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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 zaś 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: 

 

1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 



 Kontynuowano projekt Pracownia Umiejętności: 
W ramach projektu stworzyliśmy dla 20 różnych grup młodzieżowych z terenu powiatu 

płockiego i gmin ościennych możliwości edukacji dotyczącej metod pracy poprzez projekty.  

Dofinansowaliśmy projekty, samodzielnie zaprojektowane i realizowane przez młodzież 

dotyczyły takich zagadnień: prac społecznych, kultury, tradycji, edukacji, ochrony praw 

człowieka, ochrony środowiska.  

W efekcie:  

- wsparliśmy finansowo i merytorycznie 20- inicjatywy lokalne realizowane przez młodzież 

- zaangażowaliśmy ponad 300 osób w działania społeczne 

- zorganizowaliśmy szkolenie dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (40 osób) 

 

 Projekt „Równe szanse dla wszystkich” realizowany w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich - MPIPS 
Priorytetowym celem projektu było wzmocnienie ludzi w wieku 14 – 24 lat ze wsi, 

małych miast, m. Płocka, powiatu płockiego i gostynińskiego w stawaniu się bardziej 

niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i 

angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych projektów promujących 

zrównoważony rozwój lokalnej społeczności, poprzez różne społeczne, środowiskowe i 

ekonomiczne inicjatywy oraz integracyjne spotkania i warsztaty. W efekcie stworzyliśmy 

młodzieży warunki do realizacji własnych marzeń, rozwijania własnych pasji (warsztaty 

plastyczne, warsztaty na temat historii Regionu Płockiego, a także historii pożarnictwa w 

Polsce) i doprowadzenia do realizacji samodzielnych inicjatyw (warsztaty: „Moje miejsce na 

rynku pracy i „Granty oswojone”). Program ten Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem” realizował od października do grudnia 2007 roku w ramach Rządowego Programu 

FIO „Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży - promocja inicjatyw 

w zakresie budowania sieci informacji młodzieżowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i 

krajowym; inicjatyw na rzecz pobudzania aktywności społecznej młodzieży z terenów 

wiejskich”. 

 

 Fabryka inicjatyw – Mazowieckie Forum Młodzieżowe 
Realizacja warsztatów była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Koncernu Energetycznego ENERGA SA O/Płock. 

 

Uczestnikami warsztatów była młodzież z terenu powiatów: płockiego, radomskiego, 

białobrzeskiego oraz żyrardowskiego – obszarów, na których od 2002 r. realizowany jest 

program Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych. Łącznie 46 osoby, 43 osoby to młodzież w 

wieku od 13 do 23 lat i trzech opiekunów dorosłych. 

Głównym zamierzeniem tych warsztatów jak i programu jest zmotywowanie do działań 

nie tylko młodzieży działającej w ramach projektów, ale także inne grupy społeczne. 

 

 Program - Agrafka Muzyczna finansowana ze środków Fundacji J&S Pro 

Bono Poloniae. 
 Jest to ogólnopolski program dla uzdolnionej młodzieży ze szkół muzycznych, które w 

ramach programu otrzymują wsparcie finansowe, edukacyjne i promocyjne poprzez udział w 

koncertach, audycjach i sesjach nagraniowych. Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem” jest lokalnym koordynatorem tego programu. 

Nasi stypendyści to uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Płocku i Włocławku. 

 

„Czy myślisz, że można zrobić coś 

pożytecznego w miejscu,  

w którym mieszkasz?” 
 



 Program - Moje Stypendium" to partnerski program Fundacji Agory i 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  
Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów w pokonaniu 

szczególnie trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki i kontynuowaniem w szkole 

wyższej, z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej. Zakładając jednocześnie, iż 

perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na młodych ludzi, 

spełniających kryteria Programu. Stypendia przysługiwały młodzieży uczącej się w 

uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły 

publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski.  

 

W ramach tego programu trzech studentów: Rafał Matuszewski, Bartosz Tokarski, Piotr 

Siekierski otrzymali roczne stypendium (na rok akademicki 2007/2008) w kwocie 350,00 zł. 

miesięcznie.  

 Stypendystów wybrała Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę osiągnięcia studentów 

(np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuację materialną kandydatów (mierzona 

dochodem na osobę w rodzinie). 

 

 Akademia Przyjaznej Energii - jest to program, który był wspólną inicjatywą 

Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej – Młodzi Razem oraz Koncernu Energetycznego 

ENERGA SA Oddział w Płocku. Głównym celem konkursu była promocja działań z zakresu 

bezpiecznego użytkowania i poszanowania energii elektrycznej oraz kreowanie wizerunku 

ENERGI jako firmy przyjaznej, wspierającej młodzież w zdobywaniu nowych umiejętności, 

realizowaniu swoich marzeń i pasji, będącej aktywnym członkiem uczestniczącym w życiu 

lokalnych społeczności. 

 



II. ODPŁATNA działalność pożytku publicznego – nie dotyczy 

 

 

3. Brak wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie prowadzono działalności 

gospodarczej 

 
 

4. Odpisy uchwał Zarządu 

 Uchwała nr 1/2007 z dnia 4/01/2007 roku; dot.- zatwierdzenia wyników prac 

konkursowych. 

 Uchwała nr 2/2007 z dnia 4/01/2007 roku; dot.- uchwalenia planu działalności 

Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w roku 2007. 

 Uchwała nr 3/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r dot.- realizacji programu 

stypendialnego w roku akademickim 2007/2008 w ramach programu „Moje 

Stypendium”. 

 Uchwała nr 4/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r dot.- udzielenia zamówienia 

publicznego z wolnej reki na zakup aparatu cyfrowego, druku publikacji oraz druku 

koszulek dla uczestników projektu „Równe szanse dla wszystkich”. 

 

 

 

5. Przychody i koszty działalności 

 

Przychód Źródła Koszty 

 OGÓŁEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA 104 103,52 

 Składki brutto określone statutem  

104103,52 Działalność statutowa NIEODPŁATNA 104 103,52 

1 269,14 1% podatku od osób fizycznych  

3 526,95 Darowizny pieniężne od osób fizycznych 

57 287,43 Dotacje organizacji pozarządowych 

42 020,00 Dotacje instytucji rządowych i 

samorządowych 

----------------- DZIAŁALNOŚC STATUTOWA 

ODPŁATNA 

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

 



 

6. Informacja o poniesionych kosztach na : 

a) realizację celów statutowych:                 104 103,52 

b) administrację (prowizje bankowe, odpłaty telefoniczne, pocztowe itp.)         542,60 

c) działalność gospodarczą:      nie prowadzono 

d) pozostałe koszty (opłaty sądowe)                 60,00 

 

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) 22 270,00 

e) nie udzielano żadnych pożyczek      ------------ 

f) brak obligacji, akcji i udziałów na spółkach prawa handlowego  ------------ 

g) brak nabytych nieruchomości      ----------- 

h) wartość: aktywów:          163 793,57 

                     zobowiązań:     1540,00                     (ZUS, US, ,pożyczka, zakup usług) 

i) w okresie sprawozdawczym nie była/była przeprowadzona w fundacji kontrola, a 

jeśli była - to jej wyniki. 

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola przez 

przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, naszego darczyńcy. Dotyczyła 

ona celowości wydatków związanych z programami finansowanymi przez Akademię 

oraz rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

Wyniki kontroli były bardzo dobre, zostaliśmy wysoko ocenieni.  

 

k) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

 

 Kredyt Bank SA O/Płock – rachunek depozytowy  56 386,89 pln.  

 ING Bank Śląski SA – Fundusz Inwestycyjny Otwarty OPERA NGO – 91 253,35 pln. 

 

 

8. Nie wykonywano działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe ---------------------------------- 
 

 

9. Zobowiązania podatkowe:  

     składane deklaracje:  PIT 4 R, CIT 8, CIT – 2 – zwolnienie  
 

 

 

 


