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Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 
Darczyńca IV edycji: LEVI STRAUSS FOUNDATION 

Edukacyjne wykorzystanie sportu, turystyki i kultury 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przystąpiło do IV edycji konkursu Funduszu Grantowego dla Miasta Płocka. W lipcu 2010 
r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w którym projekt   „Edukacyjne wykorzystanie sportu, turystyki i kultury”  uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 10 879 zł. 
Projekt zakłada promocję sportu, turystyki i kultury wśród osób niepełnosprawnych. Od września 2010r. do kwietnia 2011r. 
odbędzie się szereg ciekawych imprez m.in. obóz sportowo  - narciarski w Tatrach, wycieczka do Muzeum Sportu 
i  Turystyki w Warszawie, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, zajęcia rekreacji ruchowej – kręgle i łyŜwy 
oraz 4 turnieje sportowe (piłki noŜnej, unihokeja, tenisa stołowego i treningu aktywności motorycznej). Zaplanowane 
imprezy zostaną sfinansowane przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Miasta Płocka”. Dodatkowo uczestnicy projektu 
wezmą udział w  obozie sportowo – turystycznym w Koszelówce, który sfinansuje  Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, dzięki 
płockiej firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Płock przy ul. Bielska 51). 

Uczestnikami tego przedsięwzięcia będą dzieci niepełnosprawne naleŜące do Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Płocku.  

W IV edycji konkursu grantowego „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparł  kwotą 229 343 zł realizację 
 22 projektów. Na budŜet konkursu złoŜyły się darowizny Fundatorów – PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins 
 Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.   

 Autorka projektu: Olga Rycharska 
 „ZE ZDROWIEM NA TY”  

W dniach 22.09. – 24.09.2010 r. byliśmy na obozie sportowo – 
turystycznym w Koszelówce, który zorganizowała Pani Olga Rycharska. 
Opiekę nad nami pełniła, jak zawsze uśmiechnięta, Pani Aleksandra 
Kotarska. W trakcie obozu realizowano nie tylko program sportowy, ale 
takŜe profilaktyczny. Z duŜym zaangaŜowaniem uczestniczyliśmy we 
wszystkich zajęciach. Chętnie graliśmy w piłkę siatkową i noŜną, ringo, 
badmintona. Okoliczne szlaki turystyczne zwiedziliśmy na rowerach. 
Dodatkową atrakcją był przejazd ciuchcią, pobyt na pływalni, jazda na 
mechanicznym byku. Wiele emocji dostarczyła takŜe spartakiada, która odbyła się na zakończenie obozu. 
Wszyscy uczestnicy obozu miło wspominają chwile spędzone w Koszelówce i czekają na kolejny wyjazd. 
Serdeczne dziękujemy sponsorom. 

Op: Aneta Brzezińska pod opieką p. Olgi Rycharskiej 
 

 
 

 
  

 

WYCIECZKA DO MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE 
W dniu 07.10.2010 r. nasi koledzy  ze SSPdP byli w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wycieczkowicze 
to znani szkolni sportowcy. Dzięki lekcji muzealnej poznali dzieje sportu polskiego od czasów powstania 
we Lwowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867) aŜ po Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (2008) 
i Vancouver (2010).  W muzeum moŜna zobaczyć zbiory dotyczące głównie sportu polskiego. Na koniec 
mieliśmy okazję obejrzeć film „Złote Olimpiady”. Bardzo nam się podobało, zachęcamy wszystkich 
do odwiedzenia muzeum. 
 

 

 
 

  
 

   
 

  
MłodzieŜ podczas zwiedzania Muzeum 

Sportu i Turystyki w Warszawie 

MłodzieŜ na wycieczce w Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie 

zorganizowaną przez 
 p. O. Rycharską, opieka p. A. 

Kotarska 

 

MłodzieŜ podczas seansu filmowego 
„Złote Olimpiady” 


