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I. O Federacji

HISTORIA POWSTANIA
Idea stworzenia Federacji organizacji działających na polu pomocy społecznej zrodziła się w
2004 roku. Było to wynikiem analizy III sektora województwa warmińsko – mazurskiego i
wyciągnięcia wniosków dot. konieczności stworzenia struktury, która skupiałaby w swoim
kręgu organizacje socjalne i stała się forum współpracy między nimi. Pomysł ten został
wcielony w życie w tym samym roku. 28 lutego 2004 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie
założycielskie Federacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Elbląskiego Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Związku Stowarzyszeń „Warmińsko-Mazurski Bank
Żywności”, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Elblągu, Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – Działdowo, Fundacji ”Zdrowe dziecko” z Olsztyna, Centrum Pomocy Rodzinie,
Polskiego Związku Bezrobotnych z/s w Ełku oraz przedstawiciel Wspólnoty Roboczej
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy.
Podjęto wówczas jednogłośnie uchwałę o powołaniu Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa.

MISJA
Naszą misją jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne
wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego

ZADANIA STATUTOWE
Nasze zadania statutowe to:
Rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Promocja działalności charytatywnej;
Rozwój ochrony i promocji zdrowia;
Promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Rozwój edukacji, oświaty i wychowania;
Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
Rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
Rozwój i promocja wolontariatu;
Rozwój organizacji socjalnych
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Wspieranie członków Federacji
Reprezentowanie członków Federacji

DZIAŁANIA
Nasze działania to:
Rzecznictwo interesów, reprezentowanie organizacji członkowskich
wspieranie organizacji socjalnych poprzez: szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania
projektem, pisania projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania NGO,
usług socjalnych, strategii rozwoju, standaryzacji usług itd.; - poradnictwo dla
pracowników, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych; - konferencje
i seminaria
Inne wynikające z działań statutowych

SKŁAD ZARZĄDU
Prezes – Bartłomiej Głuszak
Wiceprezes – Joanna Tomaszczyk
Wiceprezes – Irena Piechowicz
Skarbnik – Tadeusz Romsicki
Sekretarz – Czesława Kalinowska – Meus
Członek Zarządu – Marek Borowski
Członek Zarządu – Barbara Radziewicz

KOMISJA REWIZYJNA
Krystyna Sałak, Jan Skapowicz, Jan Zając

PRACOWNICY
Ewelina Chybalska – p.o. dyrektora Federacji, koordynator projektów
Grzegorz Godlejewski – p.o. dyrektora Federacji, koordynator projektów, administrator
strony internetowej
Agnieszka Olszewska – asystent koordynatora projektów
Barbara Curkowska – księgowość
Wolontariusze: Justyna Kaczmarczyk, Krystyna Czechowicz, Ewelina Gregorczyk, Anna
Maliszewska
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SIEDZIBA BIURA
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
ul. Kopernika 13
10 – 510 Olsztyn
KRS: 0000213652, data wpisu: 27.07.2004 r.
NIP: 7393452954, REGON 519643124

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Bank Żywności w Olsztynie
Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Elbląski Bank Żywności
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z/s w Ełku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu
Stowarzyszenie Humanitarne Dar Serca w Szczytnie
Fundacja „Zdrowe Dziecko”
Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „KROKUS”
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” w Olecku
ERKON – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie
Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elblągu
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Samarytanie” z Ornety
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” w Elblągu
Stowarzyszenie Leonardo w Węgorzewie
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS”
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej – Pisz
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Fundacja na Rzecz Osób z Chorobami Nowotworowymi i Przewlekłymi „Jesteśmy
Razem” – Lidzbark Warmiński
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” –
Braniewo
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” –
Ełk
Stowarzyszenie Integracyjne „RAZEM” w Elblągu
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Organizacje członkowskie Sieci Wolontariat Warmii i Mazur, Sieci Organizacji
Paliatywnych Województwa Warmińsko – mazurskiego i grupy branżowej organizacji
pracujących na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi
Inne

ORGANIZACJE PARTNERSKIE
W ramach Federacji FOSa funkcjonują grupy organizacji podejmujących w swych
działaniach tą samą tematykę. Należą do nich:
Sieć Wolontariat Warmii i Mazur
Sieć Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego „PALIUM”
Grupa organizacji pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski
w Olsztynie
Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit - GPS
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA
wsparliśmy w rozwoju ok. 100 organizacji pozarządowych
przeszkoliliśmy i udzieliliśmy doradztwa ponad 400 przedstawicielom organizacji i
instytucji
zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne organizacji socjalnych województwa
warmińsko-mazurskiego
podjęliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie, w celu opracowania Wojewódzkiego Programu na
Rzecz Osób Starszych
doprowadziliśmy do powstania regionalnej koalicji opracowującej Wojewódzki
Program na rzecz osób starszych
doprowadziliśmy do powstania czwartej kategorii Konkursu Godni Naśladowania „Na
najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych”
rozpoczęliśmy procesy standaryzacji, ewaluacji, planowania strategicznego wśród
organizacji socjalnych, członkowskich Federacji FOSa
podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim
doprowadziliśmy do powstania strategii rozwoju sektora pozarządowego powiatu
ełckiego
doprowadziliśmy do powstania ok. 10 partnerstw
podjęliśmy systemowe działania na rzecz osób starszych
pomagamy w funkcjonowaniu organizacji członkowskich Federacji
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Fundacja „Fundusz Współpracy” ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2007
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wszystkim
Serdecznie dziękujemy
za umożliwienie nam prowadzenia działalności statutowej !
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II. DZIAŁALNOŚĆ FEDERACJI W 2007 ROKU

Projekty Federacji w 2007 r.
1. Projekt: „FOSa ludzi idei i działań. Organizacje socjalne
narzędziem wprowadzania zmian społecznych i aktywizacji
społeczności lokalnych Warmii i Mazur”
Od stycznia do października 2007 roku zrealizowaliśmy projekt: „FOSa ludzi idei i działań.
Organizacje socjalne narzędziem wprowadzania zmian społecznych i aktywizacji
społeczności lokalnych Warmii i Mazur”, dofinansowany przez Fundację Fundusz
Współpracy ze środków Unii Europejskiej w wysokości 135 198,00 zł
Projekt polegał na wzmocnieniu socjalnych organizacji pozarządowych z terenu
województwa warmińsko – mazurskiego w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych
Warmii i Mazur, poprzez wypracowanie w praktyce modelowych rozwiązań problemów
lokalnych. Odbiorcami projektu były przede wszystkim społeczności lokalne województwa
warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele socjalnych organizacji pozarządowych i innych
podmiotów społecznych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego
W ramach działań zrealizowaliśmy:
Cykl szkoleniowy. Celem tego działania było przygotowanie merytoryczne organizacji
socjalnych do pracy w społecznościach lokalnych i prowadzenie dalszych działań w tym
zakresie. W sumie odbyły się 2 trzydniowe szkolenia, 8 dwudniowych oraz 3
jednodniowych; łącznie 26 dni szkoleń (200 godzin), podzielonych na trzy obszary
tematyczne:
- szkolenia specjalistyczne skierowane do konkretnych odbiorców.
- pierwsze z nich to dwa szkolenia z zakresu opieki paliatywnej (skierowane dla
psychologów, pielęgniarek oraz rehabilitantów pracujących na co dzień w organizacjach
paliatywnych), przeprowadzone w odstępie pół roku. Szkolenia przeprowadzone zostały
przez zespół specjalistów, wzmocniły organizacje członkowskie Federacji, prowadzące
hospicja i działające na ich rzecz. Pracownicy tych jednostek, jak psycholodzy,
rehabilitanci, uzyskali wsparcie w pracy z osobami chorymi na raka, umierającymi, oraz
ich rodzinami. Pierwsze szkolenie polegało na wskazaniu konkretnej wiedzy, metod
pracy, drugie podsumowywało użyteczność zdobytej wiedzy i wzmocniło kompetencje,
wiedzę uczestników. Metodologia ta wskazana została przez specjalistów prowadzących
szkolenia, w tym prof. Krystynę de Walden Gałuszko, krajowego konsultanta w opiece
paliatywnej
- drugie szkolenie, jakie się odbyło, to szkolenie dla organizatorów sportu i turystyki
osób niepełnosprawnych. To szkolenie z kolei wzmocniło organizacje z drugiej grupy
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branżowej Federacji, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Szkolenie
poprowadził ekspert praktyk z „Olimpiad specjalnych” – Pani Małgorzata Jasko.
Oba szkolenia miały za zadanie wesprzeć organizacje członkowskie i partnerskie
Federacji, w tym zwłaszcza te realizujące moduły (były to cztery moduły – dwa
skierowane do środowisk paliatywnie chorych w Bartoszycach i Braniewie, dwa
skierowane na aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez sport i turystykę, w Morągu
i Elblągu).
- kolejne szkolenia miały przede wszystkim charakter warsztatowy i były elementem pracy
koalicji w ramach realizowanych modułów. Warsztaty te prowadzili eksperci moderujący
prace koalicji, obejmowały one m.in. takie tematy jak budowanie partnerstwa lokalnego na
rzecz osób wymagających opieki paliatywnej i ich środowisk oraz na rzecz dzieci i
młodzieży, wypracowanie strategii rozwoju sektora pozarządowego, opracowanie
wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych.
Dzięki temu udało się zintegrować przedstawicieli poszczególnych koalicji i doprowadzić do
wypracowania rzetelnych planów oraz podstaw do dalszego funkcjonowania tych koalicji.
Praca ze społecznością lokalną. Działanie to było meritum projektu. Polegało na pracy
organizacji socjalnych w swoich społecznościach lokalnych i realizacji tzw. „modułów”.
W ramach tego działania powstało 8 lokalnych koalicji (w tym jedna koalicja miała
zasięg regionalny), które pracowały dokoła określonego problemu. Przy pomocy eksperta
moderującego prace powstałego Zespołu Roboczego, każda z koalicji wypracowała
modelowe rozwiązania dookoła określonego problemu. Pierwszym etapem wdrażania
wypracowanych dokumentów, planów, programów, były działania wynikające z tych
dokumentów. Skierowane one były przede wszystkim do społeczności lokalnej,
przybierały różną formę m.in. koncertów, piknik rodzinny, warsztaty.
W ramach tego działania odbywały się spotkania zespołów grup roboczych wraz z
ekspertem. W sumie odbyły się 41 spotkania, wzięło w nich udział 213 osoby.
W ramach tego działania powstało 8 Zespołów Roboczych, mających na celu wypracowanie
przy pomocy eksperta modelowych rozwiązań dookoła określonych problemów w danych
społecznościach lokalnych, m.in. w: Bartoszycach, Braniewie, Morągu, Elblągu,
Wilczętach, Ełku, w Olsztynie oraz w wymiarze regionalnym.
W wyniku prac koalicji w Elblągu:
- rozpoczęte zostały rozmowy z samorządem miasta Elbląga nt. włączenia wypracowanego
dokumentu do Strategii Rozwoju Sportu na lata 2008-2013 w Elblągu, jako „Aneks do
programu rozwoju sportu w Elblągu na lata 2007 – 2013”.
- dzięki spotkaniom koalicji została nawiązana ścisła współpraca środowisk osób
niepełnosprawnych z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.
- zrealizowane w ramach projektu wydarzenie lokalne – Integralia w założeniach jest
imprezą cykliczną, która ma być organizowana corocznie
- pod koniec 2007 roku odbyło się w Elblągu seminarium, organizowane przez jednego z
koalicjantów, a jednocześnie organizację członkowską Federacji FOSa – Integracyjny Klub
Sportowy ATAK Elbląg. Seminarium zorganizowane zostało wspólnie z Partnerstwem
„Sportowcy na rynku pracy”, realizującym projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy
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Wspólnotowej EQUAL. Seminarium prezentowało modelowe działania na rzecz sportowców,
w tym – pierwszy raz – z naciskiem na osoby niepełnosprawne
W wyniku prac koalicji w Ełku
- wypracowana została „Strategia rozwoju organizacji pozarządowych w powiecie Ełckim”.
Podczas konferencji kończącej realizację modułu ełckie organizacje zatwierdziły i przyjęły tą
strategię. Jest to strategiczny dokument w rozwoju organizacji pozarządowych, który służyć
może za wzór innym powiatom.
- dzięki pracom przy strategii oraz zapisom tegoż dokumentu została „reaktywowana” Rada
Organizacji Pozarządowych powiatu Ełckiego.
Efektem pracy koalicji jest więc integracja III sektora w powiecie ełckim oraz zacieśnienie
więzi pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem.
W wyniku prac koalicji w Wilczętach:
- wypracowany został Plan działań na rzecz dzieci i młodzieży w Gminie Wilczęta
- został zorganizowany w ramach wydarzenia lokalnego „Piknik Rodzinny”. Piknik w
praktyce wdrożył (lub rozpoczął wdrażanie) wielu zapisów wypracowanego Planu.
W wyniku prac koalicji regionalnej:
- powstały założenia Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych. Do tej pory nie było
takiego dokumentu, co więcej tematyka ta w innych dokumentach strategicznych
województwa potraktowana była marginalnie. Modułem tym zapoczątkowana została
współpraca (w zakresie właśnie działań na rzecz osób starszych) z Urzędem
Marszałkowskim. Marszałek podjął współpracę z Federacją FOSa i powołał zespół roboczy.
Innowacyjnym na skalę całego województwa, a nawet kraju jest fakt, iż zarządzanie nad
opracowaniem stworzenia programu „Wojewódzki program na rzecz osób starszych” przejęła
organizacja pozarządowa (czyli Federacja).
- moduł ten skupił dużą grupę podmiotów działających na rzecz osób starszych (firm,
organizacji, instytucji). Działanie to doprowadziło do nagłośnienia tematyki osób starszych w
wymiarze regionalnym. Co więcej, w ramach opracowania ww. programu zawiązała się
koalicja o charakterze regionalnym, w której skład weszły organizacje z całego województwa.
- mimo dużych potrzeb a niewielkich możliwości utworzona została duża część – „zręby”
tego programu
- co więcej, w konsultacji z członkami grupy powstał projekt, który uzyskał dofinansowanie.
W wyniku prac koalicji w Olsztynie:
- podstawowy rezultat w tym module to podjęcie tematyki standaryzacji przekazywania
żywności w naszym województwie, zwłaszcza poprzez organizacje pozarządowe. Oba Banki
Żywności w naszym województwie to organizacje członkowskie Federacji FOSa, wiele z ich
działań skierowanych jest m.in. do osób starszych (co uzupełnia się z modułem regionalnym),
dlatego też tak ważne było podjęcie tej tematyki.
W wyniku prac koalicji w Morągu:
- wypracowano pomysł na aktywizację osób niepełnosprawnych, przede wszystkim zaś
przekroczenie podstawowej bariery – wyciągnięcie ich z domu
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W wyniku prac koalicji w Bartoszycach:
- powstał Plan działań na rzecz środowisk obłożnie chorych w powiecie bartoszyckim
- powstała lokalna koalicja, która ma już przygotowane plany wspólnych działań na
przyszłość
- co więcej, koalicja ma już na koncie pierwsze sukcesy, m.in. opracowanie informatora dla
osób obłożnie chorych i ich rodzin.
W wyniku prac koalicji w Braniewie
- powstała lokalna koalicja, która ma przygotowane plany wspólnych działań na przyszłość
- dodatkowym, ale bardzo ważnym i ciekawym efektem prac jest stworzenie – w oparciu o
wnioski grupy – dwóch projektów. W ich wyniku zapoczątkowana koalicja wzmocni się, ale
przede wszystkim powstanie Uniwersytet III Wieku w Braniewie.
Dzięki realizacji projektu w dużym stopniu zyskały organizacje pracujące z i na rzecz osób
niepełnosprawnych i osób starszych. Organizacje te są bardziej profesjonalne, gdyż dysponują
bardziej doświadczonym, przeszkolonym personelem oraz konkretnym doświadczeniem w
pracy w społeczności lokalnej, ale też świadczeniu usług na rzecz swych odbiorców oraz
podejmowania innowacyjnych inicjatyw na ich właśnie rzecz (jak np. Integralia w Elblągu
czy Uniwersytet III Wieku w Braniewie). Zdecydowanym atutem jest też dla nich grono
partnerów lokalnych oraz umiejętność współpracy z nimi, jak też rozpoznawalność
organizacji i jej działań, a co za tym idzie poparcie społeczności lokalnej, tak ważne dla
rozwoju organizacji i jej usług.
Wszystkie cele i rezultaty osiągnęliśmy z wspólnie z organizacjami członkowskimi oraz
partnerskimi Federacji FOSa. Poprzez realizację projektu odpowiedzieliśmy wprost na
potrzeby społeczności lokalnych oraz organizacji. Organizacje socjalne bowiem poprzez
realizację projektu wzmocniły się same, ale też będą odpowiedziały na konkretne,
zidentyfikowane problemy społeczne.
Koordynatorem projektu od stycznia do września była Ewelina Chybalska, asystentem
koordynatora Grzegorz Godlejewski, natomiast od września do października koordynatorem
projektu był Grzegorz Godlejewski, asystentem koordynatora Agnieszka Olszewska.

2. Projekt: „Modelowe Inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych”
Projekt pt. „Modelowe inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowany był od
1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, dofinansowany został przez Warmińsko –
Mazurski Urząd Wojewódzki, w wysokości 9 300,00 zł. Projekt był uzupełnieniem projektu
„FOSa ludzi, idei, działań…”.
Przedmiotem projektu było zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, z terenu województwa
warmińsko – mazurskiego, w zakresie sportu i turystyki oraz zaktywizowanie i podniesienie
kwalifikacji osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W ramach projektu zrealizowano działania w Morągu i Elblągu. Odbyły się 3
spotkania zespołów roboczych, odbyła się V Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski. Zawody zostały zorganizowane 21 września 2007r, na Stadionie
Miejskim w Morągu. W imprezie udział wzięło ponad 182 niepełnosprawnych
zawodników, około 20 rodziców, 15 wolontariuszy i zaproszeni goście. Odbyły się
również dwudniowe warsztaty dla psychologów, terapeutów, rehabilitantów i in., na co
dzień pracujących z osobami chorymi paliatywnie i ich rodzinami.
Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski.

3. Projekt: „Animatorzy III Wieku na Warmii i Mazurach”
Projekt pt. „Animatorzy III wieku na Warmii i Mazurach” realizowany był od 1 lipca 2007
roku do 31 grudnia 2007 roku, dofinansowany został przez Warmińsko – Mazurski Urząd
Wojewódzki, w wysokości 10 000,00 zł Projekt ten również uzupełniał się z projektem
„FOSa ludzi, idei, działań…”.
Przedmiotem projektu było wsparcie merytoryczne kadry jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej w ich działaniach na rzecz osób starszych.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania. Odbyły się 3 spotkania oraz dwa
dwudniowe warsztaty z zakresu tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz wspierania osób
starszych, umiejętności aktywizacji osób starszych m.in. w sferze kultury, rekreacji.
Wzięli w nich udział pracownicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz ich partnerzy lokalni.
Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski.

4. Projekt: „III wiek na Warmii i Mazurach. Kompleksowy program
wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie warmińsko –
mazurskim”
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa od 15
listopada 2007 r. – do 31 grudnia 2007 r. zrealizowała projekt pt: „III wiek na Warmii i
Mazurach. Kompleksowy program wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie
warmińsko – mazurskim”. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w
wysokości 88 375,27 zł
Projekt „III wiek na Warmii i Mazurach. (…)” był ukierunkowany na rozpoczęcie
wprowadzenia trwałej zmiany społecznej dot. środowiska osób w wieku „senioralnym” z
terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Jego głównym celem był rozwój oferty
wsparcia oraz aktywizacja tych osób.
Projekt polegał na wypracowaniu dalszej części wojewódzkiego programu na rzecz osób w
wieku senioralnym oraz działaniach towarzyszących.
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W ramach projektu realizowano następujące działania:
Badania; w wyniku tego działania została przeprowadzona diagnoza obejmująca
wszystkie istotne aspekty życia osób w wieku senioralnym.
 powstało 9 ekspertyz, dotyczących różnych sfer życia osób starszych m.in. sprawy
bytowe, zdrowotne, pomoc społeczna. Znajdują się wśród nich m.in. takie dokumenty
jak „Tworzenie lokalnych programów na rzecz osób starszych” czy „Tworzenie
Uniwersytetów III Wieku”. Ekspertyzy posłużyły jako materiał dodatkowy w
opracowaniu Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych.
 W ramach tego działania zostały przeprowadzone badania socjologiczne w trzech
miastach znajdujących się w naszym województwie: Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie
oraz Korsze. W sumie zostało przeprowadzonych 628 wywiadów z osobami starszego.
Przy realizacji tego działania współpracowaliśmy z naukowcami z Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – prof. Ewą Kantowicz, mgr Karoliną Slovenko
oraz mgr Magdaleną Zmysłowską. Końcowym wynikiem tego działania był opracowany
raport z przeprowadzonych badań, wyniki i wnioski z raportu zostaną ujęte w
opracowywanej strategii.
Program; W wyniku realizacji tego działania powstała część Wojewódzkiego programu
na rzecz osób starszych. W ramach tego działania współpracowaliśmy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (oficjalny
partner Federacji w projekcie). W ramach tego działania odbyły się dwa dwudniowe
(32 godz.) warsztaty, w których udział wzięło 28 osób. Ponadto odbyły się 3 spotkania
zespołu roboczego. Uczestniczyło w nich 26 osób. Spotkania były
moderowane/prowadzone przez ekspertów z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych.
Debaty; W ramach tego działania odbyło się 5 debat na terenie całego województwa
warmińsko – mazurskiego, w Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynie, Korszach, Morągu
oraz w Elblągu W ramach debat odbyła się społeczna konsultacja w zakresie dotychczas
dokonanej pracy zespołu opracowującego wojewódzki program na rzecz osób starszych,
określenie potrzeb i wypracowanie kolejnych wniosków oraz promocja tworzenia
strategii.
 Animatorzy; W ramach tego działania zostały przeprowadzone 2 trzydniowe szkolenia
dla przedstawicieli organizacji i instytucji pracujących z i na rzecz osób starszych jak
również dla organizacji partnerskich, współpracujących z Federacją.
Szkolenia testowały i otwierały nową inicjatywę Federacji FOSa – Akademię III Wieku
Warmii i Mazur.
Promocja
 W ramach tego działania powstał Film, prezentujący tematykę seniorską, czyli szereg
działań na rzecz i z udziałem osób starszych w województwie warmińsko – mazurskim.
Film wyemitowany został w kilku miastach
 Ogłoszony też został konkurs na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych. Mimo tak
krótkiego okresu zgłaszania wniosków, wpłynęło ich 7. W skład kapituły konkursu
weszli Przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie, Rady Organizacji Pozarządowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie oraz Federacji FOSa. Kapituła najwyżej oceniła wniosek złożony przez Radę
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Rodziców przy Zespole Szkół w Kozłowie za inicjatywę pn. „Patriotyzm Wczoraj i
Dziś”, doceniając przede wszystkich zaangażowanie w realizację projektu wielu
partnerów: instytucji, organizacji, wolontariuszy i jej znaczenie dla lokalnej społeczności,
w tym osób starszych.
Dzięki realizacji projektu „III wiek na Warmii i Mazurach. (…)” przyczyniliśmy się do
zauważenia problemu, potrzeb i podejścia do osób starszych w województwie warmińsko –
mazurskim. Najważniejszym z efektów jest wypracowanie części „Wojewódzkiego programu
na rzecz osób starszych”. Realizacja projektu przekłada się również na korzyści praktyczne,
czyli po pierwsze proces powstawania programu zgromadził grupę osób, instytucji i
organizacji, zapoczątkowało to współpracę wszystkich na rzecz osób starszych. Po drugie
udział w szkoleniach i debatach pozwolił nam na zaobserwowanie aktywnych liderów i
animatorów pracujących z i na rzecz osób starszych. Projekt był też doskonałą okazją do
diagnozy potrzeb organizacji i społeczności lokalnych, którą udało się przeprowadzić dzięki
debatom w projekcie. Odpowiedzią na te potrzeby jest szereg planów, inicjatyw, działań na
rzecz osób starszych.
Partnerem w projekcie był Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
Koordynatorem projektu był Grzegorz Godlejewski, asystentem koordynatora Marta
Nadziejko.

5. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
W ramach współpracy z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w
2007 roku Federacja FOSa zrealizowała szereg projektów.
W ramach projektu "Inicjatywa Badawcza - Wiedza i Rozwój" odbyło się
Seminarium „Wiedza i Rozwój”. Dokonano tu prezentacji działań Federacji FOSa i
WRZOS oraz prezentacji raportu z badań przeprowadzonych wśród organizacji
pozarządowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i całego kraju
Ponadto omówione zostały kierunki rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych na
najbliższe lata i współpraca organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur z
administracją publiczną. Seminarium miało charakter otwarty, skierowane było do
przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa warmińsko - mazurskiego,
przedstawicieli administracji publicznej oraz media. Seminarium „Wiedza i Rozwój” odbyło
się 27 marca 2007 roku.
W dniu 27 listopada 2007 roku, Federacja FOSa wraz ze Wspólnotą WRZOS i
Stowarzyszeniem TRATWA zorganizowała otwarte seminarium „Prezentacja
działalności Pozarządowego Ośrodka Karier”. W czasie seminarium przedstawione
zostały cele i elementy składowe projektu „Cyber Ręka Lidera. Wspieranie liderów
społecznych przemian w Polsce”, realizowanego przez Stowarzyszenie TRATWA.
Ponadto uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznania się z modelem wspierania i
promocji zatrudnienia w III sektorze, m.in.: pozarządowy ośrodek kariery, profil
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przygotowania zawodowego do pracy w III sektorze, studencki przewodnik po trzecim
sektorze.
Projekt „Senior TASK FOR”. Federacja FOSa od czerwca 2007 r. bierze udział w
projekcie „Senior Task Force”, realizowanym wspólnie przez Wspólnotę Roboczą
Związków Organizacji Socjalnych i Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy
Socjalnej.
Celem projektu jest wspieranie obywatelskiego zaangażowania i praktycznych form
pomocy na rzecz ludzi starszych realizowanych przez nich samych. Projekt polega na
merytorycznym przygotowaniu 16 wolontariuszy – seniorów, którzy działać będą jako
doradcy merytoryczni dla organizacji członkowskich WRZOS. Doradcy merytoryczni
świadczyć będą pomoc, dla socjalnych organizacji pozarządowych, grup
samopomocowych i indywidualnych osób starszych, w zakresie pomocy dla osób
starszych i pracy z seniorami.
W ramach projektu odbyły się cztery seminaria w Warszawie i jedno wyjazdowe w
Berlinie. Tematyka spotkań obejmowała m.in. dyskusje i warsztaty przybliżające
problematykę działań na rzecz osób starszych oraz poznanie organizacji
pozarządowych, struktury samopomocy, pracy z seniorami w Niemczech i Unii
Europejskiej. W projekcie Federację FOSa reprezentuje Pani Krystyna Czechowicz.

6. Współpraca z Elbląskim Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP jest jednym z
twórców Federacji FOSa i stale wspiera jej funkcjonowanie. W ramach współpracy z
Federacją ESWIP zrealizował szereg działań, w tym:
realizacja modułu w Ełku w ramach projektu „FOSa ludzi, idei, działań…” i
wypracowanie Strategii rozwoju sektora pozarządowego powiatu ełckiego
wsparcie eksperckie w opracowaniu Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych

7. Współpraca z Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische
Sozialalarbeit - GPS
Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit - GPS to jeden z kluczowych
partnerów Federacji FOSa. Współpraca pomiędzy tymi dwoma organizacjami trwa już od
czterech lat.
W dniach 5 – 6 października 2007r. odbyło się w Frankfurcie nad Odrą spotkanie federacji
organizacji socjalnych polskich i niemieckich. W spotkaniu uczestniczył Prezes Federacji
Bartłomiej Głuszak oraz przedstawiciele organizacji partnerskiej Gemeinnützigen
Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit GPS z Niemiec. Podczas w/w wizyty doszło do
spotkania z przedstawicielami GPS, podczas których została omówiona dalsza współpraca
pomiędzy GPS a FOSą oraz propozycje wspólnych projektów.
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8. Współpraca z administracją publiczną
Federacja FOSa współpracowała z pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, pełnomocnikiem dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej ds. organizacji pozarządowych, pełnomocnikiem prezydenta Olsztyna ds.
organizacji
pozarządowych.
Współpraca
polegała
na
wymianie
informacji,
współorganizowaniu spotkań oraz pracach w Komisjach Opiniujących projekty składane
przez organizacje pozarządowe.

9. Współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie
W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Samorządu
Lokalnego w Olsztynie (FRDL) Federacja FOSa zorganizowała cykl szkoleń dla swoich
organizacji członkowskich, partnerskich oraz współpracujących. Były to m.in. szkolenia:
„Akademia Projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Monitoring i Ewaluacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego”
„Stosowanie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych”
Szkolenia zrealizowane zostały przez Regionalny Ośrodek EFS prowadzony przez FRDL.

10. Udział pracowników Federacji w szkoleniach i konferencjach
W 2007 roku pracownicy Federacji FOSa brali udział w różnych szkoleniach. Były to m.in.:
Szkolenie – „Szkoła trenerów pracowników instytucji rynku pracy”
Szkolenia z zakresu „Tworzenia Projektów”
Szkolenia z zakresu „Prawa Zamówień Publicznych”,
Szkolenia z zakresu „Monitoring i ewaluacja projektów EFS”,

11. Nagrody w 2007 roku
Prezes Federacji FOSa Bartłomiej Głuszak został w 2007 roku laureatem Nagrody
Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
pomocy społecznej, ponadto przedstawiciel jednej z organizacji członkowskiej Pani
Krystyna Sałak z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu otrzymała wyróżnienie w
ramach w/w konkursu.
W 2007 roku Prezes Federacji FOSa Bartłomiej Głuszak został laureatem konkursu im.
Heleny Radlińskiej dla Animatora Społecznego.
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12. FOSa Dzieciom
Kilka dnia przed świętami Bożego Narodzenia (20 grudnia 2007 roku), z inicjatywy Zarządu
Federacji, zostały przekazane paczki dla dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących z
terenu Gminy Korsze. Akcja odbyła się we współpracy ze Stowarzyszeniem Propagowania
Trzeźwości KROKUS w Korszach.
Przy zbiórce artykułów oraz przy organizacji wręczania prezentów pomagali wolontariusze
Federacji FOSa i Stowarzyszenia KROKUS.

13. DZIAŁALNOŚĆ BIURA
Biuro FOSy realizowało następujące zadania: przygotowywanie i przekazywanie właściwym
organom dokumentacji Federacji, przygotowanie i koordynacja szkoleń, przygotowywanie
sprawozdań, protokołów z zebrań, działalność informacyjna i korespondencyjna.
Od stycznia 2007 r. do sierpnia 2007 r. działaniami biura kierowała p.o. dyrektora Federacji
Pani Ewelina Chybalska, od września 2007 r. działaniami biura kieruje p.o. dyrektora
Federacji Pan Grzegorz Godlejewski.
Od stycznia do czerwca 2007 r. Federacja zatrudniła w ramach umowy podpisanej z Urzędem
Pracy w Olsztynie, stażystkę Agnieszkę Olszewską. Po zakończeniu stażu, od lipca do
października została ona zatrudniona i pełniła funkcję opiekuna modułu i asystenta
koordynatora.
Od września 2007 r. do listopada 2007 r. Federacja zatrudniła w ramach umowy podpisanej z
Urzędem Pracy w Olsztynie stażystkę Agnieszkę Janowicz.
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2007
WYDATKI ( w zł)
I. Koszty statutowe/
realizowanych projektów
II. Koszty administracyjne :
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce ( usługi
telekomunikacyjne, czynsz,
usługi serwisowe, utrzymanie
domeny itp..)
3. Podatki i opłaty
III. Koszty finansowe ( odsetki
od kredytu)

RAZEM KOSZTY:

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ( w zł)

312 816,30

I. Przychody ze składek
członkowskich
II. Przychody z usług:

1 420,00
1 500,00

1 838,06

13 803,75
406,00
1 389,60

330 253,71

III. Przychody z projektów:
1. Projekt; "FOSa ludzi idei i działań.
Organizacje socjalne narzędziem
wprowadzenia zmian społecznych i
aktywizacji społeczności lokalnych
Warmii i Mazur", finansowany przez
Fundację Fundusz Współpracy ze
środków Unii Europejskiej
2. Projekt; "Animatorzy III wieku na
Warmii i Mazurach", finansowany
przez Warmińsko - Mazurski Urząd
Wojewódzki
3. Projekt; "Modelowe inicjatywy na
rzecz osób niepełnosprawnych",
finansowany przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki
4. Projekt; "III wiek na Warmii i
Mazurach. Kompleksowy program
wsparcia i aktywizacji osób starszych
w województwie warmińsko mazurskim", finansowany ze środków
Ministerstwa pracy i Polityki
Społecznej, w ramach Rządowego
Programu - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - FIO 2007
IV. Darowizny:
V. Przychody finansowe ( odsetki
bankowe)
VI. Pozostałe przychody ( środki na
koniec 2006 r.)
RAZEM ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA:
Nadwyżka kosztów nad
przychodami:
-

135 198,00

10 000,00

9 300,00

88 375,27
37 613,85
210,20
134,02
283 751,34
46 502,37

Opracował zespół w składzie:
Bartłomiej Głuszak, Grzegorz Godlejewski, Barbara Curkowska
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