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Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego „FOSa”
ul. Kopernika 13
10 – 510 Olsztyn
Numer w KRS – 0000213652, data wpisu: 27.07.2004r.
REGON: 519643124

Sprawozdanie merytoryczne
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
„FOSa” stanowi dobrowolny związek stowarzyszeń i innych osób prawnych
działających w zakresie pomocy społecznej. Federacja działa na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz.
104 z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr. 96, poz. 873)
W chwili obecnej Federacja skupia 16 organizacji członkowskich oraz partnerskie, w
tym: Sieć Wolontariat Warmii i Mazur (ok. 14 organizacji) oraz Sieć Organizacji
Paliatywnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego PALIUM (12 organizacji).
Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych (według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym):

1. Prezes: Marek Borowski
2. Wiceprezes: Bartłomiej Głuszak
3. Sekretarz: Irena Piechowicz
4. Skarbnik: Tadeusz Romsicki
5. Członek Zarządu: Barbara Radziewicz
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Cele Statutowe Federacji

Cele federacji to:
1. Rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Promocja działalności charytatywnej;
3. Rozwój ochrony i promocji zdrowia;
4. Promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Rozwój edukacji, oświaty i wychowania;
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
9. Rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
10.Rozwój i promocja wolontariatu;
11.Rozwój organizacji socjalnych
12.Wspieranie członków federacji
13.Reprezentowanie członków federacji

Nasza Misja
Misją FOSy jest:
EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POPRZEZ WZAJEMNE
WSPIERANIE I REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Działalność w 2005 roku
Współpraca z organizacją partnerską z Niemiec

Federacja Organizacji Socjalnych w roku 2004 nawiązała współpracę partnerską
z organizacją socjalną z Niemiec.
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W lutym 2005r. Przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji, na zaproszenie
organizacji partnerskiej z Niemiec – Związku Parytetowego z Wilhelmshaven odbyli
wizytę studyjną w dniach 22.02. – 27.02. Podczas tej wizyty, przedstawiciele FOSy
mieli okazję zapoznać się z metodami pracy niemieckich organizacji socjalnych, oraz
zawarli porozumienie o kontynuowaniu współpracy w następnych latach.
Wizyta możliwa była dzięki dofinansowaniu Fundacji „Akcja Człowiek”.

Szkolenia
W 2005 roku Fosa zorganizowała dwa szkolenia dla organizacji członkowskich i
partnerskich. Obydwa szkolenia zorganizowano we współpracy z Elbląskim
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
1. W dniach 25 lipiec – 26 lipiec 2005r. odbyło się szkolenie z zakresu Europejskiego
Funduszu Społecznego (polityka regionalna Unii Europejskiej, Fundusze Strukturalne,
Europejska Strategia Zatrudnienia, Ogólne zasady SPO RZL i ZPORR.
2. W grudniu 2005 r. z zakresu pisania projektów. W szkoleniu, udział wzięło 15 osób
– uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zebranie Walne
W dniu 26 lipca odbyło się Zebranie Walne FOSy, w którym udział wzięło 12
reprezentantów

–

stanowiło

to

kworum

(wszystkie

decyzje

prawomocne).

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i biura FOSy za 2004 rok,
następnie swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Podczas głosowania
przyjęto uchwały: o przyjęciu sprawozdania z działań Zarządu i biura za rok 2004; o
przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej; o udzieleniu absolutorium Zarządowi
przez Zebranie Walne.
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Współpraca z samorządem

W lipcu 2005r. reprezentanci Federacji Organizacji Socjalnych FOSa zostali
zaproszeni do prac:
- w Zespole Opiniującym wnioski o Nagrodę Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – uczestniczył
Bartłomiej Głuszak
- w grupie roboczej (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) w obszarze „Aktywizowanie środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją”- uczestniczyły: Teresa
Bocheńska, Sonia Skupień
Współpraca z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
Federacja FOSa od początku swojej działalności współpracuje z Wspólnotą
Roboczą Związków Organizacji Socjalnych z siedzibą w Warszawie. W październiku
2005r. Federacja przystąpiła do realizacji wspólnego projektu „Inicjatywa Szkoleniowa
-Wiedza i Rozwój”. Celem projektu jest podniesienie standardów usług realizowanych
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzących do integracji z
rynkiem pracy, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej zrzeszone w
strukturach WRZOS.
W ramach projektu pracuje trzech konsultantów regionalnych Ich zadaniem jest
udzielanie porad i konsultacji z trzech zakresów tematycznych: 1. Zarządzanie
projektem i Europejski Fundusz Społeczny, 2. Zarządzanie organizacją społeczną i
promocja, 3.Usługi socjalne i doradztwo zawodowe.
Do zadań konsultantów należeć będzie przeprowadzenie w roku 2006, cyklu szkoleń
opartych o system ścieżek szkoleniowych i certyfikacji. Szkolenia dotyczyć będą
pracowników i wolontariuszy pracujących z grupami szczególnego ryzyka.
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Działalność biura

Biuro Fosy, prowadzone przez pracownika Banku Żywności w Olsztynie
realizowało następujące zadania: przygotowanie i przekazywanie właściwym organom
dokumentacji, przygotowanie i koordynacja szkoleń, przygotowanie sprawozdań i
protokołów, działalność informacyjna i korespondencja.
Do lipca 2005r. biuro Federacji mieściło się w siedzibie Banku Żywności w Olsztynie –
Bank ponosił wszelkie koszty związane z prowadzeniem biura Federacji. Od sierpnia
2005r. Federacja korzysta z zasobów Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.
Dzięki przystąpieniu do wspólnego projektu z WRZOS, wsparte zostało zaplecze
techniczne FOSy- biuro Federacji zostało wyposażone w nowy sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem.
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