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Celem statutowym jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 

1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki. 

3. Ochrony środowiska. 

4. Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 

5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 

6. Prac społecznych. 

7. Ochrony praw człowieka. 

 

Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży.  

 

 

2. Działalność statutowa: 
 

a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego – obejmowała 

działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych  

w ustawie z dn. 24 kwietnia  2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

b) prowadzona była na zasadzie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 



I. NIEODPŁATNA działalność pożytku publicznego: 

 

 

PROJEKT „BLIŻEJ SIEBIE - WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY  
NA TERENACH WIEJSKICH” finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO, Starostwa Powiatowego w Płocku 
oraz Energa  Operator SA O/Płock. 
 

Projekt realizowany był w okresie od lipca do grudnia 2008 roku. Uczestnikami były grupy 

młodzieżowe z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i sochaczewskiego 

(Region Płocki), z włączeniem młodzieży z radomskiego, białobrzeskiego, żyrardowskiego oraz 

Ziemi Kłodzkiej.  

 

Projekt zaangażował 285 osób lokalnych liderów, którzy poprzez swoje działania, aktywizują 

lokalną społeczność. Główny nacisk kładliśmy na rozwój zdolności komunikacyjnych młodzieży  

i dorosłych, próbę zrozumienia oczekiwań i motywacji różnych pokoleń oraz ustalenie zasad 

skutecznej współpracy. Poprzez warsztaty pokazywaliśmy różnorodność metod działania, ciekawe i 

proste przykłady, które możliwe są do zastosowania w innych miejscach. 

Ponadto liderzy grup młodzieżowych wzięli udział w wizycie studyjnej do Bystrzycy Kłodzkiej, 

podczas której wymieniali się doświadczeniami i metodami pracy młodzieży z terenu centralnej  

i południowej Polski.  

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy: 

Warsztaty pn. „Wspieranie aktywności młodzieży” dla liderów z terenu powiatów: płockiego, 

sierpeckiego, gostynińskiego i sochaczewskiego oraz miasta Płocka, łącznie 35 osób. Założeniem 

warsztatów było wzmocnienie grup realizujących programy grantowe w ramach „Pracowni 

Aktywności”. Ponadto nauka aktywnych zachowań młodzieży, rozbudzenie wiary w siebie  

i nauczenie, jak w sposób asertywny realizować dążenia, a także zwiększać umiejętności 

współdziałania z innymi, jak pracować w projektach, jak współpracować z dorosłymi. Bardzo 

ważnym elementem warsztatów było:  

- pokazanie, jak ważnym czynnikiem przy realizacji projektów młodzieżowych jest wymiana 

doświadczeń między różnymi grupami młodzieży nie tylko podczas wspólnych zajęć warsztatowych  

ale i poza nimi, 

-  wytworzenie nawyków wspierania innych i szukania samemu wsparcia i porady u doświadczo- 

nych rówieśników. 



Młodzieżowe forum przedsiębiorczości dla młodzieży z powiatów: płockiego, sierpeckiego, 

gostynińskiego i sochaczewskiego (Region Płocki), radomskiego, białobrzeskiego oraz 

żyrardowskiego (łącznie 45 osób). Celem warsztatów była pomoc w przygotowaniu  

i koordynowaniu dobrych programów grantowych aktywizujących społeczność lokalną oraz 

budowanie sieci współpracy pomiędzy młodzieżą z terenu Mazowsza.  

Pracownia Aktywności - konkurs grantowy dla młodzieży z terenu Regionu Płockiego, który uczy 

młodzież, jak zamienić pomysł w konkretne działanie i umacnia młodych ludzi  

w przekonaniu, że warto być aktywnym. Poprzez konkurs grantowy pomagamy młodym ludziom 

spełniać ich marzenia i uczyć się poprzez działania. W konkursie urzeczywistniły się inicjatywy 18 

różnych grup młodzieżowych, angażując 107 liderów młodzieżowych, a łączna suma 

dofinansowania wyniosła 18 170,00 PLN.  

Wizyta studyjna w Bystrzycy Kłodzkiej w Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika, Kotlina Kłodzka. 

Celem wizyty studyjnej było: 

-  pokazanie młodym ludziom z terenu Ziemi Płockiej, jakimi metodami pracuje młodzież z terenu 

południowej Polski,  

- poznanie z bliska projektów realizowanych przez młodzież oraz nawiązanie sieci współpracy, (65 

osób). 

Warsztat pn. „Nowoczesność i tradycja w kulturze” dla 33 osób, którego nadrzędnym celem było 

opracowanie etiud, scenariuszy teatralnych przez uczestników warsztatów, które następnie zostały 

ocenione w konkursie teatralnym pn. „Szuka młoda sztuka”. W wyniku konkursu wybrano 2 

scenariusze, które zostały zaprezentowane na festiwalu młodzieżowym. 

Film dokumentalny o możliwościach grup młodzieżowych pn. „Bliżej siebie”, inspirujący młodzież 

do aktywnych działań, pokazujący możliwości, jakie drzemią w grupach młodzieżowych 

realizujących projekty w małych społecznościach. Młodym osobom pokazujemy działania ich 

rówieśników i w ten sposób chcemy ich zainspirować do własnej aktywności.  

Jak działać na własnym podwórku?. Film oprócz prezentacji pomysłów na działania, jest także 

przewodnikiem, w jaki sposób takie działania podejmować. 

Materiały promujące projekt. 

Sprzęt niezbędny do realizacji projektu; kamery internetowe oraz słuchawki.   Uczestnicy konkursu 

grantowego pn. „Pracownia aktywności” pracowali z wykorzystaniem forum internetowego, kamer 

internetowych, telekonferencji „Skype” komunikując się, nawzajem wspierając realizowane 

działania. 

 



Regionalny Festiwal Młodzieżowy,  podczas którego zaprezentowano przykłady inicjatyw 

młodzieżowych,  dwa spektakle teatralne przedstawione przez laureatów konkursu na najlepszą 

inicjatywę kulturalną, wystawę przedstawiającą chronologiczne wydarzenia z realizacji projektu 

(zdjęcia, komentarze) oraz film powstały w ramach projektu.  

 

Projekt umożliwił również zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz administrację 

strony internetowej, która była doskonałym narzędziem do prezentacji działań grup młodzieżowych.  

Chcielibyśmy zachęcić kolejne grupy, aby dalej „przekuwały marzenia na rzeczywistość” i pisały  

następne projekty ku lepszej i zrównoważonej przyszłości. 

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MOJE STYPENDIUM” NA ROK 2008/2009. 

 

Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża 

dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież 

ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. 

Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych 

ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do 

przekroczenia. 

Dlatego pragniemy dać szansę młodym ludziom w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na 

aktywne życie zawodowe i społeczne. 

Wiemy jak kosztowna jest nauka w dzisiejszych czasach. Jest dużo ludzi zdolnych a brak środków 

finansowych często przekreśla szansę kontynuacji nauki i zdobycia wykształcenia. 

Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej 

z rozpoczęciem nauki i jej kontynuowaniem w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów. 

Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco 

na młodych ludzi, spełniających kryteria Programu. 

Stypendia przysługiwać będą młodzieży uczącej się w uczelniach wyższych publicznych i 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, 

płoński, sierpecki, gostyniński i sochaczewski.  

Główny rezultat, jaki chcemy osiągnąć jest pomoc młodzieży z naszego regionu. Osoby korzystające 

ze wsparcia stypendialnego będą miały łatwiejszy start w dorosłe życie.  

 

W dniu 03 października 2008r. zebrała się Komisja Stypendialna przy Funduszu Lokalnym 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w celu rozstrzygnięcia konkursu „Moje Stypendium”.  



Uczestnikami tego programu mogli zostać studenci uczelni wyższych, którzy wypełnili wniosek o 

przyznanie stypendium oraz przesłali w formie papierowej na adres Funduszu najpóźniej do dnia 25 

września 2008r. Do tego dnia wpłynęło 34 wnioski o przyznanie stypendium.  

Komisja Stypendialna  biorąc pod uwagę następujące kryteria: udokumentowane osiągnięcia, 

wyniki w nauce i sytuację majątkową przyznała 6 stypendiów naukowych  

w kwocie 380,00 zł miesięcznie. 

 

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2008/2009. 

 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną 

Przedsiębiorczości ogłosił program Stypendiów Pomostowych 2008/2009. 

 

Program powstał w odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w 

dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a 

zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu 

uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich 

rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do 

przekroczenia. 

 

Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej 

z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok 

dziennych studiów magisterskich. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego 

stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół średnich, spełniających kryteria Programu. 

 

Warunki przyznawania stypendiów 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę 

średnią i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (na terenie powiatów: 

płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski), 

- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 788,00 zł lub 906,00 zł, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, osoba ubiegająca się o 

stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem, 

- zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie jednolite lub dwustopniowe, w polskich 

państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. 

 

Stypendium Pomostowe wynosi 380,00 zł miesięcznie, wypłacane jest przez 10 miesięcy od 

października do lipca w czasie I roku studiów. 

 



Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” przyznano 2 stypendia w roku 

akademickim 2008/2009 w wysokości 380,00 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 

miesięcy. 

 

Autor i Fundator Programu:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  

 

Fundatorzy Programu: 

Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. Jana Kantego 

Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja 

lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych 

wyłonionych do Programu w drodze konkursu "Dyplom z marzeń". 

 

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA MUZYCZNA” 2008/2009. 

 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ogłosił czwartą edycję programu stypendialnego dla uzdolnionych 

uczniów szkół muzycznych II stopnia „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej” realizowany przez 

Fundację J&S Pro Bono Poloniae.  

 

Dotyczył następujących szkół muzycznych: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku 

Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu 

 

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie: 

 

- finansowe (stypendia – 200 zł miesięcznie) 

- edukacyjne (10/12-dniowe warsztaty) 

- promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD) 

  

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2008r. w Domu Studenckim „Dziekanka” na Krakowskim 

Przedmieściu w Warszawie odbyły się przesłuchania oceniane przez Komisje Eksperckie złożone z 

wybitnych muzyków. Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej - to program stypendialny Fundacji 

J&S Pro Bono Poloniae. Program został zainicjowany w 2001 roku i pod nazwą Agrafka Muzyczna 

był realizowany wspólnie do 2004 roku z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

W tej edycji programu otrzymaliśmy 4 wnioski od kandydatów. Niestety żaden z nich  

nie otrzymał stypendium. 



 

PROJEKT „RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH” finansowany ze środków 
Starostwa Powiatowego w Płocku.  
 

Projekt realizowany był w okresie od marca do października 2008 roku.  

W ramach projektu zrealizowaliśmy: 

Plener przyrodniczo-artystyczny 

Połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem środowiska naturalnego i 

aktywnym działaniem na rzecz jego ochrony 

 

Nabór na warsztaty odbywał się poprzez promocję programu w szkołach, na festynach, 

imprezach ekologicznych oraz na spotkaniach z młodzieżą.  

Program pleneru został tak skonstruowany, aby można było przeprowadzić szereg 

interesujących zajęć, które swoją tematyką obejmą wiele dziedzin.  

Założeniem organizatorów pleneru było połączenie warsztatów artystycznych z szeroko pojętą 

edukacją ekologiczną. 

Plener trwał 7 dni, podczas których uczestnicy brali udział w: 

1) zajęciach przyrodniczych, turystycznych, fotograficznych, plastycznych, twórczości ludowej, 

ceramicznych, edukacyjnych dot. Natury 2000- Środkowej Wisły, 

2) prowadzone będą zajęcia z zakresu pisania projektów i zajęcia nt. rozwoju zrównoważonego 

własnych środowisk, 

3) Różnego rodzaju zajęcia sportowych  

Formą podsumowania i promocji pleneru będzie biuletyn, w którym przedstawione zostaną efekty 

pracy liderów młodzieżowych.  

 
Opis warsztatów: 

 

Plenery mają na celu zwrócenie uwagi uczestników na walory przyrodnicze i możliwości 

wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Dlatego po raz kolejny miejscem warsztatów było 

Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku w Sendeniu, które znajduje  

się w otoczeniu lasów i jezior w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. W Zielonej 

Szkole nie tylko się odpoczywa, ale również kształtuje właściwe postawy wobec przyrody, uczy 

porządku wokół siebie wzbogacając tym świadomość ekologiczną. Doskonale również uczymy się 

współpracy w grupie poprzez zajęcia integrujące uczestników z dużych i małych miejscowości.  

Plener artystyczno - przyrodniczy odbył się w lipcu 2008 roku. Warsztaty miały na celu skupić 

młodzież plastycznie utalentowaną lub zainteresowaną ekologią. 

 Zajęcia zorganizowane były tak, by młodzież nie nudziła się i żeby każdy znalazł  

coś dla siebie. Dlatego też zajęcia prowadzone były różnymi technikami i środkami artystycznymi.  

 Plener rozpoczęła Pani Janina Kawałczewska, omawiając problematykę zrównoważonego 

rozwoju, zagrożenia środowiska – głównie problematykę efektu cieplarnianego i gospodarkę 

odpadami. Zwróciła uwagę na to, co dzieje się z naszymi domowymi odpadami, jak powstają i jak 

przebiega ich odzysk i unieszkodliwianie, jakie powodują zagrożenia dla środowiska. Zwrócono 

także uwagę na problematykę gospodarowania wyrobami i odpadami azbestowymi.  

Nie zabrakło zajęć warsztatowych dotyczących: badania fizyczno – chemicznego wody przyczyn 

zmian klimatycznych i zapobiegania efektowi cieplarnianemu. Poprzez doświadczenia uczestnicy 

zauważyli wpływ człowieka na środowisko. 

Na zajęciach artystycznych młodzież miała możliwość poznania takich nowych technik plastycznych 

jak: Z naturą za pan brat w technikach mieszanych – rysunek, malarstwo, collage, batik - 



prowadzone przez Annę Liśkiewicz, gdzie młodzież mogła pobudzić swą wyobraźnię, gdyż efekty 

widoczne były dopiero po skończeniu pracy.  

Największym wyzwaniem okazały się zajęcia prowadzone przez Piotra Krawczyka Natura, 

abstrakcja, wyobraźnia – w różnych technikach plastycznych czyli malowanie farbami olejnymi na 

płótnie (które sami wcześniej przygotowywali począwszy od naciągnięcia płótna na krosno).  

Były również zajęcia z Panem Pawłem Jędrzejczakiem - Świat przyrody w sztuce – nowe metody 

sztuki ceramicznej z wykorzystaniem elementów przyrodniczych oraz wykonywanie biżuterii z masy 

papierowej – łatwy sposób uzyskania ciekawego elementu (np. korale, bransoletki) i malowanie na 

drewnie – czyli wykorzystanie jako podkładu pod obraz innego materiału niż papier oraz pokazanie, 

że kawałek drewna można wykorzystać w bardzo praktyczny sposób. 

 Zajęcia manualne przeplatane były warsztatami nt. Tworzenia młodzieżowych projektów na 

rzecz edukacji i ochrony środowiska oraz Edukacji Konsumenckiej w dobie zrównoważonego 

rozwoju – prowadzili je Marcin Pikoń i Agnieszka Bogdan (którzy uczyli jak pisać projekty i co 

potrzebne jest, aby zrealizować zamierzone cele). 

Młodzież odpoczywała przy ognisku, bawiąc się i dzieląc doświadczeniami i spostrzeżeniami po 

każdym kolejnym pracowitym dniu. 

 Grupa integrowała się również w czasie olimpiady sportowo – ekologicznej, tworząc zgrane zespoły 

współzawodników, ucząc się dążenia do wspólnego celu zgodnie z zasadami fair play.  

 Na zakończenie pleneru artystyczno – przyrodniczego w Sendeniu, uczestnicy 

zaproponowali, aby znów zorganizować podobne zajęcia, bowiem nauczyli się wielu nowych rzeczy, 

mieli możliwość rozwijania swoich już zdobytych umiejętności. Zajęcia prowadziło dziewięciu 

trenerów. W plenerze uczestniczyło 31 osób ze szkół w gminach: Bodzanów, Mała Wieś, 

Radzanowo, Sanniki oraz Miasta Ciechanowa i Płocka. Trzy osoby to dziewczyny z Niemiec. 

Łącznie przeprowadzono 47 godzin zajęć merytorycznych, 14 godzin zajęć sportowo – 

turystycznych.  

Fundacja wzbogaciła się o 30 obrazów olejnych, 40 malowanych na drewnie, 35 grafik, 30 

chochołków z sizalu oraz 45 batików, co jest dowodem na aktywność uczestników i chęć dalszego 

rozwijania pasji artystycznych. 

 

 

PROJEKT „POŁĄCZMY SIŁY, ZRÓBMY COŚ DOBREGO DLA INNYCH” 

finansowany ze środków programu Działaj Lokalnie VI. 

 

Grupa - wolontariat pracowniczy  działająca przy Funduszu Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem”. Tworzą ją młodzi, kreatywni ludzie aktywnie organizujący swój wolny czas. W skład grupy 

wchodzą wolontariusze z firmy LEVIS STRAUSS, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego jak również 

młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radzanowa i mieszkańcy tej gminy. 

 

 „Działaj Lokalnie” to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany  przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. 

W ramach projektu wykonano prace wolontarystyczne ma rzecz Schroniska dla Zwierząt w Płocku, 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Domu Opieki Społecznej w Goślicach. 

W pracach malarsko – porządkowych wokół Domu Opieki Społecznej w Goślicach wzięło udział 

blisko 30 osób - wolontariuszy. Wykonane prace m.in. pomalowanie ogrodzenia, grabienie i 

usuwanie chwastów itd. spowodowały, że obiekt stał się ładniejszy i bardziej przyjazny dla 

mieszkańców. 

 



Prace wolontarystyczne na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wykonało około 300 

wolontariuszy, usuwali chwasty, zamiatali alejki, grabili trawniki, zebrali śmieci, myli etykiety i 

tablice dydaktyczne. Sprawili oni, że ogród stał się ładniejszy. 

 

Rezultatem, z którego najbardziej jesteśmy zadowoleni to fakt, iż wykonane prace wolontarystyczne 

nie tylko poprawiły wizualnie Schronisko, Ogród Zoologiczny, Dom Opieki Społecznej, ale wpisały 

na trwałe wolontariat w życie tych instytucji. Po wykonaniu prac w grupie, część wolontariuszy 

„zagląda” i chce pomagać w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

 

Efekty naszej pracy: 

• czystsze, ładniejsze, bardziej przyjazne ludziom tereny wokół placówek: Schroniska dla Zwierząt 

w Płocku, Domu Opieki Społecznej w Goślicach, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, 

• zaangażowanie 400 wolontariuszy w życie społeczne, działania na rzecz lokalnych środowisk, 

• zorganizowanie ciekawych zajęć dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wyzwolenie ich 

kreatywności i rozwoju zainteresowań. 

 

BUDOWA KAPITAŁU 

Fundusz dołączył w marcu 2008r. do Federacji  Funduszy Lokalnych w Polsce, która działa na 

rzecz wzmacniania lokalnych społeczności w Polsce.  

Kapitał żelazny, na koniec 2008 roku wyniósł  119 709,14 pln.  

Kapitał żelazny gwarantuje nam w przyszłości osiągniecie niezależności, która dla organizacji 

działającej w małych społecznościach jest niezwykle ważna.  

 

 

WYDAWNICTWA I FILMY 

 

W 2008r. były to: 

 

Kronika „Bliżej siebie – wspieranie aktywności młodzieży” przedstawia wyniki działań 

realizowanych w ramach programu „Bliżej siebie - wspieranie aktywności młodzieży na terenach 

wiejskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu FIO, Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Energa  Operator SA O/Płock.  

Przedstawia, jak młodzi ludzie, przy udziale osób dorosłych, z terenu województwa mazowieckiego 

projektowali i realizowali swoje inicjatywy, uczyli się, w jaki sposób przekuwać marzenia w 

rzeczywistość. Jak młodzież podejmowała konkretne działania w swoich środowiskach lokalnych 

poprzez: szkolenia, warsztaty kulturalne, edukacyjne, wizytę studyjną oraz festiwal inicjatyw 

młodzieżowych. 

Nakład 500 egz.  

 

Film dokumentalny o możliwościach grup młodzieżowych pn. „Bliżej siebie”, w ramach programu 

„Bliżej siebie - wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” finansowanego ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO, Starostwa 

Powiatowego w Płocku oraz Energa  Operator SA O/Płock - inspirujący młodzież  

do aktywnych działań, pokazujący możliwości, jakie drzemią w grupach młodzieżowych 



realizujących projekty w małych społecznościach. Młodym osobom pokazujemy działania  

ich rówieśników i w ten sposób chcemy ich zainspirować do własnej aktywności. Jak działać  

na własnym podwórku? Film oprócz prezentacji pomysłów na działania, jest także przewodnikiem, 

w jaki sposób takie działania podejmować. 

Nakład 500 szt. 

II. ODPŁATNA działalność pożytku publicznego – nie dotyczy 

 

3. Brak wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie prowadzono działalności 

gospodarczej 

 
 

4. Uchwały Rady Fundacji  

- Uchwała nr 1/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku, dot.- przystąpienia do Federacji 

Funduszy Lokalnych w Polsce. 

- Uchwała nr 2/2008 z dnia  15 lutego 2008 roku, dot.- uchwalenia planu działalności 

Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w roku 2008. 

- Uchwała nr 3/2008 z dnia  24 kwietnia 2008 roku, dot.- realizacji projektu „Połączmy 

siły, zróbmy coś dobrego dla innych” finansowanego ze środków programu Działaj 

Lokalnie VI. 

- Uchwała nr 4/2008 z dnia  26 czerwca 2008 roku, dot.- realizacji projektu pod nazwą 

„Bliżej siebie – wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” od 01 lipca do 

31 grudnia 2008r. finansowanego ze MPiPS w ramach FIO. 

- Uchwała nr 5/2008 z dnia  26 czerwca 2008 roku, dot.- programu stypendialnego 

„Moje Stypendium”. 

- Uchwała nr 6/2008 z dnia  26 czerwca 2008 roku, dot.- programu stypendiów 

pomostowych 

- Uchwała nr 7/2008 z dnia  23 września 2008 roku, dot.- wypłaty stypendiów 6 

stypendystom, laureatom programu stypendialnego „Moje Stypendium” w okresie od 

października 2008 do czerwca 2009r. 

 

 

 

 

 

5. Przychody i koszty działalności 

 

Przychód Źródła Koszty 

 OGÓŁEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA 138 136,67 

 Składki brutto określone statutem ------------- 

138 136,67 Działalność statutowa NIEODPŁATNA 138 136,67 



1284,20 1% podatku od osób fizycznych  

------------------- Darowizny pieniężne od osób fizycznych 

15 632,00 Dotacje organizacji pozarządowych 

103 000,00  Dotacje instytucji rządowych  

i samorządowych 

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

ODPŁATNA 

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

 

 

FLZP „Młodzi Razem”  w 2008r. na realizację następujących projektów pozyskało środki: 
 

1. „Moje Stypendium” - Fundacji Agory, Firmy Microsoft, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

– przyznano 13 680,00 zł, wykorzystano – program nie zakończony 

2.  „Bliżej siebie - wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” finansowany  

ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO, Energa  

Operator SA O/Płock.  – przyznano 100 000,00 zł, wykorzystano 100 000,00 zł. 

3. „Agrafka Muzyczna” 2008/2009 – przyznano 752,00 zł, wykorzystano 752,00 zł. 

4. Program stypendiów pomostowych 2008/2009 - Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.  

Płatności stypendium dokonuje Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości (7220,00 zł). 

5. „Równe Szanse Dla Wszystkich” finansowany ze środków Starostwa Powiatowego  

w Płocku – przyznano 3000,00 zł, wykorzystano 3000,00 zł. 

6. "Połączmy siły, zróbmy coś dobrego dla innych" finansowany ze środków programu Działaj 

Lokalnie VI – przyznano grupie 1200,00 zł, wykorzystano 1200,00 zł 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach na : 

 
a) realizację celów statutowych:              138 136,67 zł 

administrację (prowizje bankowe, odpłaty telefoniczne, pocztowe itp.)   6480,35 zł 

b) działalność gospodarczą:          nie prowadzono 

c) pozostałe koszty (opłaty sądowe)            81,00 zł 

 



 

7. Dodatkowe informacje finansowe: 

 

a) nie zatrudniono żadnych osób na umowę o pracę     ----------- 

b) nie wypłacano wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń  ----------- 

c) Zarząd i członkowie innych organów stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia  

z tytułu pełnionych                                          ---------- 

d) wydatki z umów zlecenia w zakresie realizacji celów statutowych (brutto) 41 300,00 zł 

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

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

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

h) wartość: aktywów:                                                                    60 358,10 zł 

                     zobowiązań:  9430,84 zł      (ZUS, US, ,pożyczka, zakup usług) 

       

 

8. Nie wykonywano działalności zleconej przez podmioty państwowe  

i samorządowe ---------------------------------- 
 

 

9. Zobowiązania podatkowe:  

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

 

 

 


