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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: 

 

Fundacja w swoich działaniach skupia się na wyszukiwaniu i wspieraniu inicjatyw realizowanych przez 

lokalnych liderów oraz kształceniu liderów w duchu idei zrównoważonego rozwoju. 

Tworzymy partnerstwo z samorządem powiatowym, jednostkami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi i lokalnym biznesem, dlatego przez cały czas rozszerzamy zakres naszej pracy. 

W kształtowaniu kultury lokalnej bardzo ważna jest idea współpracy, integracja społeczna i idea dobra 

wspólnego. Dlatego bardzo ważne dla nas jest angażowanie wielu partnerów, których rola polega na 

pokazaniu, że w naszym środowisku tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, tak łatwy do zniszczenia, 

chociażby poprzez zaniedbanie.  

Partnerstwo nawiązuje do tworzenia lokalnych więzi społecznych poprzez nawiązywanie do bogatej 

historii regionu płockiego oraz promocji w skali ogólnopolskiej poprzez ukazywanie twórczości 

regionalnej. 

 

W roku 2010 zrealizowaliśmy następujące projekty:  
 

1. Akcja - Powódź. Pomagamy! 

Akcji koordynowana była przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. 

Współpracujemy z wieloma partnerami, m.in. Fabryką Levi’s w Płocku, która przekazała spodnie, ko-

szulki oraz buty na rzecz osób poszkodowanych w powodzi oraz Maltańską Służba Medyczną. MSM 

organizowała pomoc rzeczową w postaci; środków czystości, mebli i ubrań. 

 

We współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku udało się przekazać dary 

rzeczowe dla mieszkańców gmin Słubice od Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz EJF - Ewangelisches Jugend Und Fursorgwerk w Niemczech.  

14 czerwca 2010 roku środki czystości (proszki do prania, płyny do mycia, środki dezynfekcyjne), 

rękawice ochronne, buty, odzież zostały przewiezione z Niemiec przez członka RCEE w Płocku i EFOP 

O/Ruszków i przekazane w Urzędzie Gminy Słubice.  

Staraliśmy się także pomóc uprzątnąć odpady naniesione przez wody powodziowe. 

Mamy nadzieję, iż ta nasza skromna pomoc, jaką mogliśmy zaoferować, pomogą mieszkańcom 

zalanych terenów wracać powoli do normalnego trybu życia - tego przed powodzią. 

 

 

2. Kolonie Bad Kissingen 2010 

Kosz realizacji zadania: 21262,50 wg. umowy dotacji numer D-80847-10 na realizację 

projektu PNWM „POMOC POWODZIANOM”. 
Termin realizacji: 15 do 29 sierpnia 2010 roku 

 

                  

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi razem” wraz z Maltańską Służbą Medyczną byli 

inicjatorami kolonii zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenów powiatu płockiego, które 

dotknęła powódź.  

Wyjazd dzieci został dofinansowany ze środków międzynarodowej organizacji pn. Polsko-

Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach programu „POMOC POWODZIANOM”. 

 

Na dwutygodniową wycieczkę do Bad Kissingen w Niemczech pojechały, więc osoby z gmin 

Słubice i Gąbin. Od 15 do 29 sierpnia 2010 roku czterdziestoosobowa grupa kolonistów goszczona była 

w doskonale wyposażonym ośrodku młodzieżowym Heiligenhof. Po dwóch dniach do koloni dołączyła 

kolejna 16-osobowa grupa z Polski. Cykliczny plan dnia zawierał śniadanie, obiad i kolacje. Dzieci 

miały możliwość wyboru spośród kilku posiłków podawanych na zasadzie stołu szwedzkiego. 



Bogaty w atrakcje program kolonii został w pełni zrealizowany dzięki wytrwałości i chęci 

współpracy dzieci z wychowawcami. Od momentu wyjazdu na kolonie aż do powrotu do Polski dzieci 

zostały podzielone na trzy grupy. Każda z grup musiała wymyślić swoją nazwę i zaprezentować się na 

forum grup pozostałych. Powstawały śmieszne piosenki, wierszyki i inscenizacje. Po prezentacji 

nadszedł czas na wyjście poza ośrodek. Zwiedziliśmy Wildpark Klaushof w Bad Kissingen, gdzie 

można było karmić różne dzikie zwierzęta, pogłaskać owieczkę bądź sarenkę. Kolejną bardzo ciekawą 

atrakcją był ogromny kukurydziany labirynt Bety Corn gdzie zadaniem błądzących w polu kukurydzy 

było zebranie specjalnych znaczków ukrytych wewnątrz labiryntu. Zwiedzaliśmy również jedną z 

najstarszych Ochotniczych straży Pożarnych z siedzibą w Bad Kissingen. W ramach relaksu fundatorzy 

zaproponowali nam całodniowy pobyt na kompleksie basenowym. To był strzał w dziesiątkę, bo 

wypoczęły nie tylko dzieci, ale również i wychowawcy. Ci, którzy nie byli zwolennikami plażowania 

mogli korzystać z 80-cio metrowej zjeżdżalni wodnej bądź trampoliny. Taki wodny relaks się przydał, 

ponieważ w kolejnych dniach pobytu grupa zwiedzała miasteczko i okolice Bad Kisingen oraz 

Wurzburg.  Znalazło się również coś dla amatorów sportów ekstremalnych. Warsztaty alpinistyczne 

zgromadziły wielu zwolenników i umożliwiły odkrycie kilku talentów sportowych zarówno wśród 

chłopców jak i wśród dziewczynek. Przez dwa tygodnie pobytu w ośrodku odbyły się jeszcze 

kalambury, kurs profesjonalnego tańca, podchody, kurs pierwszej pomocy, turniej „Tańca z 

Gwiazdami”, „Milionerzy”, ale to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaproponował Heiligenhof i 

wychowawcy.  

Kolonie zakończył wieczorek pożegnalny, podczas którego zostały wręczone dyplomy i nagrody 

dla kolonistów, wychowawców i kierowników ośrodka Heiligenhof. Na drugi dzień dzieci wróciły do 

swoich domów, ale na pewno będą wspominać miło ten wyjazd, bo TAKICH kolonii się nie zapomina. 

W załączeniu artykuły prasowe z niemieckiej prasy.   

 

 

 

 



3. Projekt ,, My dla regionu’’ realizowany w ramach ogólnopolskiego programu 

,,Działaj Lokalnie VII’’ 
 

Kosz realizacji zadania: 2500,00 pln. 
Finansujący: Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w 

Polsce, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.. 

Termin realizacji: lipiec-grudzień  2010 roku 
 

Cel: 

 budowanie świadomości regionalnej wśród młodzieży i w społecznościach lokalnych, 

 promocja dziedzictwa kulturowego, 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrywania własnego dziedzictwa, nauczenie młodzieży 

aktywności w kreowaniu obrazu, wizerunku swojego miejsca zamieszkania, 

 utożsamianie się z regionem, 

 zachęcenie do integracji na rzecz polepszenia stanu otoczenia i zajmowanie się sprawami regionu, 

miasta, 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej zabawy i pochwalenia się swoją okolicą, 

 zwiększenie aktywności młodzieży w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej, 

 stworzenie narzędzi umożliwiających podejmowanie przez młodych ludzi inicjatyw lokalnych.  

 

W ramach projektu ,,My dla regionu’’, grupa przygotowująca projekt to wolontariusze 

współpracujący z Fundacją. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez następujące działania: 

- zainicjowanie spotkań młodzieży z ciekawymi, ważnymi dla regionu ludźmi tworzącymi historię, 

najstarszymi mieszkańcami (osoby starsze stanowią prawdziwą „kopalnię wiedzy” o historii 

regionu), 

- organizacja konkursu pn. ,,My dla regionu’’ – wybór laureatów, 

- stworzenie prac  (16 opracowań) o miejscach cennych przyrodniczo oraz ludziach, których życie, 

twórczość, działalność związana jest z historią „małej ojczyzny”, 

- wydawnictwo pn. „My dla regionu II”, prezentujące postaci oraz miejsca ważne dla regionu 

płockiego, pod względem historycznym. 

W projekcie przygotowana jest interaktywna mapa, na której umieszczone są prace uczestników 

projektu. 

 

4. Projekt Partnerski „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”. 

Fundacja oraz stowarzyszenia i szkoły z terenu gmin Bodzanów i Słubice są partnerami Regionalnego 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku przy realizacji projektu pn.: „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”.  

Poprzez realizację projektu pragniemy przypomnieć bogatą, wielokulturową przeszłość naszego 

regionu, a przez to zadbać o dziedzictwo historyczne Ziemi Płockiej, budować postawy tolerancji wśród 

społeczeństwa. Pomysł projektu narodził się w trakcie analizowania przeprowadzonej wśród dzieci, mło-

dzieży i dorosłych mieszkańców gminy Bodzanów i Słubice diagnozy społecznej. Przeprowadzono 

analizę 430 ankiet i 37 rozmów indywidualnych. Większość młodzieżowych respondentów nie wskazała 

mocnej strony bogatej historii i tradycji regionu swojej miejscowości. Świadczy to o nieznajomości przez 

młodych mieszkańców Gminy Bodzanów i Słubice historii swojej miejscowości, bo obie te gminy 

charakteryzują się niezwykłą historią. Dokonując analizy przeprowadzonej diagnozy, jako główne 

problemy społeczności lokalnej wskazano: brak poczucia przynależności do środowiska lokalnego, 

regionu, a w konsekwencji brak więzi międzypokoleniowej, nieznajomość bogatej historii i tradycji 

regionu, małą aktywność społeczną, która występuje w niektórych obszarach obu gmin.  



Chcąc wyjść naprzeciw zdiagnozowanym problemom Centrum w Płocku wspólnie z Fundacją oraz 

szkołami i stowarzyszeniami z terenu gmin: Bodzanów i Słubice przygotowało projekt i otrzymało 

dofinansowanie na jego realizację w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Koordynatorem projektu jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, a partnerami: 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,  

Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie,  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”,  

Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie,  

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Gniazdo”, 

Stowarzyszenie Twoja Gmina w Bodzanowie,  

Urząd Gminy w Bodzanowie,  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach,  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie,  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie,  

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oddział Bodzanów,  

Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne ZIARNO w Grzybowie,  

Szkoła Podstawowa w Świniarach,  

Szkoła Podstawowa w Słubicach,  

Gimnazjum w Słubicach,  

Szkoła Podstawowa w Piotrkówku. 

Pierwsze działania już za nami. Stając w obliczu tragedii, jaką była powódź, która spotkała Partnerów z 

terenu gminy Słubice, postanowiliśmy zorganizować działania pomocowe. Uczniowie wraz z 

nauczycielami i Dyrekcją Gimnazjum w Bodzanowie przeprowadzili zbiórkę artykułów pierwszej 

pomocy: bielizny, środków czystości, pościeli, kocy, kołder, poduszek, ręczników, ściereczek ku-

chennych, środków dezynfekcyjnych, wiader do sprzątania, rękawic ochronnych itp. Zgromadzone dary 

zostały przekazane do punktu zaopatrzeniowego, który znajdował się w szkole w Słubicach. 

Wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Fundacji Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zorganizowali zbiórkę darów i czynnie uczestniczyli w przeładunku 

darów dostarczanych przez różnych darczyńców. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty plenerowe pn.: „Młodzi na wielokulturowym szlaku” skie-

rowane do młodzieży z terenu gminy Słubice i Bodzanów. Celem warsztatów było zapoznanie się z 

zawodami, które istniały na terenie ich gminy w przeszłości. Młodzież uczestniczyła w zajęciach 

artystycznych, fotograficznych, pieczenia chleba, wikliniarstwa, zwiedzała gospodarstwo ekologiczne, 

poznała tajniki pieczenia chleba i tradycje ludowe. Na terenie gminy Bodzanów młodzież wzięła udział 

w warsztatach kulinarnych, ceramicznych, wikliniarskich i tańca. W trakcie warsztatów odbyło się 

przygotowanie potraw charakterystycznych dla naszej części Mazowsza, nauka przepisów, które 

młodzież prezentowała podczas Festiwalu Kultur i Smaków, a w pracowni ceramicznej i wikliniarskiej w 

Domu Pomocy Społecznej w Miszewie poznała tajniki ginących zawodów. Odbyły się także warsztaty 

fotograficzne na wielokulturowym szlaku. Na zakończenie warsztatów odbyło się spotkanie 

integracyjne dla obydwu młodzieżowych grup 

uczestniczących w warsztatach „Młodzi na 

wielokulturowym szlaku”. 

W dniach 10 - 12 września 2010r. uczestnicy 

projektu wzięli udział w wyjeździe studyjnym 

do Włodawy na Festiwal Trzech Kultur. 

Włodawa to wyjątkowe miejsce. Znajduje się 

na granicy trzech odmiennych przestrzeni, na 

rozdrożu trzech „różnych światów”. Jest 

punktem styku trzech religii: katolickiej, 

prawosławnej, żydowskiej. Zjawisku 

przenikania kultur zawdzięcza swoją 



niezwykłość. Wizyta obftowała w koncerty i przedstawienia z 

udziałem gwiazd największego formatu oraz liczne wystawy. 

Dzieci i młodzież uczyły się tańca żydowskiego pod okiem 

Michała Piróga, obejrzały przedstawienie teatralne pt.: „Baśń o 

przyjaźni” w wykonaniu Teatr GONG z Warszawy, wysłuchały 

koncertu muzyki cerkiewnej w wykonaniu Męskiego Zespołu 

Wokalnego „Ensemble Błagowiest” z Białorusi, uczestniczyły w 

spotkaniach z gwiazdami m.in. Magdą Anioł, wzięły udział w 

recitalu z Haliną Kunicką i Czesławem Majewskim pt.: „Świat 

nie jest taki zły”. Największe wrażenie na uczestnikach wizyty 

studyjnej wywarła „Pascha muzyczna” - koncert piosenek 

żydowskich w wykonaniu Katarzyny Zielińskiej i Katarzyny 

Jamróz oraz „Teatr ognia” w wykonaniu Teatru Gry Wstępnej. 

W czasie tych trzech dni zatarły się różnice, trwał dialog kultur, 

który łączy, fascynuje, inspiruje. Dla nas uczestników wyjazd 

był niezwykłą inspiracją w przygotowaniach do Festiwalu Kultur i Smaków, który odbył się 24 

września w Bodzanowie, a 25 września w Słubicach. Lokalna społeczność z terenu gmin Bodzanów 

i Słubice przybyła 24 września 2010r. na plac przed Gimnazjum w Bodzanowie. Mogła dowiedzieć 

się, co łączy rozdzielone przez Wisłę gminy Bodzanów oraz Słubice, poznać wielokulturową 

tradycję regionu. Młodzież z terenu gminy Bodzanów zaprezentowała na specjalnie 

przygotowanych stoiskach potrawy kuchni regionalnej. Można było posmakować m.in.: „uszy 

Hamana”, czyli pyszne purimowe ciasteczka z makiem, które wypiekano na jedno z najbardziej 

radosnych żydowskich świąt. Wolontariusze Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem” przygotowali m.in.: „Mace” - chleb przaśny, spożywany przez Żydów podczas święta 

Pesach i „Kozy”, które podawane były z powidłami śliwkowymi. 

 



Z okazji festiwalu szkoły z terenu dwóch gmin zaprezentowały program nawiązujący do wspólnej 

wielokulturowej przeszłości, elementy folkloru polskiego. Natomiast uczniowie Gimnazjum w Bo-

dzanowie przygotowali i zaprezentowali elementy folkloru żydowskiego. 

 

Festiwalowi towarzyszyły warsztaty, podczas których można było nauczyć się wyplatać koszyki, 

toczyć gliniane garnki czy poznać sztukę kowalstwa artystycznego. Całodniowe spotkanie zakończył 

występ gościa specjalnego - Żydowskiego Kabaretu Teatru Żydowskiego w Warszawie: Kompania 

Teatralna Mońka Przepiórko. Festiwalowi towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej przygoto-

wanej przez płocką grupę „Pralnia”. 

 

25 września odbył się drugi dzień festiwalu, tym razem na terenie gminy Słubice. Rozpoczęto go w 

Grzybowie warsztatami wypieku chleba i wystawą fotografii dziecięcej i zupą pachnącą ziołami. 

Potem przejechano do Zycka Polskiego, gdzie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne i koncert Anto-

niny Krzysztoń. Festiwal zakończono integracyjnym spotkaniem przy muzyce ludowej. 

 

  

  

  



17 września 2010 roku odbyło się sprzątanie obszarów nadwiślańskich, popowodziowych na terenie 

gminy Słubice w miejscowości Świniary i Wiączemin Polski. Udział w akcji wzięło 220 osób: dzieci 

i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach. W akcję włączyli się także gimnazjaliści z Gimnazjum Nr 6 

w Płocku. Pragnęliśmy w ten sposób pomóc swoim kolegom i koleżankom, pomóc im uprzątnąć 

zalane tereny - powiedziała jedna z wolontariuszek z Gimnazjum. Taka akcja nie tylko integruje, ale 

przynosi konkretne efekty - dodała inna wolontariuszka. W sprzątaniu wzięli udział także 

wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Fundacji Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego „Ziarno”, oraz 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim. Druhowie wyznaczyli tereny, na 

których młodzież sprzątała, dbali o to aby dzieci i młodzież sami nie przenosili worków z zebranymi 

odpadami. Zebrane odpady transportowała bezpłatnie firma Eko - Maz Sp. z o.o. w Płocku i dostar-

czyła do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Nad bezpieczeństwem dzieci i 

młodzieży czuwały służby porządkowe - informacja o akcji została przekazana Komendzie Policji, 

która zobowiązała się do włączenia w akcję. Firma Eko - Maz Sp. z o.o. w Płocku zadbała także o 

zorganizowanie drwa na ognisko, a organizatorzy o kiełbaskę. 

Ale na tym nie kończymy naszych działań. W ramach projektu odbędą się jeszcze warsztaty pn.: 

„Łączymy pokolenia” z udziałem lokalnej społeczności. W szkołach zostaną przygotowane wystawy 

prac wykonanych podczas warsztatów. 

Będą też wykonane i zainstalowane tablice informacyjne: w miejscu przystani rzecznej w Kępie 

Polskiej informujące o roli portu rzecznego od końca XIX w i w XXw., na rynku w Bodzanowie -o 

dawnym wyglądzie i znaczeniu bodzanowskiego rynku, w Niesłuchowie - nt. tkactwa i garncarstwa - 

dawnych zawodów występujących w tej miejscowości; w Słubicach, przy Urzędzie Gminy oraz na 

terenie Gminy tj. w Grzybowie lub w Wiączeminie i Piotrkówku - dot. zachowania oraz odtworzenia 

wiedzy o wielokulturowej przeszłości gminy oraz zawodach, które istniały na tym terenie. Kolejnym 

zadaniem będzie konkurs dla dzieci i młodzieży na najciekawsze opracowanie pn.: „By czas nie 

zaćmił”. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o kulturze i historii regionu, jego wyjątkowych 

mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, wzmocnienie więzi młodego pokolenia z ich 

„Małą Ojczyzną”, integracja międzypokoleniowa, uratowanie od zapomnienia cennych informacji 

i/lub dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu. Prace zebrane w 

konkursie zostaną wykorzystane w publikacji w zeszytach historycznych nt. wielokulturowości Gmin: 

Bodzanów i Słubice. Zeszyty historyczne będą zawierały także opis kultury i obyczajów ludności 

żydowskiej - rękopisy jidysz (tłumaczenia). 

Zakończenie projektu - prezentacja rezultatów projektu odbędzie się podczas Powiatowego Dnia 

Ziemi w Słubicach w kwietniu 201 1r. 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.partnerstwodwabrzegi.eu. 

Na stronie tej oprócz aktualnych informacji o realizacji zadań, znajdować się będzie wirtualna mapa 

promująca wielokulturowość regionu - prace zgłoszone do konkursu, a także powstałe zeszyty histo-

ryczne. 

 

5. Wolontariusz – kto to taki” 
Finansujący:  

Fabryka Levi Strauss Poland – 2549,04 pln 

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi 

Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku przeprowadziła akcję wolontariatu pracowniczego, w dniu  

21 maja 2010 roku. 

Partnerem projektu oraz uczestnikami akcji są wolontariusze - pracownicy płockiej fabryki Levi 

Strauss. 

http://www.partnerstwodwabrzegi.eu/


Celem naszych działań jest propagowanie idei wolontariatu pracowniczego a przede wszystkim 

wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Miasta Płocka, poprzez: 

 sprzątanie terenu wzdłuż linii brzegowej akwenu Sobótki i Wisły,  

 prace remontowo-porządkowe na rzecz Ogrodu Jordanowskiego w Płocku – czyszczenie oraz 

malowanie ogrodzenia od ul. Wyszogrodzkiej, 

 prace remontowo-porządkowe na rzecz Miejskiego Ogrodu zoologicznego w Płocku -  

malowanie, pielenie oraz sprzątanie terenu ogrodu, 

 prace remontowo-porządkowe na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko - 

Powiatowy w Płocku. 

 

Łącznie w akcji wzięło udział ponad 300 osób. 

Partnerami projektu są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Płocka, 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia w Płocku, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko - Powiatowy w Płocku. 

Ponadto przeprowadzone zostały prace na terenie Domu Opieki Społecznej w Goślicach, gdzie 

wykonane zostały m.in. malowanie ogrodzenia, grabienie i usuwanie chwastów. 

Misją programu jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co 

prowadzi do zaangażowania się pracowników w społeczności lokalne, do budowania wizerunku 

biznesu odpowiedzialnego społecznie. Polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań 

wolontarystycznych na rzecz organizacji społecznych.  

Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, 

wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz miasta. 

 

6. Programy stypendialne 
 

6.1. Program Stypendialny „Agrafka Agory” 
Program Stypendialny skierowany jest do studentów uczących się w uczelniach wyższych 

publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, zamieszkującej powiaty: 

płocki, sierpecki, gostyniński i sochaczewski, mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz 

udzielających się społecznie.   

Cele Programu: 

 Pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w 

trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także motywowanie 

studentów do dalszej pracy i rozwoju.  

 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo 

trudnej dla niej bariery związanej z kontynuowaniem nauki w szkole wyższej poprzez 

ufundowanie stypendiów „Agrafka Agory”.  

O stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011 mogą ubiegać się 

studenci, którzy spełniają następujące warunki:  
 Zamieszkują stale na terenie działania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem” tj. w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim i sochaczewskim, 

 Uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 z dwóch ostatnich semestrów.  

 Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiad 

przedmiotowych, konkursów, itp.  

 Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.  

 Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

W roku  akademickim 2010/2011Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" 

przyznała stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory”  następującym osobom: 

Kamila Nowicka  - Studzieniec (gm. Słubice) 



Kamil Warzyński  - Gozdowo (pow. sierpecki). 

Uczestnikami programu są studenci uczelni wyższych. 

 

6.2. Program stypendiów pomostowych. 
Fundatorzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja im. 

Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, 

Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup 

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

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

średnią i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

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

płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski),  

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

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności,  

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

stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem. 

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

państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.  

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

października do lipca w czasie I roku studiów. 

 

- Program Stypendiów Pomostowych na lata 2009/2010 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną 

Przedsiębiorczości ogłosiła VIII edycję programu Stypendiów Pomostowych 2009/2010.  

Segment II skierowany był do maturzystów 2009 roku, ze szkół objętych programami 

stypendialnymi organizacji lokalnych (FLZP) skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełnili wszystkie poniższe kryteria:  

• zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym 

lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie; 

• pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:  

(na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski); 

• pochodzą z rodzin o niskich dochodach;  

• osiągają dobre wyniki w nauce; 

• posiadają rekomendację organizacji lokalnej – FLZP „Młodzi Razem”. 

 

W dniu 29 września 2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej segmentu II Programu 

Stypendiów Pomostowych. 

Decyzją Komisji Stypendialnej Nr 2, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 4 osoby: 

 Katarzyna Lemańska, Sierpc 

 Artur Gołaszewski, Sochocin 

 Karol Rogowicz, Dąbrówki 

 Karolina Marciniak, Dąbrówka 

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

Przedsiębiorczości realizował w roku 2009 program Stypendiów Pomostowych 2008/2009 oraz 

2009/2010. Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności . 

 



- Program Stypendiów Pomostowych na lata 2010/2011 

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

Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011. 

Segment II skierowany jest do maturzystów 2010, ze szkół objętych programami stypendialnymi 

organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:  

• zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym 

lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie; 

• pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:  

(na terenie powiatów: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski); 

• pochodzą z rodzin o niskich dochodach;  

• osiągają dobre wyniki w nauce; 

• posiadają rekomendację organizacji lokalnej. 

 

W dniu 15 października 2010r. Komisja Stypendialna segmentu II Programu Stypendiów 

Pomostowych ogłosiła listę stypendystów. 

Decyzją Komisji Stypendialnej, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz Lokalny Ziemi 

Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 3 osoby: 

 Żaklina Krysiak – Nieborzyn (w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim), 

 Magdalena Domańska – Bledzewo (w woj. mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w 

gminie Sierpc), 

 Ewa Strześniewska - St. Proboszczewice (w woj. mazowieckim, w powiecie płockim, w 

gminie Stara Biała). 

 

6.3. Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna” 2010/2011. 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ogłosił szóstą edycję programu stypendialnego pn. „Otwarta 

Filharmonia Agrafki Muzycznej” realizowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae.  

Program 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 Fundacji w odróżnieniu od innych programów tego typu jest złożony i 

wielowymiarowy. Składają się na to cztery podstawowe elementy:  

 Edukacyjny -  12-dniowe, autorskie, bezpłatne warsztaty muzyczne rozwijające talent 

artystyczny. 

Finansowy - 10-miesięczne stypendium, które pozwala na zakup nut, drobnych akcesoriów 

muzycznych, opłacenie kursów mistrzowskich i warsztatów czy pokrycie kosztów  związanych z 

dojazdami do szkół muzycznych, często oddalonych od domu o kilkadziesiąt kilometrów.  

Promocyjny - występy w renomowanych salach koncertowych, publikacje  płyt CD, uczestnictwo 

w trasach koncertowych i innych wydarzeniach medialnych.  

 Prestiż.  
Każdy z uczestników stanął przed Komisją, złożoną z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki.  

Po wysłuchaniu nominowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy instrumentów 

(również śpiewu), Komisja dokonała oceny w skali od 0 do 25 punktów. 

W efekcie, główna komisja stypendialna, na podstawie przyznanych ocen i analiz wniosków, 

przyznała stypendia finansowe i prawo udziału w bezpłatnych warsztatach.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sierpecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Sierpc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sierpecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Sierpc


Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, są wyniki z 

przesłuchań oraz jakość wniosków (min. osiągnięcia, brana jest pod uwagę również sytuacja 

socjalna).  

Raz jeszcze bardzo gorąco proszę o przekazanie załączonej informacji kandydatom do programu 

OFAM. 

Dnia 14 czerwca 2010 roku Komisja Stypendialna Programu Stypendialnego Otwartej 

Filharmonii Agrafki Muzycznej spośród 6 osób nominowanych przez Fundację Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" przyznała: 

- Stypendium Na Pierwszą Nutę - bezpłatny udział w dwunastodniowych warsztatach 

muzycznych w Konstancinie -Jeziornie k. Warszawy (12 – 24 października 2010r.) panu 

Białoruckiemu Szymonowi (puzon, PSM im. K. Szymanowskiego, Płock; Płock)  

- Stypendium Na Drugą Nutę - 200 zł miesięcznie w roku szkolnym 2010/2011 pani Zawiślak 

Joannie (gitara, OSM im. H. Wieniawskiego, Poznań; St. Bystrzyca) 

- Dyplom Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej – za wysoki poziom artystyczny 

uczestnika przesłuchań do IX edycji programu stypendialnego OFAM 2010/2011 pani Gregorczyk 

Alinie (obój, PSM im. S. Moniuszki, Jelenia Góra; St. Bystrzyca). 

 

 

7. Nagrody, wyróżnienia 
W dniu 25 maja 2010 roku Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 

otrzymała nagrodę główną w wysokości 1500,00 zł za pracę pt. "Wolontariusz - kto to taki?"  

w konkursie "Opowiedz..." realizowanym w ramach programu  „Działaj Lokalnie VI” otrzymało od 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce”   

Celem konkursu było: zachęcenie grantobiorców do twórczego komunikowania o swoich 

działaniach objętych programem „Działaj Lokalnie” i przez to promowania inicjatyw mających na 

celu aktywizację lokalnej społeczności i budowanie dobra wspólnego. 

 

8. Podziękowania  
 Gimnazjum w Dobrzykowie gm. Gąbin złożyło podziękowanie za bezinteresowną pomoc, 

życzliwość i ofiarność okazaną szkole w czasie powodzi. 

 Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku zielona Szkoła w 

Sennieniu złożyło podziękowanie za współpracę oraz zaangażowanie w pracy z młodzieżą. 

 Gimnazjum Nr 6 w Płocku  złożyło podziękowanie za współpracę przy realizacji projektów z 

zakresu działalności proekologicznej oraz działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego  

rozwoju na terenie miasta Płocka, m.in. podczas obchodów Dnia ziemi i akcji sprzątanie 

Świata 2010. 

 Wójt gminy Radzanowo złożył podziękowanie za przygotowanie stoiska promocyjnego oraz 

uczestnictwo w Mazowieckim Festiwalu Kultur w Radzanowie.  

 

9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 30.11.2005  

roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

10. Informacja o kontroli 
Fundacja na bieżąco kontrolowana była przez Radę Fundacji, która w 2010 roku odbyła 

2 posiedzenia, Zarząd odbył 8 posiedzeń, a Komisja stypendialna 2 posiedzenia. 

Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Fundacja wywiązuje się na bieżąco. 

 



II. ODPŁATNA działalność pożytku publicznego – nie dotyczy 

 

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

 

4. Uchwały Rady ora Zarządu  Fundacji: 

 

1. Uchwała nr 1 /RF/2010 z dnia 10 lutego 2010 r - w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania merytorycznego i finansowego Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej 

„Młodzi Razem” za rok 2009. 

Stosownie do § 21 ust.5 Statutu Fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała  

o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009.  

  

2. Uchwała nr 2 /RF/2010 z dnia 10 lutego 2010 r - w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” za rok 2010. 

Stosownie do § 22 ust.12 Statutu Fundacji Rada Fundacji postanawia udzielić 

absolutorium Zarządowi Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” za rok 

2010 oceniając pracę i działalność jako bardzo dobrą. 

 

3. Uchwała nr 3 /RF/2010 z dnia 10 lutego 2010 r - sprawie uchwalenia planu 

działalności Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” za rok 2010. 

Stosownie do § 22 ust. 2 Statutu Fundacji Rada Fundacji uchwala plan działania na rok 

2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

4. Uchwała nr 4/2010 z dnia  8 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do Programu 

Stypendialnego Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej. 

Zarząd Fundacji na podstawie § 23 Statutu postanawia przystąpić do realizacji Programu 

Stypendialnego Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej w roku 2010. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

5. Uchwała nr 5/2010 z dnia  8 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu 

Programu Stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory” 2010/2011. 

Zarząd Fundacji na podstawie § 23 Statutu postanawia przystąpić do konkursu Programu 

Stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory” 2010/2011, którego celem jest pomoc 

w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także motywowanie studentów do dalszej 

pracy i rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie młodzieży w 

pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z kontynuowaniem nauki w szkole 

wyższej poprzez ufundowanie stypendiów „Agrafka Agory”. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

6. Uchwała nr 6/2010 z dnia  1 kwietnia 2010 r w sprawie: przystąpienia do konkursu 

Programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011 realizowanego we współpracy z 

Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.  

Zarząd Fundacji postanawia przystąpić do konkursu Programu Stypendiów 

Pomostowych 2010/2011 skierowanego do maturzystów 2010, ze szkół objętych 

programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana 

Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 



7. Uchwała nr 7/2010 z dnia  24 maja 2010 r. w sprawie: realizacji Projektu 

Partnerskiego „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”. 

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje:  

Przystąpić na zasadzie partnerstwa do Projektu Partnerskiego pn. „Dwa brzegi. Trochę jak 

sąsiedzi” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” 

Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, we 

współpracy z partnerami: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, 

Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Rozwoju”, Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie, Stowarzyszenie Społeczno - Kultu-

ralne „Gniazdo”, Stowarzyszenie Twoja Gmina w Bodzanowie, Urząd Gminy w Bodzanowie, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym 

Miszewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 

oddział Bodzanów, Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne ZIARNO w Grzybowie, 

Szkoła Podstawowa w Świniarach, Szkoła Podstawowa w Słubicach, Gimnazjum w 

Słubicach, Szkoła Podstawowa w Piotrkówku. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

8. Uchwała nr 8/2010 z dnia  15 czerwca 2010 r. w sprawie: realizacji Programu 

Stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory” 2010/2011. 

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje: 

1. przyjąć dotację w kwocie 5130,00 z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację 

Programu Stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory” na lata 2010/2011,  

2. przekazać kwotę 1710,00 zł na dofinansowanie Programu „Agrafka Agory” 2010/2011 

przeznaczonego na krycie stypendium dla dwóch stypendystów. 
Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

9. Uchwała nr 8/2010 z dnia  15 czerwca 2010 r. w sprawie: realizacji projektu pn. 

,,My dla regionu’’ realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu ,,Działaj 

Lokalnie VII’’. 

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje: 

 przyjąć dotację w kwocie 2500,00 z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na 

realizację Programu ,,My dla regionu’’ realizowanego w ramach ogólnopolskiego 

programu ,,Działaj Lokalnie VII’’ w roku 2010,  

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

10. Uchwała nr 10/2010 z dnia  23 lipca 2010 r. w sprawie: realizacji projektu PNWM 

„POMOC POWODZIANOM”. 

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje:  

 przyjąć dotację w kwocie 15 504,00 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 

realizację Projektu PNWM „POMOC POWODZIANOM”. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

11. Uchwała nr 11/2010 z dnia  20 sierpnia 2010 r. w sprawie: wypłaty stypendiów w 

ramach Programu Stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011. 

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 



Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje: 

 dokonać wypłaty stypendium w okresie od 1 października 2010 do 30 czerwca 2011 

roku  w ramach Programu Stypendialnego "Agrafka Agory" następującym 

stypendystom: Kamila Nowicka  zam. Studzieniec, Kamil Warzyński , zam.  

Gozdowo 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

12. Uchwała nr 12/2010 z dnia  10 września 2010 r. w sprawie: realizacji Programu 

Stypendiów Pomostowych 2010/2011 realizowanego we współpracy z Fundacją 

Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.  

Na podstawie § 23 Statutu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

Zarząd Fundacji  postanawia, co następuje: 

przekazać kwotę 1350,00 zł na rzecz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości  

w Łodzi dofinansowanie Programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011 przeznaczonego 

na pokrycie stypendium dla trzech stypendystów: 

 Żaklina Krysiak - Nieborzyn 

 Magdalena Domańska - Bledzewo 

 Ewa Strześniewska - St. Proboszczewice 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 

 

13. Uchwała nr 13/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji 

konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu pn. ,,My dla regionu’’ realizowanego w 

ramach ogólnopolskiego programu ,,Działaj Lokalnie VII” finansowanego ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju oraz Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce 

Zarząd Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” postanawia, co 

następuje: 

Powołać skład komisji konkursowej: 
• Iwona Marczak 

• Emilia Cybulska 

• Ludwik Ryncarz 

• Krzysztof Olejnicki. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Fundacji „Młodzi Razem”. 
 



 

5. Przychody i koszty działalności 

 

Przychód Źródła Koszty 

 OGÓŁEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA 31583,10 

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

31583,10 Działalność statutowa NIEODPŁATNA 31583,10 

2250,00 1% podatku od osób fizycznych  

4818,09 Darowizny pieniężne od osób fizycznych 

21966,00 Dotacje organizacji pozarządowych 

---------------  Dotacje instytucji rządowych  

i samorządowych 

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

ODPŁATNA 

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

 

 

FLZP „Młodzi Razem”  w 2010 r. na realizację następujących projektów pozyskało środki  

w ramach dotacji celowych: 

 

1. "Akcja Powódź” ze środków Polsko-niemieckiej Fundacji Młodzieży  – przyznano 15504,00 

zł, wykorzystano 15504,00 zł. 

2. „Agrafka Muzyczna” 2010 – finansowany ze środków Pro Bono Polonia’e - przyznano 752,00 

zł, wykorzystano 752,00 zł. 

3. Program Stypendialny „Agrafka Agory” finansowany ze środków Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce – przyznano 5130,00 zł, wykorzystano w roku 2010 - 1710,00 zł. 

4. "My dla regionu" finansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie VI – przyznano grupie 

2500,00 zł, wykorzystano 2500,00 zł. 

5. „Stypendia Pomostowe” – 2250,00, zł, wykorzystano – program niezakończony. 

 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach na : 

 

a) realizację celów statutowych:       31583,10 zł 

administrację (prowizje bankowe, odpłaty telefoniczne, pocztowe itp.)    6 106,10 zł 

b) działalność gospodarczą:          nie prowadzono 

c) pozostałe koszty (opłaty sądowe)              54,00 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) ---------- zł 

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

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

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

h) wartość: aktywów:                                                       69 659,69 zł 

                     zobowiązań:  ------------ zł      (ZUS, US, ,pożyczka, zakup usług) 

       

 

8. Nie wykonywano działalności zleconej przez podmioty państwowe  

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

 

 

9. Zobowiązania podatkowe:  

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

 

 

 

Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”: 

 

 

 

Iwona Marczak      Dariusz Winiarski  

 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu  

  

 

 

Płock, 4 luty  2011 rok. 


