w walce z negatywnymi społecznie
skutkami pandemii i wychodzeniu z nich.
To przedsięwzięcie zaangażowało wiele osób, a sam konkurs był ogromnym wsparciem dla
potrzebujących oraz tych, którzy niosą pomoc innym.
W ramach przedsięwzięcia wspieraliśmy oraz dofinansowaliśmy 5 organizacji/grup, którzy podjęli się
realizacji lokalnych inicjatyw, które dotyczyły walki z epidemią i przeciwdziałaniu jej negatywnym
skutkom.
8. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych
Prowadzący: 1 osoba – doradca ‐ animator.
Liczba świadczeń: 100
Grupa docelowa: przedstawiciele 24 organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów
sportowych, grup inicjatywnych/nieformalnych z terenu powiatu płockiego, którzy skorzystają z
narzędzi wsparcia oferowanego w ramach projektu.
Usługi doradcze obejmowały następujące zagadnienia:
• zakładanie i rejestracja organizacji;
• prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji pozarządowych;
• prawne aspekty działania kół gospodyń wiejskich;
• aspekty finansowo ‐ księgowe w organizacji;
• doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
• współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi
partnerami – lokalne partnerstwo, itp.;
• zarządzanie finansami,
• budowanie partnerstw,
• przejrzystość w NGO;
• sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami;
• doradztwo w zakresie promocji działań m.in. we współpracy z mediami;
• ochrona danych osobowych w organizacji,
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• rozwój i promocja wolontariatu,
• Jak prowadzić działania on‐line zgodnie z RODO?.
Usługi doradcze świadczone były głownie on-line i telefonicznie. W szczególnych przepadkach na
prośbę beneficjentów w biurze Fundacji a także w siedzibach organizacji, realizatorów inicjatyw.
Wsparcie jakie oferowaliśmy miało charakter kompleksowy. Wspieraliśmy w postaci prowadzonego
przez nas doradztwa, szkoleń i spotkań dla organizacji m.in. w zakresie prawa, księgowości,
tworzenia i zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność, planowania działań,
ewaluacji, promocji, wolontariatu, współpracy z samorządami i biznesem oraz współpracy z
mediami.
W wyniku prowadzonych działań organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne stały się bardziej
świadome sowich praw i obowiązków.
Wsparciem doradcy/animatora zostały objęte następujące organizacje i grupy nieformalne:
1.
Koło Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki" w Główinie, gm. Brudzeń Duży
2.
Koło Gospodyń Wiejskich w Siecieniu „KGW Zgrana Gromada" w Siecieniu, gm. Brudzeń
Duży
3.
Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała
4.
Stowarzyszenie Nasze Lipianki, gm. Nowy Duninów
5.
Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Boryszewie, gm. Radzanowo
6.
Grupa „Rada Sołecka Radzanowa”, gm. Radzanowo
7.
Grupa: „Inicjatywa Grupa Wsparcia RR” w Radzanowie, gm. Radzanowo
8.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, gm. Radzanowo
9.
Ochotnicza Straż Pożarna W Nowych Łubkach, gm. Bulkowo
10.
Grupa "Mieszkańcy Wsi Rogowo-Rogowiacy", gm. Bulkowo
11.
Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju Słowiańska, Borowiczki Pieńki, gm. Słupno
12.
Grupa "Wolontariat" działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, gm.
Słupno
13.
"Lampas"- Stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury, działające przy Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, gm. Gąbin
14.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie, gm. Gąbin
15.
Stowarzyszenie "Coraz Lepsze" Borowice, gm. Bodzanów
16.
Grupa "Pełni słów" w Bodzanowie, gm. Bodzanów
17.
KGW Archutówko, gm. Bodzanów
18.
Grupa "Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro" w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
19.
Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
20.
Grupa "Maseczkomaniacy" w Małej Wsi, gm. Mała Wieś
21.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszogrodzie, gm. Wyszogród
22.
Ochotnicza Straż Pożarna w Słominie, gm. Wyszogród
23.
Stowarzyszenie Razem-dla Miasta i Gminy Gąbin gm. Gąbin
24.
Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym „KGW Aktywny Brudzeń” gm. Brudzeń Duży
Działanie skierowane były zarówno do przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych
zapewniając im bezpłatny dostęp do usług doradczych w zakresie funkcjonowania NGO i sektora
obywatelskiego, w tym wolontariatu.

9. Gala Liderów Powiatu Płockiego
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Prowadzący/animator: 1 osoba.
Formy: transmisja w telewizji, mediach społecznościowych, spotkania on-line (spotkanie na Zoom)
oraz indywidualne spotkania w grupach do 5 osób.
Łączna liczba odbiorców: 3596
Program gali:
1. Powitanie uczestników.
2. Przedstawienie efektów zadania.
3. Prezentacja zrealizowanych inicjatyw w ramach konkursu pn. „Działaj lokalnie” – dobre praktyki
prezentowane przez liderów lokalnych inicjatyw – 22 prezentacje.
4. O rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych ‐ wykład.
5. Prezentacja laureatów konkursu pn. „Wolontariat jest dla każdego”.
6. Prezentacja laureatów konkursu pn. „Opowiedz …” .
7. Wręczenie Dyplomów udziału w zadaniu (przesłano pocztą do 22 organizacji/grup).
Ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne przyjęliśmy alternatywę organizacji Gali za
pośrednictwem mediów społecznościowych, telewizji oraz spotkań w grupach 5 – osobowych
prezentując działania zgodnie z zaplanowanym programem.
Użyliśmy wszelkich narzędzi by przeprowadzić galę zgodnie z założeniami. Wspólnie z telewizją
lokalną nagraliśmy materiał filmowy opowiadający o efektach zadania. Poprosiliśmy również o
wypowiedzi lokalnych samorządowców, którzy wypowiedzieli się o potrzebie realizacji działań
wspierających inicjatywy społeczne, lokalnych liderów.
Dla beneficjentów konkursu zorganizowaliśmy spotkanie on-line realizując przyjęty program oraz
zapraszaliśmy grupy do 5 osób aby podziękować im za udział w zadaniu oraz nagrodzić liderów
indywidualnych i grupowych.
We wszystkich tych działaniach uczestniczył prowadzący/animator.
Gala skierowana była do wszystkich uczestników zadania oraz do ogółu społeczeństwa.
Podczas Gali podsumowującej zadanie, zaprezentowaliśmy efekty zadania oraz lokalne inicjatywy.
Odbiorcy poznali dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów ‐
wolontariuszy.
Przedstawione zostały dobre praktyki w wolontariacie oraz zaprezentowani zostaną laureaci
konkursów.
10. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych
Liczba odsłon: 62051
Osoba odpowiedzialna: 1 – Specjalista ds. serwisu internetowego i promocji.
Czas pracy: 50 godzin
Na potrzeby promocji projektu prowadzona jest baza dobrych praktyk/działania w internecie kompendium wiedzy dla grantobiorców zawierające m.in materiały programowe, filmy
dokumentujące inicjatywy lokalne oraz wypowiedzi lokalnych liderów (łącznie 22), galerię zdjęć,
mapę inicjatywach lokalnych wraz z opisem działań tj. reportaży filmowych oraz grupę dyskusyjną z
beneficjentami, gdzie mogą podzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami, problemami,
przedstawić informacje nt. realizacji działań. Liczba użytkowników 22532 oraz facebook - 39519.
Łączna liczba unikalnych użytkowników – 62051.
Zakres wykonanych czynności:
• Zbieranie materiałów warsztatowych od trenerów, opracowanie graficzne i skład poradników
zapisanych w formacie pdf.
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• Nagrywanie i montaż filmów z realizacji inicjatyw lokalnych.
• Stworzenie mapy inicjatyw, zawierającej opis miejsc realizacji działań wraz opisem
grupy/organizacji, ich działań, rezultatów.
• Współredagowanie tekstów na stronę www, do poradników, facebooka
• Administracja Strony www
• Utworzenie i moderowanie na facebooku grupy dyskusyjnej.
• opracowanie poradników powarsztatowych ‐pdf
Na stronie internetowej fundacji młodzi razem zamieszczane były na bieżąco wszystkie informacje o
projekcie, jego cel, działania, realizatorze i finansującym.
Została stworzona baza inicjatyw lokalnych zawierająca:
‐ poradniki;
‐ wykaz inicjatyw lokalnych z opisem działań, efektów i dobrych praktyk, galerią zdjęć;
‐ mapę inicjatyw lokalnych,
‐ filmy dokumentujące najciekawsze działania realizowanych inicjatyw lokalnych. Filmy zostały
umieszczane na stronie www oraz na portalach społecznościowych ‐ facebook oraz YouTube.
Na facebooku powstała specjalna grupa dyskusyjna dla realizatorów inicjatyw, gdzie mogą podzielić
się swoimi pomysłami, doświadczeniami, problemami, przedstawić informacje nt. realizacji działań.
Stworzyliśmy dla nich przestrzeń umożliwiającą zadawanie pytań i dzielenie się opiniami.

11. Działania promocyjne
Projekt promowany był poprzez:
- Baner (Roll‐up)
- stronę internetową www.mlodzirazem.pl oraz facebook
- kampanię informacyjną:
•
w mediach, artykuły, spoty radiowe – relacje z prowadzonych działań, oraz na stronach
internetowych realizatorów inicjatyw ‐ łącznie 228 artykułów
•
podczas szkoleń – przekaz ustny oraz prezentacje i materiały warsztatowe opatrzone nazwą
oraz logotypami współfinansującego.
Sprawne działania informacyjno–promocyjne są drogą do sukcesu wdrażanego projektu, dlatego
przeprowadziliśmy szereg działań służących jak najszerszej promocji i komunikacji zarówno o
zadaniu, jego fundatorze i realizatorze oraz realizatorach lokalnych inicjatyw
Rezultaty
- Zaangażowanie 605 osób, realizatorów inicjatyw z przedstawicieli 22 organizacji pozarządowych,
w tym kół gospodyń wiejskich, klubów i grup nieformalnych w realizację 22 szt. lokalnych inicjatyw
przyczyniających się do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, promocji wolontariatu,
zwiększenia zaangażowania społecznego w życie publiczne oraz włączenie w działania , 29788 osób
- odbiorców działań;
- przeprowadzenie 3 szkoleń dla 67 osób ukierunkowanych na wzrost umiejętności w zakresie
tworzenia projektów, pozyskiwania funduszy na działalność oraz zagadnień prawnych związanych z
RODO oraz ich wpływu na codzienną pracę w organizacjach pozarządowych;
- promocja idei wolontariatu poprzez konkurs pn. „Wolontariat jest dla każdego” skierowany do
wolontariuszy dorosłych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich
oraz wyłonienie 6 laureatów w 2 kategoriach konkursowych;
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- organizacja konkursu pn. Opowiedz …” skierowanego do 22 organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych biorących udział w ramach konkursie „Działaj Lokalnie”, zachęcający do
poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw
wspieranych a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra
wspólnego. Poprzez konkurs nagrodzono 4 reportaże filmowe promując najlepsze przykłady
twórczego pokazywania projektów społecznych;
- wzrost umiejętności przedstawicieli 22 organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów
sportowych, grup inicjatywnych/nieformalnych z terenu powiatu płockiego poprzez udzielenie 100
świadczeń odbiorcom zadania w zakresie: aspektów prawno – organizacyjnych NGO, tworzenia
organizacji pozarządowej, przygotowania strategii finansowania działalności, tworzenia projektów o
dofinansowanie i ich realizacji, współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i biznesem,
zarządzania finansami, sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami, pomocy w obsłudze
finansowo księgowej organizacji, promocji oraz prowadzenia działania on‐line zgodnie z RODO?;
- 3596 osób poprzez transmisję online podczas Gali Liderów Powiatu Płockiego zapoznało się z
efektami zadania oraz lokalnymi inicjatywami wyzwalającymi aktywność obywatelską;
- 62051 unikalnych użytkowników strony i Facebooka Fundacji zyskało kompendium wiedzy nt.
działań prowadzonych w ramach zadania, w tym inicjatyw lokalnych (22 szt.) angażujących
społeczność lokalną wokół dobra wspólnego, zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji
pozarządowych i grup inicjatywnych, poznało mapę inicjatywach lokalnych wraz z miejscem ich
realizacji, przedstawiającą 22 inicjatywy i grupę dyskusyjną z beneficjentami – liczba odsłon 22532
oraz facebook - 39519. Łączna liczba unikalnych użytkowników – 62051 (planowano 15000).
- promocja zadania poprzez: Roll‐up: sztuk 1, strony internetowe i facebook (zasięg postów: 62051),
lokalne media, lokalne organizacje, szkoły i placówki edukacyjne, zaproszenia, karty zgłoszeniowe,
konspekty, dyplomy oraz informacje ustne.
Zakładane cele realizacji zadania zostały w pełni osiągnięte. Nadrzędnym celem było wzmocnienie
potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich i w
małych miastach powiatu płockiego, wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez
projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu zaangażowania, aspiracji rozwojowych i poprawie
jakości życia a także przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ponadto budowanie
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju ruchu wolontarystycznego w małych
społecznościach.
Cel zakładał w/w wsparcie 20 organizacji, natomiast my objęliśmy swymi działaniami 22 organizacje
pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu
płockiego.
Działania zaplanowane i zrealizowane w ramach zadania promowały takie wartości jak:
•
Zaangażowanie społeczne – wyzwalając społeczną energię, komunikując się z naszą
społecznością na bieżąco, wspierane projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby.
•
Gotowość do podejmowania wyzwań – uczestnicy nie boją się poszukiwać
niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary oraz promować innowacyjne
rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców.
•
Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego, dbamy o jak najlepsze
wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie
prowadzonych działań.
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II.

"O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy"

Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Płock.
Projekt pn. „O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy” polegał na przeprowadzenie działań
edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych
tj. ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej oraz druku materiałów edukacyjnych w postaci
ulotek edukacyjnych.
Celem zadania było zwiększenie świadomości społeczeństwa miasta Płocka w zakresie jakości
powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich
wpływie na środowisko, utworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w
domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym oraz
propagowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczności miasta. Cel ten został
osiągnięty.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
1. „Czyste powietrze zależy od Ciebie!” – spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.
Celem opracowania spotu pn. „Czyste powietrze zależy od Ciebie!” było podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców miasta Płocka oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie
środowiska, zwiększenie świadomości w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń,
sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń i ich wpływie na środowisko oraz promocja
alternatywnych środków transportu.
Czas trwania spotu:
- 30 sekund,
- ilość emisji w godzinie: 6 - przez 8 tygodni.
Planowano emisję przez 6 tygodni, jednak wykonawca usługi ze względu na ważność przekazu
edukacyjnego prowadził emisje przez 8 tygodni, czyli zwiększając czas trwania emisji.
Za dodatkowy czas emisji nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów.
Zasięg: spot edukacyjny był emitowany przez 8 tygodni na ekranach LCD w komunikacji miejskiej (w
13 autokarach komunikacji miejskiej na 27 nośnikach).
Zakres tematyczny spotu:
1. Źródła zanieczyszczeń powietrza – niska emisja.
2. Skutki zanieczyszczeń powietrza – wpływ na zdrowie.
3. „Co możesz zrobić, żeby powietrze w Twojej okolicy było czyste?” – wymień piec, nie spalaj
odpadów, ekologiczne środki transportu, dbaj o zieleń – sadź drzewa.
2. „Woda naszym wspólnym dobrem” – ulotka edukacyjna
Nakład: 3 000
Format: A4 – składana na trzy
Cel: kształcenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i
najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym oraz przekazanie
informacji o sposobach oszczędzania wody, promocja zachowań proekologicznych.
Zakres tematyczny ulotki:
1. Woda naszym wspólnym dobrem.
2. Sposoby oszczędzania wody.
3. Czy skończy nam się woda?
Zakres prac:
- opracowanie merytoryczne ulotki;
- wykonanie zdjęć, rysunków,
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- opracowanie graficzne ulotki,
- druk,
- dystrybucja.
Przez cały okres realizacji zadania prowadzona była promocja min. na stronach: fundacji młodzi
razem oraz na facebooku.
Rezultaty:
- emisja 30 sekundowego spotu edukacyjnego pn. „Czyste powietrze zależy od Ciebie!” na 27
ekranach LCD w 13 autorkach komunikacji miejskiej przez 8 tygodni;
- druk i dystrybucja ulotki edukacyjnej pn. „Woda naszym wspólnym dobrem” w nakładzie 3000
egzemplarzy.

III.

SEGREGUJ ODPADY!

Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Płock.
Celem głównym projektu pn. „Segreguj odpady” było przeprowadzenie działań edukacyjnych,
skierowanych do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych tj. telebimów i
ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej promujących nawyk selektywnej zbiórki odpadów
oraz wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania odpadów.
Cel ten został osiągnięty.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
1. „Segreguj odpady” – spot edukacyjny na telebimach reklamowych led.
Celem spotu edukacyjnego pn. „Segreguj odpady” było wskazywanie lokalnej społeczności
konkretnych korzyści płynących z segregowania odpadów.
Zasięg: Spot edukacyjny był emitowany na dwóch telebimach reklamowych led na terenie miasta
Płocka tj.
- telebim przy ulicy ul. Nowy Rynek.
- telebim przy ulicy Wyszogrodzka 144 na budynku galerii Wisła.
Czas trwania spotu:
- 15 sekund,
- częstotliwość: co 5 minut (12x/h) przez 50 dni.
Planowano emisję przez 30 dni, jednak wykonawca usługi ze względu na ważność przekazu
edukacyjnego prowadził emisje przez 50 dni, czyli zwiększając czas trwania emisji.
Za dodatkowy czas emisji nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów.
Zakres tematyczny spotu:
1. Co to jest segregacja i dlaczego warto segregować odpady ?
2. Segregowanie to nie wyrzucanie – papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie odpady – to
wartościowe surowce … .Większość artykułów, które kupujemy w sklepach jest wykonana z
papieru, plastiku, szkła czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać (ok. 60 kg makulatury
ratuje 1 drzewo, 35 butelek pet to 1 polar, itd.).
3. Segreguj po nowemu – zasady segregacji.
Zakres wykonanych prac:
- opracowanie merytoryczne spotu;
- wykonanie zdjęć, rysunków,
- opracowanie graficzne spotu,
- montaż materiału,
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- emisja spotu na 2 telebimach.
2. „Segreguj odpady” – spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.
Celem spotu edukacyjnego pn. „Segreguj odpady” było wykształcenie u odbiorców umiejętności
związanych z prawidłową segregacją odpadów.
Zasięg: spot edukacyjny był emitowany przez jeden miesiąc na ekranach LCD w komunikacji
miejskiej (w 13 autokarach
komunikacji miejskiej na 27 nośnikach).
Czas trwania spotu:
- 30 sekund,
- częstotliwość: co 5 minut (12x/h) przez 30 dni;
Zakres tematyczny spotu:
1. Co to jest segregacja i dlaczego warto segregować odpady?
2. Kolorystyka pojemników - niebieski - z przeznaczeniem na papier (wskazanie odpadów które
powinny trafić do niebieskiego pojemnika oraz tych których nie powinno się tu wrzucać).
3. Kolorystyka pojemników - żółty - z przeznaczeniem na plastik/metal/opakowania
wielomateriałowe (wskazanie odpadów które powinny trafić do żółtego pojemnika oraz tych
których nie powinno się tu wrzucać).
4. Kolorystyka pojemników - zielony - z przeznaczeniem na szkło (wskazanie odpadów które
powinny trafić do zielonego pojemnika oraz tych których nie powinno się tu wrzucać).
5. Kolorystyka pojemników - brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (wskazanie
odpadów które powinny trafić do brązowego pojemnika oraz tych których nie powinno się tu
wrzucać).
Przez cały okres realizacji zadania prowadzona była promocja min. na stronach: fundacji młodzi
razem oraz na facebooku.
Rezultaty:
- emisja 15 sekundowego spotu edukacyjnego pn. „Segreguj odpady” na 2 telebimach na terenie
miasta Płocka przez okres 50 dni;
- emisja 30 sekundowego spotu edukacyjnego pn. „Segreguj odpady” na 27 ekranach LCD w 13
autorkach komunikacji miejskiej przez okres 30 dni.

IV.

Człowiek i rzeka - dokąd płyniemy?

1. Wisła szansą dla turystyki - Rejsy statkiem po Wiśle i warsztaty na bulwarach nadwiślańskich
Opis: Miejsce: statek pasażerski, bulwary nad Wisłą w Płocku
Liczba rejsów: 8
Uczestnicy: dzieci, młodzież w wieku szkolnym oraz dorośli: 400 uczestników z terenu m. Płocka
oraz powiatu płockiego i sierpeckiego.
Warsztaty podzielone zostały na dwa etapy:
I etap: Warsztaty na statku:
1. Powitanie grupy na statku.
2. Omówienie zasad i zadań dla opiekunów dzieci i młodzieży oraz uczestników, sprawy
organizacyjne.
3. Warsztaty z bezpieczeństwa – przedstawienie dobrych praktyk przebywania nad rzeką i
udzielenie zasad bezpieczeństwa na wodzie połączone z rejsami tradycyjnym statkiem pasażerskim.
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4. Warsztaty na temat źródeł i zagrożeń Wisły oraz jej historii:
• Rekreacja i turystyka na Wiśle;
• Mosty w Płocku („stary i nowy”), Kępa Ośnicka – życie ptaków, ujęcie wody dla Płocka;
• Skarpa Wiślana w Płocku, jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe;
• Obserwacja przez lornetki Wisły oraz terenów nadwiślańskich
• Obszary cenne przyrodniczo w Dolinie Wisły (obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody w Dolinie
Wisły);
• Obserwacja dopływów Wisły – rzeki Skrwa Prawa, Brzeźnica, Skrwa Lewa.
II etap: Warsztaty na bulwarach nadwiślańskich:
1. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą;
2. Różne formy turystyki aktywnej wykorzystującej tereny nadrzeczne na trenie Ziemi Płockiej:
kajakarstwo, żeglarstwo, łowienia ryb, turystyka piesza i rowerowa ‐przykłady;
3. Korzystanie z ofert turystyki rzecznej oraz na terenach przyległych;
4. Warunki korzystania z urządzonych plaż, przystani wodnych wyposażonych w niezbędną
infrastrukturę i informacje;
5. Zapomniane historie i zwyczaje z terenów rzecznych;
6. Rola Wisły w rozwoju miast i wsi;
7. Zajęcia praktyczne ‐Stworzenie dekalogu „Turysty przyjaznego rzece”.
8. Gra terenowa – „Nad brzegiem rzeki” prowadzona w formie konkursu i rywalizacji fair play.
Zadanie zostało zakończone konkursem sprawdzającym wiedzę uczestników. Laureaci konkursu
otrzymali dyplomy laureata, pozostali zaś dyplomy uczestnictwa.
Wszyscy uczestnicy rejsów/ warsztatów tj. 400 osób, otrzymali plecaki z linką, Przewodnik pn.
"Człowiek i rzeka ‐dokąd płyniemy?" oraz wodę.
Plecaki oraz Przewodnik posłużą uczestników do uprawiania turystyki nadrzecznej. Promowały
również zadanie w trakcie jego trwania.
2. Kajakiem po rzece Skrwie Prawej - spływy kajakowe i wędrówki malowniczym parkiem
Opis: Miejsce realizacji: dolina Skrwy Prawej ‐trasa: Parzeń ‐Radotki oraz teren Brudzińskiego Parku
Krajobrazowego.
Liczba spływów/warsztatów – 2.
Czas trwania jednego warsztatu połączonego ze spływem oraz sprzątaniem Doliny Skrwy Prawej –
10 godzin (dolina Skrwy Prawej ‐ trasa: Parzeń ‐Radotki ‐czas spływu ok 5 godz. oraz teren
Brudzińskiego Parku Krajobrazowego – 5 godz.).
Program:
I etap – na rzece Skrwie:
1.Budowa i wyposażenie kajaka, sprzęt asekuracyjny i umiejętność posługiwania się nim,
przenoszenie kajaka, współpraca dwóch osób w kajaku, ekologia w kajaku – wykład połączony z
pokazem.
2.Nauka pływania kajakiem – wykład i ćwiczenia praktyczne: wsiadanie i wysiadanie, pokonywanie
przeszkód, manewrowanie.
3.Bezpieczeństwo i unikanie zagrożeń, BHP na wodzie (dekalog kajakarza), umiejętność
rozmieszczania ekwipunku i sprzętu turystycznego – wykład i ćwiczenia praktyczne.
4. Spływ kajakowy na trasie: Parzeń ‐Radotki.
Trasa spływu jest idealna do nauki sterowania kajakiem oraz opanowania podstaw. Na trasie
uczestnicy spływu znajdą uskoki wodne oraz niewielkie przeszkody wodne do pokonania. Odcinek
Skrwy jest idealny na relaks i odpoczynek na łonie natury, podziwianie krajobrazów oraz
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zamieszkujących ten teren zwierząt.
5. Obserwacja flory i fauny na trasie spływu wraz z omówieniem. Podczas spływu prowadzona była
akcja „sprzątania rzek” polegająca na zbieranie śmieci z wody i brzegów rzeki. Zebrano łącznie 12
worków odpadów.
II etap – warsztaty terenowe po BPK nt. Poznanie walorów turystycznych regionu – wędrówka
piesza po parku.
1. Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe BPK oraz rzeki Skrwy Prawej.
2. Obserwacja i rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt z wykorzystaniem lornetek,
atlasów i przewodników do oznaczania flory i fauny.
Warsztaty piesze prowadzone były z wykorzystaniem tablic edukacyjnych, takich jak:
‐Tablica informacyjna z mapą na początku szlaku – na wysokości miejscowości Parzeń;
‐Ichtiofaunna rzeki Skrwy Prawej oraz Sikorki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – w okolicach
młyna w Radotkach.
Wszyscy uczestnicy spływów i warsztatów tj. 40 osób, otrzymali koszulki oraz Przewodnik pn.
Człowiek i rzeka ‐ dokąd płyniemy?.
3. Przewodnik pn. Człowiek i rzeka - dokąd płyniemy?
Opis: Nakład: 500 egzemplarzy
Dystrybucja: odbiorcy zadania oraz ośrodki kultury, Gminne Centra Informacji, organizacje
pozarządowe, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.
Spis treści przewodnika:
1. Wisła – jaka była, jaka jest i jaka będzie? Jak Wisła zmieniała się na przełomie wieków/lat.
2. Śladami rzeki Wisły i jej dopływów.
3. Rzeka, piasek, las i nadwiślańska przyroda.
4. Zasoby kulturowe Wisły.
5. Człowiek i rzeka.
6. Turystyka rekreacyjna w oparciu o sieć rzek regionu płockiego.
4. Działania promocyjne
1. Roll‐up
2. plecaki z linką - 400 sztuk dla uczestników rejsów statkiem oraz warsztatów
3. koszulki – 40 sztuk dla uczestników spływów kajakowych i warsztatów
Wszystkie w/w materiały wydane w pełnym kolorze zawierały nazwę zadania oraz logotypy: logo
Marki Mazowsze i Fundacji Młodzi Razem. Nadruk kolor.
Cel główny projektu został w pełni osiągnięty. Zakładał zachęcenie odbiorców zadania do uprawiania
różnych form turystyki rekreacyjnej, ukształtowanie odpowiedzialnego turysty, odznaczającego się
wysoką świadomością ekologiczną, kulturalną zauważalną na wszystkich etapach podróży
turystycznej oraz stworzenie postaw do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby
uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zachęcenie odbiorców do odkrywania możliwości jakie
dają rzeki Mazowsza oraz tereny nadwiślańskie. Cel został osiągnięty poprzez realizację działań
projektowych.
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V. Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu
Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
1. Warsztaty muzyczno – teatralne pn. „Teatr młody duchem”
Opis: Liczba warsztatów: 4
Miejsca realizacji: Radzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie pow. płocki, Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ‐lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo oraz osób starszych.
Program warsztatów:
1. Głos jako narzędzie pracy.
2. Rozluźnienie aparatu mowy – ćwiczenia z rekwizytami.
3. Oddech – ćwiczenia.
4. Podstawy rytmiki (wyrabianie poczucia rytmu, koordynacja).
5. Gimnastyka twórcza, gimnastyka rytmiczna.
6. Łączenie elementów tańca w całość – tworzenie zespołowego układu tanecznego.
7. Ćwiczenia dykcji (przygotowanie aparatu mowy do wystąpień publicznych).
8. Rozwijanie wrażliwości i emocjonalności.
9. Praca nad tekstem (proza, wiersz, dialog, naturalność, sposoby mówienia wierszem,
emocjonalność).
10. Praca nad konkretnym repertuarem.
11. Tajniki pracy aktora – lekcja teatralna w Teatrze dramatycznym w Płocku połączona z udziałem
w spektaklu pn. Widok z mostu.
2. Spektakl słowno-muzyczny pt. „Święta tuż...tuż” .
Opis: Liczba warsztatów: 8
Uczestnicy: 41 osób.
Miejsca realizacji: Radzanowo ‐Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Gminna Biblioteka
Publiczna w Bulkowie, DD Senior+ w Stanowie, teren gmin Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów ‐praca
w terenie np. w lesie, w domach prywatnych, przed sklepem.
Działania:
‐praca nad spektaklem
‐premiera spektaklu oraz prezentacja podczas spotkania finałowego.
Uczestnicy spektaklu pracowali pod kierunkiem aktorów z Płockiego Teatru Dramatycznego w Płocku.
Scenariusz oparty został na własnych doświadczeniach uczestników warsztatów ich młodości, lat
pełnych radości, tęsknot i przeżyć. Niezwykle ważnym elementem pracy było umożliwienie
uczestnikom dzielenia się swoimi historiami, uwspólnianie i onfrontowanie się z tymi historiami.
Spektakl poruszająca takie zagadnienia jak: samotność”, radość”, wybaczenie i miłość – uczucia, które
towarzysza często każdemu z nas podczas świat.
3. „Spotkania z folklorem” - muzyczne warsztaty międzypokoleniowe
Opis: Liczba warsztatów: 10
Uczestnicy: 21 osób.
Miejsca realizacji: Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach, pow. płocki oraz na terenie powiatu
płockiego.
Program:
1. Inspiracja taneczno‐ruchowa.
2. Zajęcia gry na instrumentach ludowych (skrzypce, akordeon i bęben).
3. Muzyka tradycyjna regionu mazowieckiego. Źródła, gatunki, praktyka wykonawcza.
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4. Zajęcia przyśpiewek lokalnych, pieśni regionalne, ludowe, biesiadne.
5. Śpiewy z naszego regionu – warsztaty śpiewacze.
6. Rola artysty wiejskiego na tle społeczności – dyskusja uczestników o muzyce ludowej.
Celem warsztatów było ratowanie od zapomnienia folkloru lokalnego i regionalnego, pogłębianie
poczucia odpowiedzialności za własne działania w środowisku lokalnym i jego świadome
promowanie oraz zainteresowanie młodych mieszkańców grą na instrumentach ludowych,
pieśniami ‐przyśpiewkami lokalnymi oraz tańcem regionalnym (który towarzyszy przyśpiewkom).
Uczestnikami warsztatów byli członkinie i członkowie nowo powstałego zespołu ludowego
Grzybowianki&Grzybowiacy.
W efekcie przeprowadzonych muzycznych warsztatów międzypokoleniowych pn. „Spotkania z
folklorem” powstała płyta z pieśniami i przyśpiewkami ludowymi w liczbie 200 egz. Efekty pracy
zespołu zostały zaprezentowane przed szeroką publicznością w trakcie lokalnych imprez - 6
wyjazdów.
4. Płyta nt. „Pieśni i przyśpiewki ludowe”
Opis: Płyta CD pn. „Pieśni i przyśpiewki ludowe” ‐12 utworów.
Nakład: 200 egz.
Kolejność utworów na płycie:
1. Pod borem
2. Jest drożyna
3. Marysieńka
4. Od soboty (oberek, instr.)
5. Szła dziewczyna koło młyna
6. Siwy gołąbeczek
7. Oj, zagraj mi muzyko
8. Szumiała leszczyna
9. Kujawiak Kobiereckiego (instr.)
10. Pod zielonym dębem
11. Od samej Warszawy
12. Marsz (instr.) Muzyka i słowa we wszystkich utworach tradycyjne za wyjątkiem Kujawiaka
Kobiereckiego (muzyka - Mateusz Kobierecki).
Okładka: pudełko DIGI PACK, dwuskrzydłowe z tacą na CD pośrodku.
Dystrybucja: uczestnicy zadania, szkoły, domy kultury, regionaliści, organizacje pozarządowe,
samorządy.
5. Spotkanie sumujące pn. Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu - transmisja on-line
Opis: Prowadzący/animator: 1 osoba - 5 godzin.
Uczestnicy/odbiorcy: 414 osób.
Program:
1. Powitanie uczestników
2. Edukacja kulturalna i upowszechniania kultury i sztuki ludowej ‐ wykład (trener warsztatów
teatralnych).
3. Przedstawienie efektów zadania.
4. Spektakl słowno‐muzyczny pt. „Święta tuż...tuż”.
5. „Pieśni i przyśpiewki ludowe” ‐występ zespołu ludowego.
6. Przedstawienie propozycji współpracy i kontynuacji działań w kolejnym roku.
Spotkanie było poświęcone głównie prezentacji efektów zadania oraz prezentacji efektów
kilkumiesięcznej pracy uczestników zadania. Podczas spotkania zaprezentowana została również
Płyta nt. „Pieśni i przyśpiewki ludowe” jako produkt zadania. Ze względu na sytuację
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epidemiologiczną i obostrzenia z tym związane zorganizowaliśmy transmisję on-line spotkania
sumującego zyskując tym samym więcej odbiorców. Przeprowadziliśmy nagrania filmowe spektaklu
słownomuzycznego pt. „Święta tuż...tuż” w wielu miejscach i czasie by zaprezentować efekty zadania
zachowując bezpieczeństwo uczestników. Działania prowadzone były w małych grupach, w wielu
miejscach i czasie, z zachowaniem reżimu jaki teraz obowiązuje, dbając o dobro uczestników (m.in.
seniorów) oraz własne. Nad całością działań czuwał prowadzący/animator. Relacja z podsumowania
dostępna jest na stronach: youtub’ie, fundacji młodzi razem i facebook.
6. Działania promocyjne
Opis: Projekt promowany był poprzez:
‐Roll‐up
- płytę pt. „Pieśni i przyśpiewki ludowe”
- stronę internetową www.mlodzirazem.pl - 22 532 unikalni goście, Facebook - 39519 unikalni
użytkownicy - łącznie 62051 unikalnych użytkowników (planowano ok. 10 tys. unikalnych
użytkowników),
- partnerów: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku,
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach ‐pow.
płocki.
Ponadto promocja odbywała się z poprzez kampanię informacyjną:
- na kanale YouYube;
‐w mediach ‐Tygodnik Płocki, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Płock FM;
‐w bibliotekach, domach kultury, DPS‐achoraz samorządach.
Dokumenty programowe tj. materiały warsztatowe konspekty, zaproszenia, karty zgłoszeniowe,
opatrzone były nazwą projektu, informacją o realizatorze i finansującym.

VI.

„SOLIDARNI Z BOHATERAMI CZASU EPIDEMII” – RUSZA NOWA INICJATYWA

Przedsięwzięcie "Solidarni z bohaterami czasu epidemii" było wspólną inicjatywą Programu "Działaj
Lokalnie", Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Fundacji FLZP Młodzi Razem w partnerstwie z Nationale-Nederlanden.
„Solidarni z bohaterami czasu epidemii” to partnerskie przedsięwzięcie programu „Działaj Lokalnie”
i Nationale-Nederlanden. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
W ramach inicjatywy dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnych konkursów grantowych
otrzymała nasza Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” z Płocka.
„Pandemia koronawirusa nie tylko stawia przed nami przede wszystkim wyzwania wymagające
natychmiastowych działań. Odpowiadając na te potrzeby, w tym roku, większość projektów
realizowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie” skupiła się na walce z pandemią lub
przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom.

Laureatami konkursu zostali:
1.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Tytuł projektu: Razem możemy znacznie więcej Gmina Radzanowo pomaga medykom i
mieszkańcom
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
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Zbudowano sztab wolontariuszy (20 osób) szyjących, angażując osoby indywidualne, członków
stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Utworzono centrum szycia oraz centrum dostaw i
dystrybucji. Sieć szyjących wolontariuszy rozsiana była po kilku miejscowościach gminy Radzanowo.
W projekcie wzięło udział 17 osób szyjących oraz 3 osoby zajmujące się sferą organizacyjnofinansową od zakupów i rozliczeń, przez dostawy i odbiory po sporządzenie sprawozdania
końcowego. W efekcie przeprowadzonych działań kilka nowych osób nauczyło się szycia na
maszynach, dwie lokalne organizacje doposażono w maszyny zakupione z projektu oraz uszyto
blisko 3000 szt. maseczek jednorazowych oraz 1500 szt. maseczek wielokrotnego użytku.
2.
Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, Realizator: Grupa pn.
MASECZKOMANIACY
Tytuł projektu: Mieszkańcom Pomożemy...Maseczki Uszyjemy
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
W ramach projektu zorganizowana została akcja szycia darmowych bawełnianych maseczek
ochronnych dla mieszkańców powiatu płockiego. Uszyto ok. 3000 maseczek, które w pierwszej
kolejności trafiły do instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia, następnie maseczki
otrzymali seniorzy, osoby ubogie oraz mieszkańcy gminy Mała Wieś.
3.
Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym „KGW Aktywny Brudzeń”
Tytuł projektu: Silni Razem
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
Głównym celem projektu była możliwość pomocy osobom potrzebującym poprzez zaopatrzenie
takich osób w maseczki ochronne. Osoby w grupie ryzyka, 65+, pracujące, jak również zaopatrzenie
w maseczki pracowników szpitalnych, strażaków, funkcjonariuszy policji. W rezultacie wykonano
2000 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
4.
Koło Gospodyń Wiejskich ”Nadwiślanki" w Główinie
Tytuł projektu: ,,Nasze maseczki to nie chusteczki''
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
Projekt polegał na zaangażowaniu wielu osób do działania, tych które potrafiły szyć maseczki. W
ramach projektu zostały zakupione materiały potrzebne do uszycia maseczek ochronnych.
Zaangażowane osoby kroiły tkaninę, szyły, prasowały i pakowały maseczki. Łącznie wykonano 2050
maseczek.
5.
Razem-dla Miasta i Gminy Gąbin, Realizator: Grupa pn. Aktywne mieszkanki Miasta i Gminy
Gąbin
Tytuł projektu: Szycie maseczek sposobem na ograniczenie negatywnych skutków epidemii
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
W ramach projektu uszyto i rozdystrybuowano maseczki ochronne zapobiegające
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Maseczki trafiły do domów pomocy społecznej, stacji
pogotowia, przychodni lekarskiej, firm, stowarzyszeń i mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Gąbin.
Łącznie wykonano 2000 maseczek.

VII.

Senior 60 + w kulturze

Działania:
1. Warsztaty muzyczno - teatralne pn. „Teatr młody duchem”
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży (sala DD Senior+, Centrum Kultury
i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
oraz osób starszych.
Ramowy program warsztatów:
1. Głos jako narzędzie pracy.
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2. Rozluźnienie aparatu mowy - ćwiczenia z rekwizytami.
3. Oddech - ćwiczenia.
4. Podstawy rytmiki (wyrabianie poczucia rytmu, koordynacja).
5. Gimnastyka twórcza, gimnastyka rytmiczna.
6. Łączenie elementów tańca w całość - tworzenie zespołowego układu tanecznego.
7. Ćwiczenia dykcji (przygotowanie aparatu mowny do wystąpień publicznych).
8. Rozwijanie wrażliwości i emocjonalności.
9. Praca nad tekstem (proza, wiersz, dialog, naturalność, sposoby mówienia wierszem,
emocjonalność).
10. Praca nad konkretnym repertuarem.
2. Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna”
4 inscenizacje słowno-muzyczne
I temat: „Opowieść Wigilijna - samotność”
II temat: „Opowieść Wigilijna - radość”
III temat: „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”
IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”
Uczestnicy: 80 osób tj. 10 seniorów i 10 dzieci i młodzieży - łącznie 20 osób. x 4 grupy. (uczestnicy
warsztatów muzyczno – teatralnych).
Uczestnicy pracowali pod kierunkiem aktorów z Płockiego Teatru Dramatycznego w Płocku.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - sala DD Senior+, Centrum Kultury
i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
oraz osób starszych.
Scenariusze były oparte na własnych doświadczeniach uczestników warsztatów ich młodości, lat
pełnych radości, tęsknot i przeżyć. Niezwykle ważnym elementem pracy było umożliwienie
uczestnikom dzielenia się swoimi historiami, uwspólnianie i konfrontowanie się z tymi historiami. Tak
pomyślane zajęcia to także szansa dla uczestników na spotkanie w innym kontekście społecznym niż
zwykle („osoby stare”, „osoby niepotrzebne”) - spojrzenie na siebie jako osobę wartościową, twórczą,
ważną, mającą coś ciekawego do opowiedzenia, mającą dostęp do kultury i biorącą udział w jej
tworzeniu, przekonaną, że „każdy ma w sobie coś z aktora”.
Inscenizacje pn. „Opowieść Wigilijna - samotność”, „Opowieść Wigilijna - radość”, „Opowieść
Wigilijna - wybaczenie”, „Opowieść Wigilijna - miłość” są nawiązaniem do osobistych przeżyć
seniorów, planów jakie mieli będąc młodymi ludźmi w nawiązaniu do rzeczywistości, relacji wewnątrz
rodzinnych, przeżyć na przestrzeni lat.
Uczestnicy warsztatów teatralnych (dzieci, młodzież, seniorzy) wspólnie stworzyli scenografię.
Inscenizacje zostały nagrane – powstał film n. „Opowieść Wigilijna – samotność...., radość ...,
wybaczenie ..., miłość ....
3. Otwieramy się na świat - warsztaty wyjazdowe
Uczestnicy: 42 osoby (40 seniorów i 2 opiekunów) - seniorzy z 4 grup.
Miejsce: Kazimierz dolny - Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI (Festiwale).
Program:
1. Świat pod namiotem - prezentacja najnowszych trendów sztuki filmowej, filmów reprezentujących
kino autorskie, artystyczne i niezależne.
2. Wielkie Kino na Małym Rynku - Pokazy wybitnych produkcji filmowych.
3. „Lekcja kina - spowiedź twórcy filmowego” to szczególna forma spotkania naszych specjalnych
gości z festiwalową widownią. Twórcy opowiadają o swoich fascynacjach, artystycznych grzechach,
tajemnicach rzemiosła.
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4. Spotkania autorskie z pisarkami i pisarzami (warsztaty) - rozmowa o tym, jak wcielić literackie idee
w obraz filmowy, z czym wiązać się może współpraca autora ze scenarzystką czy reżyserem.
Celem trzydniowych warsztatów wyjazdowych było: integracja, wspólna refleksja, improwizacje
dotyczące tematyki spektaklu, praca nad fabułą spektaklu, kreacja postaci, zapoznanie
uczestników z techniką teatru.
Celem wydarzenia było: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi
na te obszary kreacji twórczej, które składają się na dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne,
muzykę, fotografię.
Dla uczestników warsztatów wyjazdowych pn. "Otwieramy się na świat" wykonane zostały koszulki
(40 sztuk)
4. Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior”
Czas trwania jednego warsztatu: 3 godz. Łącznie: 3 godz. x 5 warsztatów x 4 grupy x 2 Instruktorów =
120 godz. - praca instruktorów w dwóch grupach równolegle.
Ponadto trenerzy zapewnili niezbędne materiały do prowadzenia zajęć tj. aparaty i inne rekwizyty
fotograficzne (uzgodniono).
Uczestnicy: 60 osób tj. 15 seniorów x 4 grupy.
Miejsca realizacji: Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży - DD Senior+, sala Centrum Kultury
i Sportu oraz bibliotek gminnych - lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
oraz osób starszych.
Program warsztatów fotograficznych:
1. warsztat - Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego.
Podstawy fotografii.
2. warsztat - Zdjęcia specjalne: portret, zdjęcia nocne, zdjęcia reporterskie i sportowe. Kompozycja:
wypełnienie kadru, mocne punkty, teoria decydującego momentu, kolor
3. warsztat - Jak nie znudzić rodziny i znajomych swoimi zdjęciami. Tryby fotografowania: tryb zdjęć
seryjnych, zdjęcia czarno-białe.
4. warsztat - Lampa błyskowa: tryby pracy lampy błyskowej, balans bieli, a światło lampy błyskowej.
Nośniki pamięci i złącza: transfer i podgląd obrazów, nośnik pamięci.
5. warsztat praktyczny - portretowanie, fotografie plenerowe. Uczestnicy uzyskali gruntowną wiedzę
na temat technik fotograficznych. Celem warsztatów było zdobycie przez uczestników technicznych
umiejętności fotograficznych oraz praca nad konkretnymi projektami fotograficznym, w tym nad
wystawą.
W efekcie przeprowadzonych warsztatów powstała wystawa nt. „Senior z pasją”.
5. Film pn. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... - materiał
edukacyjny.
Film powstał ze spektakli wyreżyserowanych przez zawodowego reżysera.
Przekazane w postaci filmu do wszystkich Domów/Klubów Senior+ z terenu powiatu płockiego (4),
placówkom oświatowym, bibliotekom gminnym, organizacjom pozarządowym; został także
przekazane Gminnym Centrom Kultury oraz Gminnym Ośrodkom Pomocy Społeczne oraz
organizacjom i instytucjom - które zadeklarowały pokazy filmu dla całych społeczności lokalnych.
6. Gala podsumowująca pn. „Opowieść Wigilijna”
Prezentujemy Państwu efekty projektu „Senior 60 + w kulturze" realizowanego przez Fundację
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w Płocku.
W projekt zaangażowani byli przede wszystkim osoby po 60 roku życia (40 osób), a także młodzi (40
osób) z gminy Radzanowo, Bodzanów, Brudzeń Duży i Bulkowo.
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Przeprowadziliśmy warsztaty teatralne dla tych, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania
związane z kulturą, teatrem, sztuką, estradą. W efekcie prowadzonych warsztatów powstał spektakl
pt. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ...”.

VIII.

Stypendia Pomostowe 2019/2020

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem we współpracy z Fundacją Edukacyjną
Przedsiębiorczości ogłosił w 2019 roku kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych
2019/2020.
Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank
Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Fundacja "Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".
Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum
im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji „Stocznia”. Patronat medialny nad Programem
sprawują Rzeczpospolita, Forum Akademickie i Perspektywy oraz dlaStudenta.pl.
Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu
Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza Programem.
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020 przyznano 2 osobom.

IX.Stypendia Pomostowe 2020/2021
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem we współpracy z Fundacją Edukacyjną
Przedsiębiorczości ogłosił w 2019 roku kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych
2019/2020.
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020 przyznano 2 osobom.

X.

Pakiet Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”

Finansujący: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie najpilniejszych wydatków niezbędnych dla
efektywnego funkcjonowania naszej Fundacji. Z otrzymanej dotacji pokryliśmy koszty związane z
utrzymaniem personelu oraz koordynację akcji prowadzonych przez ODL tj. projektów edukacyjnospołecznych.
Rezultaty przeprowadzonych działań:
- utrzymanie zatrudnienia na poziomie sprzed epidemii;
- realizacja 8 projektów edukacyjno-społecznych realizowanych na terenie powiatu płockiego (w
trakcie realizacji);
- koordynacja akcji prowadzonych przez ODL m.in.: wsparcie potrzebujących w czasie trwania
epidemii poprzez użyczenie 3 szt. laptopów z przeznaczeniem do zdalnego nauczania dla dzieci,
nieodpłatne przekazanie rękawiczek lateksowych dla podopiecznych DPS-ów i ośrodków wsparcia dla
seniorów oraz wsparcie organizacyjne akcji przekazywania maseczek dla różnych grup społecznych i
zawodowych;
- przystąpienie do akcji pn. „Fundacja 4F Pomaga Ubiera Dzieci Bohaterów Służby Medycznej” w
trakcie realizacji);
- w miarę stabilna sytuacja finansowa Fundacji;
- wsparcie finansowe od partnera biznesowego tj. Fabryki Levi’s w Płocku z przeznaczeniem na
prowadzenie działań statutowych fundacji.
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IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Informacja o uzyskanych przychodach
W 2020 roku FUNDACJA uzyskała ogółem przychód w wysokości: 382 641,60 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 2020 roku wyniosły 390 376,48 zł.
4.Dane o zatrudnieniu
Zarząd sprawuje swoje funkcje nie pobierając wynagrodzeń.
W 2020 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 2020w fundacji nie była przeprowadzona kontrola Skarbowa.
6. 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.
7.Sytuacja finansowa Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" jest dobra.

Płock dn. 15/05/2021r

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

Iwona Marczak
Prezes Zarządu

Dariusz Winiarski
Członek Zarządu
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