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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat PŁOCKI

Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Grażyna Marczak Prezes Zarządu TAK

Dariusz Grzegorz Winiarski Członek Zarządu TAK

Hanna Stańczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo 
użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w 
zakresie: 
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu.
3. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
4. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
5. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Turystyki i krajoznawstwa;
7. Prac społecznych.
8. Ochrony praw człowieka.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Smuk 
Stratenwerth

Przewodnicząca Rady TAK

Ludwik Jan Ryncarz Członek Rady TAK

Joanna Maria Augustowska Członek Rady TAK

Aleksandra Maria 
Głowacka

Członek Rady TAK

Dariusz Zalewski Członek Rady TAK

Tomasz Tadeusz Skorupski Członek Rady TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Rady TAK

Piotr Zgorzelski Członek Rady TAK
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyszukiwanie i wsparcie merytoryczne oraz finansowe dobrych 
inicjatyw grup młodzieży z
terenu powiatu płockiego, miasta Płocka i gmin ościennych.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych 
miejscowości poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów itp.
3. Promowanie rozwoju zrównoważonego, jako wizji przyszłości.
4. Tworzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.
5. Organizowanie, finansowanie i wspieranie kształcenia personelu i 
wolontariuszy służby zdrowia.
6. Organizowanie, wspieranie i finansowanie programów rehabilitacji 
zdrowotnej, społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, programów i 
wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, 
służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową dla organizacji i 
instytucji działających w tym zakresie.
8. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i 
turystyką. Finansowanie imprez sportowych i turystycznych 
organizowanych dla społeczności regionu.
9. Organizowanie i wsparcie finansowe projektów rozbudowy 
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
10. Organizowanie, wspieranie i finansowanie działań służących ochronie 
przyrody, środowiska 
i krajobrazu regionu.
11. Organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji propagującej ochronę 
środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionych.
13. Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych służących 
rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
14. Organizowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich programów 
edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
15. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji mających zbieżne z 
Fundacją cele w regionie.
16. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
17. Organizowanie, wspieranie i finansowanie kształcenia nauczycieli i 
osób zajmujących się edukacją oświatą i wychowaniem w regionie.
18. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami 
Fundacji.
19. Prowadzenie działalności wydawniczej.
20. Rozszerzenie grona aktywnych edukatorów propagujących ideę 
zrównoważonego rozwoju.
21. Gromadzenie materiałów propagandowych, programów, 
podręczników dotyczących rozwoju zrównoważonego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

I. Zadanie pn.  „DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016”
W 2016 roku Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” w partnerstwie z Powiatem 
Płockim realizowała Program Grantowy pn. „Działaj Lokalnie” w ramach którego wspierane były 
projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do 
budowania lokalnego kapitału społecznego. 
 „Działaj Lokalnie” jest jedynym programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Dzięki współpracy z Powiatem Płockim mogliśmy wesprzeć projekty, które potrzebne są danej, 
konkretnej społeczności. Projekty wyłaniane są przez komisje lokalne, w których pracują mieszkańcy 
danych społeczności znający specyfikę danej gminy, powiatu. W sumie przyznaliśmy 19 grantów na 
kwotę 55000,00 pln.
Do Konkursu zaprosiliśmy organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń 
Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, 
Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i zadeklarowały 
prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
Działania realizowane były w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r.
Poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty w 2016 r, efekty działań lokalnych liderów, którzy 
inspirują do działania i zmieniają postawy życiowe oraz inicjatywy które wyzwalają społeczną energię, 
umożliwiają małej grupie ludzi wiejskiej społeczności, nowej organizacji wspólnie się uczyć, integrować 
oraz doświadczać tego jak wiele można zrobić wspólnymi siłami dla siebie i innych. 
1. Projekt pn. „Roztańczone dzieciaki" realizowany przez  Grupę inicjatywną „Rodzice dzieciom” w 
Małej Wsi we współpracy ze  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju". 
2. Projekt „Zdrowo, grillowo - plenerowe spotkania w gminie Mała Wieś”.  zrealizowało Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich „Malwa” w Małej Wsi. 
3. Projekt „Urządzimy sobie święta” realizowany był przez Nieformalną Grupę Zróbmy To... we 
współpracy ze Szkołą Podstawową Im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie. 
4. Projekt „Stąd pochodzę, tu mieszkam - tożsamość dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie” 
realizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo we współpracy z CKiS w Radzanowie 
oraz GCI Radzanowo. 
5. Projekt „II Harcerski Festiwal Filmów o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 2016” realizowany 
przez 44 Drużynę Starszoharcerską z Blichowa w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w 
Blichowie
6. „OZE - od pomysłu do realizacji” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Rozwoju Północnego Mazowsza” – Nowe Grabie jest innowacyjnym przedsięwzięciem na skalę 
regionu. 
7. Projekt „Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie” realizowany był przez Gminny Ludowy 
Klub Sportowy ,,POLONIA" Radzanowo we współpracy z Gminą Radzanowo oraz Zakładem 
Komunalnym w Radzanowie. 
8. Projekt "Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia" realizowany był przez Centrum Wolontariatu 
Gminy Bulkowo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie.
9. Projekt „A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego” realizowany przez Zespół Ludowy Grzybowianki w 
partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Słubicach oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach 
promuje muzykę i sztukę ludową, zwyczaje i obrzędy wywodzące się z historii folkloru  gminy Słubice. 
10. Projekt „ Cudze chwalicie, swoje jest piękne” realizowany przez Stowarzyszenie Nasze Lipianki dla 
mieszkańców gminy Nowy Duninów.  
11. Projekt „Aktywne letnie weekendy” realizowany przez Stowarzyszenie LKS " Wisła" w Nowym 
Duninowie przyczynił się do rozwoju turystyki oraz wymiany doświadczeń wśród uczestników i 
organizatorów. 
12. „Sztuka zamknięta w lesie - amfiteatr nad stawem” to projekt realizowany przez Grupę Nieformalną 
pn. Cieślanie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach, którego głównym celem było 
zbudowanie mini amfiteatru na terenie parku przyszkolnego. 
13. Projekt „3 X K czyli Klub Kobiet Kreatywnych gminy Stara Biała” realizowany przez  Stowarzyszenie 
na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Pomóżmy Sobie Wspólnie" w Starej Białej pozwolił na utworzenie 
klubu dla kobiet z terenu gminy Stara Biała. 
14. Projekt  „Zdrowie Nastolatka" realizowany przez Grupa Wolontariat działający przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie spowodował zmiany zachowań w zakresie stylu życia młodzieży, 
która dowiedziała się o zagrożeniach cywilizacyjnych, które mają ogromny wpływ na zdrowie ludzkie, 
dostrzegła walory zdrowego stylu życia. Wzrosła również liczba wolontariuszy.
15. Projekt „Świetlica Nasz Wspólny Dom" realizowany był przez grupę aktywnych kobiet działających 
w Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu. 
16. Projekt „Wolontariat pracowniczy w Gminie Bodzanów na rzecz RODZINY” realizowany przez 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie promował wolontariat pracowniczy wśród 
pracowników samorządu Gminy Bodzanów.
17. Projekt „Matura z roweru" – aktywizacja społeczności gminy Mała Wieś poprzez turystykę i 
rekreację rowerową” realizowany był przez  Klub Historyczno - Rowerowy (Klub Hi - Ro) przy Szkole 
Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi. 
18. Projekt „Lepszy Start - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” realizowany przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krok Do Przodu" w Goślicach 
miał na celu zapewnienie dzieciom z problemami rozwojowymi i ich rodzicom wielospecjalistycznej 
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pomocy i wsparcia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu tych dzieci z grup rówieśniczych.
19. Projekt ,,Roztańczony Wyszogród'' realizowany był przez Grupę Taneczny Wyszogród we 
współpracy z Centrum Kultury ,,Wisła'' w Wyszogrodzie 

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy 
nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. 
Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj 
Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.
Fundacja wraz z Powiatem Płockim zmienia świat na lepsze. W jaki sposób? Wspieramy lokalne 
społeczności, wyzwalamy w ludziach chęć pomagania. Dobro jest wszędzie, wystarczy je obudzić.
Powiat Płocki to miejsce szczególne, słynące z wyjątkowej przyrody ale również rozwijające się dzięki 
przedsiębiorczym i aktywnym ludziom, zmieniającym rzeczywistość, dążącym do poprawienia jakości 
życia. Za ich przykładem idą nowi aktywni liderzy. Dlatego warto DZIAŁAĆ LOKALNIE.
"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" 

II. Zadanie pn. „Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej” wg. Umowy dotacji 
Nr 0078//16/OP/D  z dnia 11/05/2016r

Wartość zadania: 51800,00tj:
• Środki WFOŚiGW w Warszawie: 46620,00 pln
• Firma InterMedia, 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 17 - 5180,00 pln. 
LOKALIZACJA ZADANIA: Gminy - Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Stara Biała, Płock -  powiat płocki, 
województwo mazowieckie – na otwartych terenach zielonych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu budek dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki w ilości 
360 sztuk tj: 120 sztuk dla popielicy, 120 sztuk dla nietoperzy, 120 sztuk dla wiewiórki. 
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem ochrony w naszym regionie i ma na celu zatrzymanie 
spadku liczebności chronionych gatunków ssaków (popielicy, nietoperzy i wiewiórki) i ich aktywną 
ochronę na terenie Ziemi Płockiej. 
Zadanie realizowane z obszaru: czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i 
gatunków.
Działania jest odpowiedzią na znaczny spadek populacji, służy ochronie gatunkowej, sprzyja 
bioróżnorodności, a w odpowiedniej ilości i proporcjach pozwala przywrócić biorównowagę. 
W ramach zadania wykonano i zamontowano skrzynki specjalnej konstrukcji (zgodnie z projektem) dla 
popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez instalowanie budek na otwartych terenach zielonych.
Rozwieszone budki są skrzynkami lęgowymi specjalnej konstrukcji docelowo z przeznaczeniem do 
zwiększenia populacji ssaków tj. nietoperzy, wiewiórek, popielicy - wszystkie gatunki. 
Lokalizacja instalacji budek: 
• Kompleks Leśny Soczewka: popielica - 18 szt., wiewiórka - 38 szt., nietoperz - 
35 szt.
• Zadrzewienia w okolicach od Ujścia Skrwy Prawej do Wisły, do miejscowości Brwilno: popielica - 30 
szt. wiewiórka - 60 szt., nietoperz - 60 szt.
• Jar rzeki Brzeźnicy: popielica - 72 szt., wiewiórka - 22 szt., nietoperz - 25 szt.
O lokalizacji tego typu skrzynek zdecydowały dane na podstawie wieloletnich wizji terenowych.
W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji popielicy, nietoperzy i 
wiewiórki poprzez stworzenie 360 sztuk bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych 
gatunków chronionych gatunków ssaków.
Rozwieszenie tego typu budek przyczyni się do zwiększenia różnorodności gatunkowej gatunków 
zagrożonych wyginięciem w skali kraju jak i Europy (popielica, nietoperze). 
W Polsce popielice objęte są ścisłą ochroną gatunkową – Polska Czerwona Księga Zwierząt.

III.  Zadanie pn. Wolontariat pracowniczy - Community Day 
Termin: 4 maja 2016 roku
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – ok. 400 osób (przedstawiciele płockich zakładów pracy).
Termin: Maj lub czerwiec 2015r. (jeden wybrany dzień).
Działania polegały na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz środowiska lokalnego, np. 
sprzątanie lasów, parku krajobrazowego, prace porządkowe i naprawcze wg. poniższego.

1.Nadleśnictwo Łąck - sprzątanie terenów leśnych
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Wyznaczone tereny – Jezioro Górskie, Jezioro Łąckie.
Nadleśnictwo Płock leży na terenach o najniższej lesistości w Polsce. Lasy Nadleśnictwa tworzy 9 dużych 
kompleksów o powierzchni od 200 do 2000 ha (łącznie 7059,92 ha) 
i 560 kompleksów o powierzchni poniżej 200 ha, rozproszonych na obszarze 2384,29 km2.
W lasach i na ich obrzeżach ludzie najczęściej pozbywają się swoich śmieci. W trosce o lasy i całe 
dobrodziejstwo, które w sobie kryją, chcemy sprzątać lasy, które służą nam wszystkim.
Na terenie Nadleśnictwo Łąck powstał jeden z pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Stawia 
się tu na nowoczesne techniki użytkowania lasu oraz na proekologiczne nastawienie hodowli i ochrony 
lasu.
Lasy są niezwykle bogate w faunę i florę. Znajdziecie to można wiele różnorodnych siedlisk 
przyrodniczych zasiedlonych ogromną liczbą gatunków roślin. 
Lasy Nadleśnictwa Łąck są lasami uwielbianymi przez okolicznych mieszkańców, turystów.
Niestety nie wszyscy korzystający z uroków okolicznych lasów zostawiają po sobie porządek, dlatego 
jest potrzeba wsparcia w postaci sprzątania. 

2.Zielona Szkoła-Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sendeniu - prace porządkowe na terenie szkoły.
Zielona Szkoła w Sendeniu jest to placówka edukacyjna z której korzystają dzieci i młodzież. Ponadto 
lokalna społeczność m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu, które zrzesza 25 pań z terenu Sendenia 
Dużego i Małego. Panie działają na rzecz społeczności lokalnej przy „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu 
od 2013 roku. Członkinie koła korzystają z terenu placówki oraz wiaty turystyczno – edukacyjnej, dzieci i 
młodzież z placu zabaw oraz skromnego boiska, z którego korzysta bardzo wiele osób ze społeczności 
lokalnej (np. matki i ojcowie z małymi dziećmi, dzieci i młodzież) oraz wielu turystów przebywających w 
„SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu. 

3. Działania na terenie Łącka (w pobliżu Nadleśnictwa) - prace porządkowe, naprawcze.
Miejsca:
• Szkoła Podstawowa w Łącku,
• Gimnazjum Łąck,
• Hala sportowa,
• Przedszkole Samorządowe,
• Ine tereny leśne (prace organizuje Gminny Zakład Komunalny w Łącku).
Dodatkowo:
• wykład w sali dydaktycznej nt. „Co ciekawego kryją lasy” (jeżeli wystarczy czasu)
• ognisko integracyjne w Nadleśnictwie Łąck dla wszystkich pracujących na terenie gm. Łąck.
4. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach – prace porządkowe i malowanie ogrodzenia na terenie DPS.
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach od 1958 r. pełni funkcję domu, w którym osoby niepełnosprawne 
intelektualnie otrzymują pomoc w procesie edukacji, wspomagania rozwoju i optymalnego 
przystosowania do samodzielnego funkcjonowania. 
Mieszkańcami DPS są osoby do 18-tego roku życia tj. dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.

5. Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO
Działania:
• pielenie, prace porządkowe, grabienie śmieci, 
• prace porządkowe przy stawie w dolnej części Ogrodu Zoologicznego;
• nasadzenia roślinności  i utworzenie tzw. strefy filtrującej w wyznaczonych miejscach oraz strefy 
roślin nektarodajnych dla owadów zapylających,
Realizacja inicjatywy wpłyneła na poprawę stanu środowiska stawu na terenie Zoo poprzez 
zastosowanie zabiegów oczyszczania oraz wniesie istotny wkład w działania płockiego ZOO. Podniosło 
to prestiż Ogrodu jako placówki czynnie włączającej się w ochronę gatunków w naturze i edukującej 
lokalną społeczność w zakresie ochrony rodzimej fauny. 

6. Sprzątanie terenów bulwarów i plaży nad Wisłą
Miejsca:
- bulwary nad Wisłą,
- zalew Sobótka,
- obszar Natura 2000 - DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY  
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nowe umiejętności.
Zaangażowanie się firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwiło odniesienie korzyści 
zarówno społecznościom lokalnym, organizacjom pozarządowym, jak i przedsiębiorstwom i ich 
pracownikom.
Pogłębił się dialog firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem.. Działanie polegało na 
umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz społeczności społecznych. Dla pracodawców był 
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sygnałem, że są aktywni i potrafią zaangażować się w różnorodne przedsięwzięcia.

IV. Zadanie pn. „Bądź bezpieczny na drodze - zabłyśnij przykładem" 
Wartość zadania: 22158,51 pln (15000,00 pln- Samorząd Województwa Mazowieckiego, 1318,51 pln  - 
środki Fundacji FLZP MR, 5840,00 - wyceniony wkład osobowy).
Okres realizacji: od 18/05/2016 r do 18/12/2016 r
Projekt miał za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gmin powiatów: płockiego, 
sierpeckiego, gostynińskiego i miasta Płocka poprzez pokazanie w teorii i praktyce zasad 
bezpieczeństwa na drodze, zarówno pieszych jak i kierowców, naukę pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz przekazanie materiałów odblaskowych odbiorcom projektu zapewniających 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przez edukację i informowanie wpływaliśmy na wyobraźnię dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów 
jako uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych.
Poprzez projekt stworzyliśmy uczestnikom projektu narzędzia, które ułatwią przełamanie barier w 
niesieniu pomocy przedmedycznej - potrzebującym, uświadamialiśmy niechronionym uczestnikom 
ruchu drogowego, że ich bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich samych, promując wśród 
pieszych i rowerzystów noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność na 
drodze. 
U społeczności 4 powiatów (płocki, sierpecki, gostyniński i m. Płock na prawach  powiatu) tj.
u ponad 1400 osób – przy doliczeniu obserwatorów działań nastąpił wzrost poziomu bezpieczeństwa 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów uczestniczących w ruchu drogowym, zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Uświadomiono rodzinom 
zagrożenia oraz możliwe skutki kolizji i wypadków na drogach oraz zapoznano dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz osoby starsze z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Osiągnięte rezultaty: 
1. Wybór 6 laureatów i 10 wyróżnionych – w konkursie plastycznym na plakat pn. „BEZPIECZNA 
RODZINA NA DRODZE” – którzy w sposób plastyczny przedstawili prace propagujące bezpieczne zasady 
ruchu drogowego. W konkursie wzięło udział 102 uczestników - dzieci i młodzież, rodzice z terenu 
działania projektu.
2. 1194 uczestników - 4 Akcji pn. „„Bądź widoczny!” m.in. warsztatów i konkursów– zdobyło niezbędną 
wiedzę o właściwych zachowaniach w obliczu różnych zagrożeń,  nt. podstawowych zasad ruchu 
drogowego, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, w jaki sposób poprawnie przechodzić przez 
jezdnie, o czym należy pamiętać jeżdżąc na rowerze. Uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz zostali poinformowani o konieczności noszenia elementów 
odblaskowych. Łączna liczba odbiorców  ponad 1220 zaplanowanych (uczestnicy warsztatów i 
konkursów oraz obserwatorzy działań).
3. 104 uczestników - 4 warsztatów pn. „Bezpieczni seniorzy" dowiedziało się dlaczego bycie 
świadomym uczestnikiem ruchu drogowego to konieczność i odpowiedzialności każdego uczestnika 
ruchu bez względu na wiek, poznało metody jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Opracowanie, wykonanie oraz dystrybucja wśród uczestników projektu  1400 sztuk elementów 
odblaskowych  - (kamizelki odblaskowe dla dzieci i osób dorosłych – certyfikowane - 450 sztuk, 
zawieszka miękka odblaskowa - 950 szt.) z nazwą finansującego Samorządu województwa 
Mazowieckiego, FLZP „Młodzi Razem”- z napisem – „Bądź bezpieczny na drodze - zabłyśnij przykładem" 
– Wspófinansowanie ze środków Samorządu województwa Mazowieckiego (wraz z logotypami).  
Materiał promujący projekt z przeznaczeniem dla uczestników akcji, warsztatów, konkursu - 
zapewniający uczestnikom projektu bezpieczeństwo w ruchu drogowym, propagujący widoczność na 
drogach i noszenie elementów odblaskowych wśród pieszych i rowerzystów.  
5. 100 sztuk plakatu pn. „Bezpieczna rodzina na drodze” promującego działania dot. zasad 
bezpieczeństwa na drodze, ostrzegającego o zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w ruchu 
drogowym i jak im zapobiegać. Ponadto zawierającego zasady prawidłowego poruszania się po drodze 
pieszo i rowerem – widziane okiem dziecka.
6. Promocja działań: na stronie internetowej Fundacji Młodzi Razem - www.mlodzirazem.pl – liczba 
odsłon - 488822, unikalni użytkownicy - 134412, facebook fundacji - https://www.facebook.com/  
flzpmlodzirazem, media Radio ESKA Płock.
7. Organizacja wystaw i prezentacja prac plastycznych pn. „BEZPIECZNA RODZINA NA DRODZE” podczas 
konkursu, organizowanych akcji i warsztatów poświęconych bezpieczeństwu na drodze.
8. Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy nt. jak właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać 
pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.
9. Rozszerzenie wiedzy oraz przełamywanie barier w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej;
10. Propagowanie widoczności na drogach i noszenia elementów odblaskowych wśród pieszych i 
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rowerzystów głownie dzieci poprzez przekazanie materiałów odblaskowych które, zapewniają  
widoczność, dają czas na reakcję. Podnoszą bezpieczeństwo!
11. Zapobieganie wypadkom drogowym w Regionie Płockim poprzez prowadzone działania 
prewencyjne m.in. zapewnienie odbiorcom projektu materiałów odblaskowych, przekazanie wiedzy.
12. Rozszerzenie wiedzy oraz przełamywanie barier w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
13. Poprawa jakości życia mieszkańców Regionu Płockiego.
14. Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie ze stresem oraz nauka 
szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. 
Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
jakimi są piesi oraz ratownictwa jest konieczne.
Ciągle słyszymy o kolejnych wypadkach z udziałem pieszych. Szczególnie bolesne jest gdy uczestnikami 
wypadków są dzieci, osoby starsze. Uważamy, że jest potrzeba prowadzenia ciągłej edukacji dot. zasad 
bezpieczeństwa na drodze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uważamy, że jeżeli w wyniku realizacji projektu udało nam się zapobiec przynajmniej jednemu 
zdarzeniu zagrażającemu życiu lub je uratować to warto było. 
Dodatkowym rezultatem projektu jest wzrost poziomu wiedzy uczestników w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze oraz wiedzy pożarniczej. Ankiety prowadzono podczas 
akcji oraz warsztatów dla seniorów.
 
V. Zadanie pn. "Chrońmy jeże"
Wartość zadania: 23059,95 pln (16678,00 pln- Samorząd Województwa Mazowieckiego, 41,95 pln  - 
środki Fundacji FLZP MR, 6340,00- wyceniony wkład osobowy).
Okres realizacji: od 24.05.2016r. do 30.11.2016r.

Wszystkie działania projektowe podwyższyły świadomość ekologiczną społeczeństwa na temat 
różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, 
postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej 
wobec jeży.
Odbiorcy projektu (uczestnicy konkursu, warsztatów, stoisk prezentacyjnych) dowiedzieli się jak żyją 
jeże, co jedzą, gdzie śpią, poznali ciekawostki z ich życia. Ale przede wszystkim nauczyli się rozpoznawać 
po czym poznać czy jeż, którego spotykamy potrzebuje pomocy i jak najlepiej mu jej udzielić lub gdzie 
się udać po pomoc jeśli sami nie możemy mu pomóc. Ponieważ naszym wspólnym zadaniem jest 
ochrona  jeży – powszechnie znanego i lubianego małego ssaka obecnie zagrożonego wyginięciem. 
Niestety tysiące jeży giną pod kołami samochodów (eksperci szacują, że nawet 15 tys. kłujących 
zwierząt rocznie kończy swoje życie pod kołami), pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w 
ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw, a więc największym zagrożeniem dla życia jeży jest 
człowieka. Ale przyczyną jeżowych tragedii nie jest zła wola człowieka a jego nieświadomość. Dlatego 
szczególnie w trakcie warsztatów omawiano zagrożenia dla życia jeża, żeby zwiększyć świadomość 
ludzi. 
Cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
-konkursu plastycznego na plakat pn. „Jak chronić i pomagać jeżom?”,
- warsztatów dla dzieci i młodzieży pn „Jeżowe warsztaty”,
- stoiska prezentacyjno – informacyjne dla społeczeństwa, 
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,
- druk plakatu,
- akcje informacyjno - promocyjną. 

Łącznie 1838 osób – przedstawicieli 3 powiatów (płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego) zyskało 
wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, różnorodności biologicznej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania 
jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu czynnej ochrony wobec jeży. 

Opis osiągniętych rezultatów:
- 1838 osób - przedstawiciele 3 powiatów: płocki, sierpecki, gostyniński  zyskało wiedzę z zakresu 
środowiska przyrodniczego i jego ochrony, różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych 
porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży;
- 40 warsztatów edukacyjnych pn. „Jeżowe warsztaty” dla 921 osób - uczniów przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zyskało wiedzę nt. budowy i życia jeży, sposobu 
odżywiania się,  potrzeby ochrony jeża, uwrażliwienie na sposób zachowania się zwierząt na wolności, 
zachowań w przypadku bezpośredniego spotkania z jeżem w terenie – wskazanie kiedy jeż potrzebuje 
pomocy człowieka, jak i kiedy należy dokarmiać jeże; 
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- powstało 40 wystaw pn. „Poznajmy jeża” podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach i 
szkołach. Wystawy angażowały społeczności szkolne;
- 3 stoiska prezentacyjno – informacyjne z konkursami i wystawą pn. „Poznajmy jeża”  dla 917 
osób/odbiorców;
- pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas realizacji projektu (warsztaty, prezentacje, stoiska 
promocyjne);
- uczestnicy warsztatów, stoisk dowiedzieli się dlaczego jeże są pod ochroną, jakim jedzeniem można je 
karmić i poznają codzienne zagrożenia czyhające na te małe istoty.
- promocja projektu prowadzona była przez cały czas trwania zadania oraz po jego zakończeniu.  

VI. Zadanie pn. "Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królową polskich rzek"
Wartość projektu: 20480,00 pln (12000,00 - dotacja Funduszu Grantowego dla Płocka, 5480,00 - środki 
Fundacji FLZP MR, 3000,00 - wyceniony wkład osobowy).
Okres realizacji projektu: od 1/11/2016 do 30/06/2017r
Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Płocka.
Większość działań realizowana jest na terenie miasta oprócz warsztatów pn. „Nadwiślańska przystań”, 
które chcemy przeprowadzić w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie ze względu na to, że jest to jedyne 
muzeum w regionie poświęconym historii i roli rzeki Wisły.  
Projekt jest pierwszym tego typu działaniem angażującym społeczność do działań na rzecz Wisły i jej 
otoczenia. 
Działania w 2016r: 
Konkurs fotograficzny pn. „Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle” 
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym – z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 
 • I grupa wiekowa: dzieci  i młodzież szkół podstawowych - 3 nagrody, 3  wyróżnienia.
 • II grupa wiekowa: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3 nagrody, 3  wyróżnienia.
Łącznie -  6 laureatów i 6 wyróżnionych – w dwóch grupach wiekowych.
Terminy: ogłoszenie: 01 listopada 2016r. - składanie prac do 12 grudnia 2016r.
Nagrody: sprzęt turystyczno-sportowy (namioty). 
Cele konkursu:
-   ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych Wisły,
-    promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Wisły oraz Wzgórza Tumskiego,
-    popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej,
-    popularyzacja wiedzy o Wisły – przygotowanie wydawnictwa.
Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość zabytków dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego, historycznego rzeki Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.  

Działania na 2017 rok:
1. Publikacja  pn. „Spacer z widokiem na Wisłę”.
2. Warsztaty nt. „Poznaj swoją rzekę". 
3. Warsztaty pn. „Nadwiślańska przystań” 
4. Akcja pn. „Wolontariat pracowniczy – Działania wolontarystyczne na rzecz Wisły"
5. Happening pn. „Dla Wisły”  
6. Promocja projektu.

VII. Stypendia Pomostowe 2016/2017
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. 
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 przyznano:
- Patrykowi Milewskiemu 
- Marii Kowalskiej 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności -PAFW
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana 
Kantego Steczkowskiego, 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, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. 

VIII. „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2016
Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, 
ogłosiła nabór wniosków do drugiego konkursu na mikro dotacje dla młodych organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.
Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest FUNDACJA „FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

15000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

MLODZI RAZEM".
Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje 
o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze 
Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych 
wnioskodawców),
– udział w ewaluacji Programu.
Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczął się 5 lutego 2016r., kolejny, na 
rozwój organizacji 7 marca 2016r.
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z 
inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i 
My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Z terenu powiatu płockiego 3 wnioski otrzymały dofinansowanie.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

W 2016 roku Fundacja 
„Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej Młodzi Razem” 
w partnerstwie z 
Powiatem Płockim 
realizowała Program 
Grantowy pn. „Działaj 
Lokalnie” w ramach 
którego wspierane były 
projekty, które inicjują 
współpracę 
mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego, służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i 
poprawie jakości życia. 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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W rezultacie 
podejmowane działania 
przyczyniają się do 
budowania lokalnego 
kapitału społecznego. 
 „Działaj Lokalnie” jest 
jedynym programem, w 
którym dotacje 
przyznawane są na 
poziomie lokalnym. 
Dzięki współpracy z 
Powiatem Płockim 
mogliśmy wesprzeć 
projekty, które 
potrzebne są danej, 
konkretnej 
społeczności. Projekty 
wyłaniane są przez 
komisje lokalne, w 
których pracują 
mieszkańcy danych 
społeczności znający 
specyfikę danej gminy, 
powiatu. W sumie 
przyznaliśmy 19 
grantów na kwotę 
55000,00 pln.
Do Konkursu 
zaprosiliśmy 
organizacje i instytucje 
oraz grupy, które mają 
siedzibę w gminach: 
Brudzeń Duży, Stara 
Biała, Bielsk, Drobin, 
Radzanowo, 
Staroźreby, Bulkowo, 
Słupno, Bodzanów, 
Mała Wieś, Wyszogród, 
Łąck, Nowy Duninów, 
Gąbin, Słubice 
Miastach: Gąbin, 
Drobin, Wyszogród i 
zadeklarowały 
prowadzić działania na 
terenie jednej z 
wymienionych gmin.
Działania realizowane 
były w okresie od 
01.06.2016r. do 
31.12.2016r.

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Realizacja zadania pn. 
"Chrońmy jeże" 
współfinansowanego ze 
środków Samorządu 
Województwa 
Mazowieckiego.
Wszystkie działania 
projektowe 
podwyższyły 
świadomość 
ekologiczną 
społeczeństwa na 

94.99.Z
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temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
potrzeby ochrony 
siedlisk jeży, 
postępowania w 
przypadku napotkania 
jeży w różnych porach 
roku oraz form i 
zakresu ochrony 
czynnej wobec jeży.
Odbiorcy projektu 
(uczestnicy konkursu, 
warsztatów, stoisk 
prezentacyjnych) 
dowiedzieli się jak żyją 
jeże, co jedzą, gdzie 
śpią, poznali 
ciekawostki z ich życia. 
Ale przede wszystkim 
nauczyli się 
rozpoznawać po czym 
poznać czy jeż, którego 
spotykamy potrzebuje 
pomocy i jak najlepiej 
mu jej udzielić lub gdzie 
się udać po pomoc jeśli 
sami nie możemy mu 
pomóc. Ponieważ 
naszym wspólnym 
zadaniem jest ochrona  
jeży – powszechnie 
znanego i lubianego 
małego ssaka obecnie 
zagrożonego 
wyginięciem. Niestety 
tysiące jeży giną pod 
kołami samochodów 
(eksperci szacują, że 
nawet 15 tys. kłujących 
zwierząt rocznie kończy 
swoje życie pod 
kołami), pod 
kosiarkami, zatrute 
chemią stosowaną w 
ogrodach czy w 
płomieniach 
wypalanych traw, a 
więc największym 
zagrożeniem dla życia 
jeży jest człowieka. Ale 
przyczyną jeżowych 
tragedii nie jest zła 
wola człowieka a jego 
nieświadomość. 
Dlatego szczególnie w 
trakcie warsztatów 
omawiano zagrożenia 
dla życia jeża, żeby 
zwiększyć świadomość 
ludzi.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Zadanie pn. "Z 
Tumskiego Wzgórza 
spoglądam na Wisłę, 
królową polskich rzek" z 
dotacji Funduszu 
Grantowego dla Płocka
Większość działań 
realizowana jest na 
terenie miasta oprócz 
warsztatów pn. 
„Nadwiślańska 
przystań”, które 
chcemy przeprowadzić 
w Muzeum Wisły w 
Wyszogrodzie ze 
względu na to, że jest 
to jedyne muzeum w 
regionie poświęconym 
historii i roli rzeki Wisły. 
 
Projekt jest pierwszym 
tego typu działaniem 
angażującym 
społeczność do działań 
na rzecz Wisły i jej 
otoczenia. 
Działania: 
Konkurs fotograficzny 
pn. „Ze Wzgórza 
Tumskiego w Płocku ku 
Wiśle” 
Działania na 2017 rok:
1. Publikacja  pn. 
„Spacer z widokiem na 
Wisłę”.
2. Warsztaty nt. „Poznaj 
swoją rzekę". 
3. Warsztaty pn. 
„Nadwiślańska 
przystań” 
4. Akcja pn. 
„Wolontariat 
pracowniczy – Działania 
wolontarystyczne na 
rzecz Wisły"
5. Happening pn. „Dla 
Wisły”  
6. Promocja projektu.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 167,670.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,673.58 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 163,997.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

98,298.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,847.82 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,299.11 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 98,298.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

12,847.82 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 55,225.83 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -157,992.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,299.11 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 167,670.76 zł 1,299.11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

161,666.07 zł 1,299.11 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

6,004.69 zł 0.00 zł

1 Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX - 2016” 1,299.11 zł

1 na cele statutowe 1,299.11 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

15.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

250.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

250.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31,574.93 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31,574.93 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

31,574.93 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

5.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób

6.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31,574.93 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

844.04 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

830.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aktywna ochrona 
chronionych gatunków 
ssaków na Ziemi Płockiej

Wykonanie i montaż budek dla 
popielicy, nietoperzy i 
wiewiórki w ilości 360 sztuk tj: 
120 sztuk dla popielicy, 120 
sztuk dla nietoperzy, 120 sztuk 
dla wiewiórki. 
Projekt jest pierwszym i 
pilotażowym programem 
ochrony w naszym regionie i ma 
na celu zatrzymanie spadku 
liczebności chronionych 
gatunków ssaków (popielicy, 
nietoperzy i wiewiórki) i ich 
aktywną ochronę na terenie 
Ziemi Płockiej.

WFOŚiGW w Warszawie 46,620.00 zł

2 Bądź bezpieczny na drodze - 
zabłyśnij przykładem

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gmin powiatów: płockiego, 
sierpeckiego, gostynińskiego i 
miasta Płocka poprzez 
pokazanie w teorii i praktyce 
zasad bezpieczeństwa na 
drodze, zarówno pieszych jak i 
kierowców, naukę pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
przekazanie materiałów 
odblaskowych odbiorcom 
projektu zapewniających 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

15,000.00 zł

3 Chrońmy jeże Podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa na 
temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeby ochrony siedlisk jeży, 
postępowania w przypadku 
napotkania jeży w różnych 
porach roku oraz form i zakresu 
ochrony czynnej wobec jeży.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

16,678.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Data: 13.07.2016r.

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 

Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-02-14
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