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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2017
Działania Fundacji od 01.01.2017 do 31.12.2017 

Zgodnie z celami Fundacji Pracy Narodów oraz zapisami w statucie działania były nakierowane na 
rozwój  przedsiębiorczości  i  edukacji  na  terenie  powiatu  Płońskiego  i  Województwa 
Mazowieckiego.  W  tym  czasie  zrealizowano  kilka  projektów  społecznych  oraz  prowadzono 
działania odpłatne związane oraz komercyjne.
Projekty społeczne jakie zrealizowaliśmy w ustawieniu chronologicznym od początku roku to:

• Organizacja międzynarodowego wydarzenia „Startup Europe Week 2017 - Płońsk”.  
W  tej  edycji  przygotowaliśmy  wydarzenie  wspólnie  z  Mazowieckim  Parkiem  Naukowo 
Technologicznym w Płońsku oraz Płońską Izbą Gospodarczą. Wydarzenie poświęcone promocji 
projektów StartUp na Mazowszu odwiedziło ponad 200 osób i towarzyszyło 15 wystawców oraz 
lokalne władze Gminy i Starostwo.

• Sieć Eurodesk Polska 
Włączając się  w międzynarodową  sieć  podmiotów zajmujących się  edukcją  młodzieży i osób 
pełnoletnich  otworzyliśmy  powiatowy  punkt  informacyjny  dla  szkół  i  młodzieży  odnośnie 
rozwoju kariery zawodowej i edukacji.

• Start do kariery  
Po raz drugi byliśmy partnerem ogólnopolskiego wydarzenia, które pozwala przeanalizować jak 
wygląda obecnie rynek pracy i w jakim kierunku podąża. W tym roku był temat „Aktywni + 
Przyszłość rynku pracy”.

• Projekt „Sprint do Biznesu” 
To  projekt  realizowany  wspólnie  z  Płońską  Izbą  Gospodarczą  oraz  Mazowieckim  Parkiem 
Naukowo Technologicznym w Płońsku, który opierał się na przeszkolenie po 2 nauczycieli z 6 
szkół  średnich z powiatu płońskiego w zakresie zakładania i prowadzenia projektów StartUp. 
Projekt  zrealizowany  dzięki  grantowi  pozyskanemu  przez  Płońską  Izbę  Gospodarczą  od 
Starostwa Powiatowego Płońska.

• Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie 2017 
Uzyskaliśmy status organizacji wspierającej działania społeczne na terenie powiatu płońskiego.

• Projekt „EKObus” 
Wygrana w konkursie Lech Starter polegająca na oddawaniu głosów przez 1 miesiąc czasu przez 
mieszkańców  powiatu  płońska.  Zajęliśmy  4  promowane  miejsce  z  5  które  pozwoliło  nam 
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zrealizować  pierwszą  ekologiczną  linię  miejską  z  wykorzystaniem  elektrycznego  busa  z 
panelami fotowoltaicznymi na dachu. Projekt jest nadal realizowany i coraz lepiej się rozwija, 
więcej na stronie projektu: www.goplonsk.pl

• Projekt „SHOPmat”  
W  ramach  projektu  mOWES  organizowanego  przez  Fundację  Fundusz  Współpracy 
przekształciliśmy  działalność  gospodarczą  w  przedsiębiorstwo  społeczne  tym  samym 
rozpoczynając prowadzić  podmiot  ekonomi społecznej.  Zatrudniliśmy 2 osoby z  3 profilu w 
Urzędzie  Pracy.  Oparliśmy  rozwój  przedsiębiorstwa  o  maszyny  vendingowe  oraz  sklep 
internetowy  sprzedając  naturalne  i  ekologiczne  towary.  Wspieramy  tym  samym  małych 
producentów i rolników z terenu Mazowsza.

• Projekt „IP Talent - Inkubator Polskich Talentów” 
Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Akcja Inkubacja organizowanego przez 
ECORYS.  Polega  na  testowaniu  innowacji  społecznych  ukierunkowanych  na  wsparcie 
przechodzenia  młodzieży z  etapu  nauki  formalnej  a  wchodzeniu  na  rynek  pracy.  W ramach 
projektu przygotowaliśmy interaktywne materiały do wdrożenia uczniów od podstaw w świat 
StartUpów,  zaprosiliśmy 6 nauczycieli którzy brali udział w projekcie „Sprint do Biznesu” aby 
poprowadzili uczniów przez stworzone materiały i utworzyli 8 projektów StartUp podczas zajęć 
o przedsiębiorczości w swoich szkołach. Więcej o projekcie na: www.iptalent.pl

• Projekt Wsparcie Plus  
Projekt  realizowany  w  ramach  ogólnopolskiego  projektu  Inkubator  Wielkich  Jutra 
organizowanego przez DGA S.A. Polega na testowaniu innowacji społecznych ukierunkowanych 
na wsparcie osób zależnych i ich opiekunów. W ramach projektu świadczyliśmy darmowe usługi 
transportu dla osób zależnych na terenie Płońska i okolic (2 godz. tygodniowo). Nawiązaliśmy 
współpracę  z  7  lokalnymi  NGO,  które  zajmują  się  wspieraniem  potrzebującym.  Więcej  na 
www.wsparcieplus.pl

• Warsztaty „Meet & Code”  
Otrzymaliśmy  wsparcie  finansowe  od  organizatorów  TechSoup  Europe  i  SAP  na 
przeprowadzenie  innowacyjnych  warsztatów  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  w  Płońsku. 
Wydarzenie  zorganizowaliśmy  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Płońsku  i  zaprosiliśmy  do 
współpracy jeden z podmiotów z Inkubatora talentów Teen Boot który przez 2 dni nauczył dzieci 
kodować, budować roboty z części i przeprowadził zawody sumo.

• Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku  
Prezentowaliśmy Fundację i projekty jakie realizujemy w jednym z Parków Technologicznych w 
Polsce.

• Udział w projekcie Masz Głos  
Ogólnopolska akcja Masz Głos jest organizowana przez Fundację Batorego. Wzięliśmy w niej 
udział po raz pierwszy. Otrzymaliśmy wsparcie na przeprowadzenie konsultacji społecznych pod 
kątem wyznaczenia trasy razem z mieszkańcami dla pierwszej linii EKObus.

• Projekt „StartUp Europe Awards 2017 Poland” 
Uzyskaliśmy tytuł Country Managera na Polską w międzynarodowym projekcie, który polegał 
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na glosowaniu online na najlepsze projekty StartUp w 16 kategoriach w Polsce w roku 2017. 
Więcej o wydarzeniu: www.seua.pl

• Dofinansowanie dla „StartUp Europe Week 2018 - Płock” 
Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju w celu zorganizowania w 2018 wydarzenia 
promującego Fundusze  Europejskie.  Grant  pozyskany z  Ministerstwa pozwolił  zorganizować  
wydarzenie po raz 3 tym razem w Płocku.

• Sieć PIRP - Pozarządowe Instytucje Rynku Pracy  
Dołączyliśmy  formalnie  do  ogólnopolskiej  sieci  PIRP  z  której  uzyskaliśmy  grant  na 
dofinansowanie SEW18 Płock.  Wielokrotnie się  spotykaliśmy i  omawialiśmy wspólnie różne 
działania ukierunkowane na rynek pracy.

• Projekt Dzień Lemoniady  
Wygrana  w  konkursie  Decydujesz  Pomagamy  organizowany  przez  Tesco  pozwoliła  nam 
zaplanować i przygotować działania wspierające przedsiębiorczość w szkołach podstawowych w 
Płońsku wśród najmłodszych. Działania zaplanowana na 1 kwartał 2018.

• Warsztatach Sektor 3.0  
Udział w 4 miesięcznych warsztatach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informatycznego zakończonych Pitch, który wyłonił 2 zwycięzców.

Projekty społeczne odpłatne to:
1) Rozwój Inkubatora Talentów
2) Stworzenie funkcjonalności na stronie Fundacji odnośnie usług crowdfunding

Działania komercyjne to:
1) Świadczenie usług marketingowych
2) Świadczenie usług wsparcia sprzedaży

Udział w szkoleniach i warsztatach:

1) Warsztaty  Aktywna  Społeczność  dla  Ekonomii  Społecznej  -  organizowane  przez  Fundację 

Inicjatyw Społecznych - Ekonomicznych i British Council w terminie 18.09 - 17.10.2017

2) Szkolenie wprowadzające w sieć  Eurodesk Polska -  organizowane przez Fundację  Rozwoju 

Systemu Edukacji w terminie 4-7.04.2017

3) Szkolenie  Nowa  rola  administratorów  bezpieczeństwa  informacji  w  sektorze  fundacji  i 

stowarzyszeń  w  świetle  krajowych  i  unijnych  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  - 

organizowane przez GIODO Centrlny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4) Warsztaty mOWES przygotowujące do prowadzenie podmiotu ekonomi społecznej

5) Warsztaty Masz Głos

Rok 2017 był  dla Fundacji  bardzo aktywny pod względem projektów oraz ilości pracowników, 
których  mieliśmy zatrudnionych  do  projektów.  Zrealizowaliśmy projekty,  które  pozwoliły  nam 
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rozwinąć działalność i ukierunkować się na konkretne lokalne potrzeby nad którymi pracujemy aby 
zmieniać na lepsze to co jest niedoskonałe. Organizacja stała się rozpoznawalna dzięki projektom 
wśród społeczności lokalnej i w Polsce.   

     Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Sebastian Szczepaniak       Łukasz Rybicki


