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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 m.in. przedstawiciele: Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Związku Stowarzyszeń „WarmińskoMazurski 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. W sumie w tworzeniu Federacji FOSa wzięło
udział ok. piętnastu organizacji.

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

CELE STATUTOWE
Nasze cele statutowe 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 i osieroconych;
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
14. rozwój i promocja działań w obszarze ekonomi społecznej

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
1. badanie potrzeb środowisk lokalnych;
2. organizację szkoleń, poradnictwo w zakresie prowadzonych działań, dystrybucja
informacji;
3. profilaktykę i działania na rzecz poprawy warunków życia;
4. aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej regionu i kraju;
5. wspieranie i inicjowanie różnorodnych form pomocy (grup samopomocowych, grup
wsparcia i in.);
6. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji
socjalnych;
7. współpracę z administracją publiczną w sferze socjalnej;
8. wspieranie mechanizmów adaptacji i readaptacji społecznej osób zagrożonych
i dotkniętych
wykluczeniem
społecznym,
w
tym
osób
uzależnionych,
niepełnosprawnych, osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
9. koordynowanie działań mających na celu realizację postulatów członków Federacji oraz
grup społecznych nie będących członkami Federacji i reprezentowanie ich interesów;
10. prowadzenie działalności wydawniczej;
11. inicjowanie współpracy zagranicznej członków Federacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W 2010 r. uruchomiliśmy działalność gospodarczą w zakresie:
1. Drukowanie gazet 18.11. Z, Pozostałe drukowanie 18.12.Z, Działalność usługowa
związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z, Reprodukcja zapisanych nośników
informacji 18.20. Z
2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z,
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona
wniewyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona
poprzez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z, Pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
3. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z, Obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z, Pozostałe zakwaterowanie
55.90.Z
4. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A, Przygotowanie
i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z, Pozostała
usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z, Przygotowanie i podawanie napojów
56.30.Z
5. Wydawanie książek 58.13.Z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.14.Z, Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, Działalność wydawnicza
w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych 59.11.Z, Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z, Działalność związana
z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z,
Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z, Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych 59.12.Z
7. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
8. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
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działalność 63.11.Z, Działalność portali internetowych 63.12.Z, Działalność agencji
informacyjnych 63.91.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
9. Działalność prawnicza 69.10.Z, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo
podatkowe 69.20.Z
10. Stosunki między ludzkie (public realtions) i komunikacja 70.21.Z, Pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
11. Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A, Pozostałe badania
i analizy techniczne 71.20.B
12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych 72.20.Z
13. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, Pośrednictwo w sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.Z, Pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B, Pośrednictwo
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach 73.12.D, Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z

SKŁAD ZARZĄDU
Prezes Bartłomiej Głuszak (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
Wiceprezes Marek Borowski (Bank Żywności w Olsztynie)
Wiceprezes Joanna Tomaszczyk (Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego)
Skarbnik Krystyna Sałak (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu)
Sekretarz Teresa Kocbach (Sieć Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko –
Mazurskiego „PALIUM”)

KOMISJA REWIZYJNA
Jan Zając (Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „KROKUS” – Korsze)
Jan Skapowicz (Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” – Elbląg)
Teresa Bocheńska (Elbląski Bank Żywności - Elbląg)

PRACOWNICY i WSPÓŁPRACOWNICY
Pracownicy i współpracownicy (m.in. wolontariusze, stażyści) Federacji FOSa w 2011 r. to:
Agnieszka Nowicka – koordynator projektu, kierownik biura (od września 2009 roku)
Agnieszka Sójka – koordynator (od lipca 2009 roku do października 2011)
Maciej Soroka- koordynator (od listopada 2011)
Anna Książak-Gregorczyk – Koordynator Centrum Wolontariatu (od listopada 2011)
Ewelina Warnel – Wolontariusz (od listopada 2011)
Alicja Kowalik – pośrednik pracy (od lipca 2010 do grudnia 2011 )
Stanisław Brzozowski – Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego
Stanisław Puchalski – Zastępca Rzecznika praw osób starszych województwa warmińskomazurskiego
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SIEDZIBA BIURA
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
ul. Głowackiego28/405
10 – 448 Olsztyn
NIP: 7393452954, REGON 519643124
T/F: /89/ 678 97 27
www.federacjafosa.org , e-mail: fosa.wm@wp.pl
od 01-07-2010 r. zmiana siedziby biura organizacji:
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
ul. Artyleryjska 34
10 – 155 Olsztyn
NIP: 7393452954, REGON 519643124
T/F: /89/ 523 -60-92
www.federacjafosa.pl , e-mail: biuro@federacjafosa.pl

DATA WPISU / NUMER REJESTRU KRS
data wpisu: 27.07.2004 r. KRS: 0000213652,

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
1. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu,
2. Bank Żywności w Olsztynie,
3. Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego w Olsztynie,
4. Elbląski Bank Żywności w Elblągu,
5. Stowarzyszenie Humanitarne Dar Serca w Szczytnie,
6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu,
7. Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości KROKUS w Korszach,
8. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu,
9. Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Nowym Kawkowie,
10. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu,
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu,
12. Integracyjny Klub Sportowy ATAK w Elblągu,
13. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Samarytanie” w Ornecie
14. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“ w Olecku
15. Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu,
16. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Palium” w Piszu,
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17. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski
Parasol” w Ełku,
18. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej
w Bartoszycach,
19. Fundacja Na Rzecz Osób Z Chorobami Nowotworowymi i Przewlekłymi „Jesteśmy
Razem” w Lidzbarku Warmińskim,
20. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”
w Braniewie,
21. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych na Chorobę Nowotworową „Promyk” w Giżycku,
22. Elbląskie Stowarzyszenie Humanitarne im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu,
23. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne PALIUM,
24. Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu,
25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta,
26. Fundacja LAURENTIUS w Olsztynie,
27. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dębowe
Wzgórze,
28. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu,
29. Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Szczytnie,
30. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
31. Caritas Diecezji Ełckiej
32. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi w Krekolach
Organizacje, które zostały przyjęte w 2011 roku
33. Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń” z Pisza (Pogobie Średnie)
34. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu
35. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób
Pokrzywdzonej w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „PROMYK”
36. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej
37. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Niepełnosprawnej
oraz organizacje członkowskie z:
1) Sieci Wolontariat Warmii i Mazur,
2) Sieci Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
3) Grupy Organizacji Pracujących z i na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
4) Sieci na rzecz Seniorów Warmii i Mazur
Inne organizacje i instytucje współpracujące z Federacją FOSa

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”
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- Grupa organizacji pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych
- Sieć Na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
- 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
- Sieć Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD
- organizacja „Motiva” z miejscowości Amersfoort w Holandii

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA
- wsparliśmy w rozwoju ok. 120 organizacji pozarządowych
- zorganizowaliśmy spotkania promocyjne organizacji socjalnych województwa warmińskomazurskiego
- doprowadziliśmy do powstania strategii rozwoju sektora pozarządowego powiatu ełckiego
- doprowadziliśmy do powstania ok. 15 partnerstw
- pomagamy w funkcjonowaniu organizacji członkowskich Federacji
- rozpoczęliśmy procesy standaryzacji, ewaluacji, planowania strategicznego wśród organizacji
socjalnych, członkowskich Federacji FOSa
- doprowadziliśmy do powstania Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych
- doprowadziliśmy do powstania czwartej kategorii Konkursu Godni Naśladowania „Na
najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych”
- podjęliśmy systemowe działania na rzecz osób starszych (m.in. poprzez Akademię III Wieku
w Orzyszu, Małdytach, Korszach i Wilczętach)
- zorganizowaliśmy III Wojewódzkie Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
- zrzeszamy cztery grupy branżowe Federacji – Sieć Wolontariat Warmii i Mazur, Sieć
Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego PALIUM, Sieć Na Rzecz
Seniorów Warmii i Mazur, grupę organizacji pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych
- utworzyliśmy Szkołę Animatorów Społecznych pracujących w środowisku osób starszych
- doprowadziliśmy do powstania lokalnych programów na rzecz osób starszych dla Miasta
Olsztyna i Nowego Miasta Lubawskiego
- uruchomiliśmy i wydajemy Pismo Generacja
- organizujemy wolontariat międzynarodowy osób 50+
- doprowadziliśmy do opracowania Programu Rozwoju Wolontariatu w Województwie
Warmińsko-Mazurskim
- podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim
- pomogliśmy w powstaniu i wspieramy prowadzenie 6 Centrów Wolontariatu
- prowadzimy biuro Rzecznika Praw Osób Starszych w Olsztynie oraz w Elblągu
8

JESTEŚMY CZŁONKIEM
- Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
- Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
- Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- Fundacja im. Stefana Batorego
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - program „Gruntvig”
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny
- Składki organizacji członkowskich
- działalność gospodarcza

Wszystkim Serdecznie dziękujemy
za umożliwienie nam prowadzenia działalności statutowej!

II Działalność Federacji FOSa w 2011 roku
1. Projekt Aktywnie na rzecz osób starszych
Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2011 do 30 listopada 2011.
Wartość projektu: 11 500,00 zł
Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Celem projektu była aktywizacja osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim
poprzez działalność Rzeczników praw osób starszych oraz wydanie numeru pisma
„Generacja”.
Działania:
I. Aktywizacja poprzez rzecznictwo praw osób starszych – praca aktywizacyjna
Rzecznika praw osób starszych oraz Zastępcy rzecznika praw osób starszych
poprzez interwencje w konkretnych sprawach, bezpośredni kontakt z środowiskami
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osób starszych, promowanie praw osób starszych w mediach oraz kontakt
z przedstawicielami instytucji.
II. Wydanie gazety pt. „Generacja” – bezpłatne wydanie skierowane do środowisk osób
starszych, które oprócz uzyskanego dofinansowania na druk powstało dzięki
organizacjom członkowskim oraz wolontariuszy FOSy. Gazeta zawiera 20 stron.
wydana w nakładzie 800 egz.

2. Projekt Wolontariat Warmii i Mazur
Projekt był realizowany z dwóch źródeł finansowania:
1) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - projekt będący wkładem własnym
do projektu finansowanego z FIO w kwocie: 9.400 zł
okres realizacji: 1.08.2011 do 31.12.2011
2) Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 130 000 zł
okres realizacji: od 1.08.2011 do 30.06.2012
Głównym, długofalowym celem projektów jest budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wzmocnienie organizacji pozarządowych, zwłaszcza socjalnych, z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego w obszarze wolontariatu i aktywności obywatelskiej.
Cele szczegółowe:
- systemowy rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim poprzez
wzmocnienie co najmniej 10 organizacji pełniących lub przygotowujących się do pełnienia
funkcji Centrów Wolontariatu oraz 30 organizacji korzystających z pracy wolontariuszy
- zwiększenie o 120 osób liczby stałych wolontariuszy organizacji pozarządowych
- promocja wolontariatu jako zaangażowania obywatelskiego w organizacjach pozarządowych
oraz wzmocnienie przepływu informacji i wymiany doświadczeń w tym obszarze pomiędzy co
najmniej 20 organizacjami
Cele szczegółowe obejmują w sumie co najmniej 50 organizacji socjalnych i 150 ich
przedstawicieli, wolontariuszy, nastawione są na realizację w ciągu 11 miesięcy. Cele
sformułowaliśmy tak, by wprost odpowiadały na zdiagnozowany przez nas problem (zarówno
problem, jego przyczyny i skutki, działania wynikają z opracowanego Wojewódzkiego
Programu Rozwoju Wolontariatu.
Działania:
Działanie 1. Organizacyjne
W ramach tego działania odbywało się zarządzanie projektem, za które odpowiadał
koordynator projektu.
Działanie 2. Centra wolontariatu
Centra powstały w następujących miastach: Olsztyn, Morąg, Mrągowo, Ełk, Bartoszyce,
Braniewo. Działają od 1 listopada 2011.
W wyniku prowadzonej działalności wszystkich CW w sumie:
- podjęło pracę 92 wolontariuszy,
- odbyło się 34 spotkania z wolontariuszami,
- podpisano 15 porozumień o współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- przeprowadzono 16 akcji woluntarystycznych,
- wysłano 21 informacji nt. wolontariatu na stronę www.dobrastrona.org.pl,
Zostały przeprowadzone 36 godzinne szkolenia dla wolontariuszy. Uczestniczyło w nich 45
wolontariuszy. Centra Wolontariatu przez cały okres działalności były wspierane
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merytorycznie.
Działanie 3. Staże wolontariackie
Dotychczas odbył się 1 staż wolontariacki w siedzibie Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa w Olsztynie, w którym uczestniczyła Pani
Iwona Zwara z Braniewa.
Działanie 4. Strona www wolontariatu
Utworzyliśmy stronę www.dobrastrona.org.pl, poświęconą wolontariatowi w wymiarze
wojewódzkim. Strona zbiera informacje, dobre praktyki, sylwetki organizacji i wolontariuszy,
opracowania dotyczące wolontariatu – przede wszystkim w skali województwa. W jej
współtworzenie i prowadzenie włączyliśmy Sieć Wolontariat Warmii i Mazur.
Prowadzi ją będzie webmaster, odpowiedzialny za przygotowanie treści strony, a następnie za
pozyskiwanie i umieszczanie informacji we współpracy z Koordynatorami Centrów
Wolontariatu oraz przedstawicielem Fundacji Dobra Strona.
Działanie 5. Spotkanie Oblicza wolontariatu
W dniach 2-3 września 2011 w Elblągu zorganizowaliśmy spotkanie „Oblicza wolontariatu”.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi na fakt, iż największą grupą wolontariuszy są
członkowie organizacji pozarządowych oraz pokazanie różnych oblicz wolontariatu.
Spotkanie miało dwojaki charakter: merytoryczny i informacyjno-promocyjny. Dzień pierwszy
była to głównie przestrzeń do dyskusji na ważne dla środowiska organizacji tematy. Odbyło się
tu m.in. spotkanie z Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Joanną Glezman. Zaprezentowaliśmy działania Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych na rzecz rozwiązań systemowych w polityce społecznej, jak mechanizmy
pożyczkowe. Korzystając z modelowych doświadczeń członków WRZOS podjęliśmy dyskusję
nt. wyzwań stojących przed organizacjami socjalnymi.
Niezwykle istotnym elementem spotkania było seminarium otwarte, adresowane do wszystkich
zainteresowanych organizacji. O wolontariacie w Europejskim Funduszu Społecznym
rozmawialiśmy z przedstawicielami departamentów i urzędów odpowiedzialnych
za dysponowanie środkami EFS w naszym województwie.
Następnie odbył się Festyn Promocyjny, na który zaprosiliśmy na niego lokalną społeczność
oraz media. Organizacje socjalne mogły wystawić stoiska, na których zaprezentowały swoją
działalność. Podczas festynu odbyły się także występy artystyczne dzieci i młodzieży, osób
starszych, niepełnosprawnych, z którymi pracują na co dzień organizacje socjalne. Drugi dzień
poświęciliśmy sprawom wewnętrznym Federacji oraz Sieci z nią współpracujących.
Działanie 6. Doradztwo
Doradztwo, polegało na wsparciu organizacji pozarządowych, pracujących z wolontariuszami
bądź planujących taką współpracę, wybranych w procesie rekrutacji. Wsparcie dotyczyło takiej
tematyki jak:
- dokumentacja woluntarystyczna
- praca z wolontariuszami
- tworzenie projektów na działania wolontariackie.

3. Projekt „FOSa, ludzi, idei, działań”
Termin realizacji: lipiec 2010 do lipiec 2011
Wartość projektu: 118 884,00
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Głównym celem projektu była budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie
socjalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, m.in.
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przez wzajemną integrację i rzecznictwo interesów.
Realizowane działania
1. Spotkanie organizacji pozarządowych – socjalnych
Działanie zostało zrealizowane w 2010 r.
2. Systemowy rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim.
Działanie zrealizowane w 2010 r.
3. Rozwój wewnętrzny w zakresie regulacji prawnych, spraw finansowych, budowy
zespołu, metod pracy, relacji z partnerami
Praca ta opierała się na przekazaniu w praktyce doświadczeń pomiędzy organizacjami
socjalnymi. Odpowiada też na potrzeby organizacji (indywidualne) i wprowadza nową metodę
pracy. Pomoc dotyczyła zdiagnozowania potrzeb (w społeczności, ale też wewnątrz
organizacji), wypracowania niezbędnej dokumentacji, pozyskania środków na wdrożenie
metody. Świadczone były usługi doradcze organizacjom członkowskim.
W ramach specjalistycznego wsparcia odbyły się również 2 dwudniowe szkolenie z zakresu
tworzenia projektów, rozwoju organizacji.

4. Projekt „Wolontariat osób starszych - międzynarodowy przepływ
wiedzy i pomysłów”
Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 r.
Wartość projektu: 17 382,00 EUR
Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja
Programu „Uczenie się przez całe życie
Głównym założeniem projektu jest współpraca dwóch organizacji partnerskich z dwóch
różnych krajów, aby umożliwić wolontariat za granicą osobom 50+.
Projekt ma na celu:
- stworzenie możliwości wyjazdu do innego kraju europejskiego osobom 50+ w celu
świadczenia wolontariatu w dowolnym obszarze działalności non-profit. Wyjazd taki
z założenia ma być okazją do nieformalnego uczenia się,
- utworzenie trwałej współpracy pomiędzy organizacją goszczącą i wysyłającą,
skoncentrowanej na danym obszarze zainteresowania lub grupie docelowej, dzięki wymianie
wolontariuszy,
- umożliwienie społecznościom lokalnym, zaangażowanym w wymianę wolontariuszy
korzystania z potencjału seniorów jako źródła wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
Partnerem w projekcie jest Motiva z miejscowości Amersfoort w Holandii.
Działania:
Z Polski do Amersfoort do Holandii wyjechały dwie wolontariuszki od 9.09.2011r. do
29.09.2011r. W wyjeździe uczestniczyła Pani Ewa z Wilcząt, Pani Irena z Bartoszyc, Pani
Monika z Kadyn, Pan Mirosław z Dobrego Miasta.
Ich praca polegała na: sortowaniu ubrań, które potem zostaną wydane bezdomnym, ubogim,
Asystowali /pomagali w przygotowaniu lunchu dla osób starszych, bezdomnych, ubogich
z Amersfoort. Asystowali osobom starszym przy różnych zajęciach, np. grze w bingo,
spacerowaniu z osobami niepełnoprawnymi. Odwiedzili i pomagali w Banku Żywności.
Relacje z pobytu wolontariuszy, ich osobiste wrażenia oraz chęć do przeniesienia zdobytych
doświadczeń na grunt polski, potwierdzają zasadność realizacji wymiany wolontariuszy 50 +.
Wiosną 2012 r. będziemy gościć czworo wolontariuszy z Holandii.
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5. Dotacja instytucjonalna z Fundacji im. Stefana Batorego
Okres realizacji: od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Wysokość projektu: 100 tys. zł
Źródło dofinansowania:
Dofinansowanie pochodzi z grantu Fundacji im. Stefana Batorego
Sprawozdanie za okres: 17 grudnia 2009 r. do 29 lutego 2012 r.
Wsparcie instytucjonalne z grantu Fundacji Batorego pozwoliło na zapoczątkowanie procesu
stabilizacji i wzmocnienia sytuacji Federacji w obszarze zasobów ludzkich, materialnych,
doświadczenia, partnerstwa. Dzięki dotacji wzmacnialiśmy stabilność zespołu, który pomimo
trudnej sytuacji związanej z przerwą realizacji znaczącego projektu utrzymał się i dalej
zadeklarował swoje zaangażowanie. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w
różnego typu szkoleniach. Pracownicy pozyskali już szeroką wiedzę na temat działalności
organizacji oraz jej członków. Dzięki możliwości finansowania kosztów na uzupełnianie
dotacji w projekcie „Doradztwo i Kariera” organizacja mogła realizować swą misję i utrzymać
stabilność, płynność finansową. Wzmocniliśmy również organizację poprzez zmianę banku.
Wzmocniliśmy zasoby Federacji poprzez przeniesienie siedziby organizacji do pomieszczeń
o niższym koszcie czynszu i możliwości regulowania płatności poprzez zmniejszanie
zajmowanej powierzchni. Federacja jest znaczącą i coraz bardziej rozpoznawalną organizacją
wśród innych organizacji i władz w województwie dzięki włączaniu się w różnego rodzaju
konferencje, debaty, szkolenia. Tworzyliśmy przy wsparciu dotacji trwałe partnerstwo
międzynarodowe
Podsumowując ponad dwa lata realizacji działań zrealizowanych przy pomocy środków
Fundacji im. S. Batorego stwierdzamy, że dokonana została istotna zmiana w środowisku
Federacji FOSa. Ma ona kilka płaszczyzn:
1. wzmocniona została pozycja Federacji
a) w regionie – podjęliśmy działania zmierzające do opracowania kolejnej polityki
województwa, dot. rozwoju wolontariatu. W tym zakresie uruchomiliśmy szeroką koalicję
organizacji i instytucji. To spowodowało, że umocniliśmy się w obszarze realizacji misji
– w części dotyczącej rzecznictwa interesów. Jesteśmy rozpoznawalni w tym obszarze, co
więcej, coraz więcej organizacji, ich grup sięga po nasze rozwiązania (jak współtworzenie
programów społecznych). Efektem m.in. jest zainteresowanie współpracą ze strony coraz
większej grupy organizacji, ale też instytucji
b) w sektorze pozarządowym – włączyliśmy się aktywniej w życie i integrację sektora
pozarządowego. Byliśmy m.in. jednym z głównych organizatorów wyjazdu organizacji
z terenu województwa na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowaliśmy
spotkanie wigilijne w Olsztynie dla środowiska organizacji (ale też samorządu), zaczęliśmy się
w większym stopniu włączać w inne inicjatywy
c) w Polsce
Dzięki wsparciu dotacji F. Batorego mogliśmy częściej uczestniczyć w spotkaniach organizacji
w Polsce, w tym zwłaszcza WRZOS (którego jesteśmy członkiem), ale też innych.
Spowodowało to, iż jesteśmy bardziej rozpoznawalni i mamy opinię aktywnej organizacji
2. Wzmocniliśmy wewnętrznie Federację FOSa
a) w wymiarze członkowskim
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- nowi członkowie – zmieniliśmy tu strategię, odchodząc od promowania czy „namawiania” do
wstąpienia do Federacji. Byliśmy za to widoczni przy wielu działaniach, przy okazji
zapraszając do współpracy – jako organizacja członkowska, współpracująca, partnerska. Dzięki
temu pozyskaliśmy kilkudziesięciu nowych partnerów, w tym członków. Wstępują do nas
organizacje małe, ale też coraz częściej silne (jak Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów
Pomocy Społecznej czy Stowarzyszenie Promyk z Giżycka). Jesteśmy po szeregu rozmów,
w wyniku których podejmujemy stałą współpracę z grupami organizacji, jak Uniwersytety
III Wieku. Z oficjalną propozycją stałej współpracy wstąpiło także kilka instytucji, jak ośrodki
pomocy społecznej czy domy pomocy społecznej. Podobnie nasze grupy branżowe pozyskują
nowych członków – Sieć Wolontariat Warmii i Mazur ma ich obecnie 18 (jeszcze rok temu
faktycznie działających 5). Ważnym elementem jest także obecność dotychczasowych
członków, która pozwoliła na wzmocnienie działań integracyjnych Federacji.
Zorganizowaliśmy spotkania członków, wspieraliśmy ich w codziennej działalności. Efektem
jest większe zaangażowanie organizacji w życie Federacji. Widoczne jest to m.in. po tym, że
więcej przedstawicieli organizacji zna Federację, a nawet się z nią utożsamia, co nie jest takie
oczywiste, uwzględniając strukturę Federacji
b) zasoby ludzkie i materialne
Obecnie mamy zespół 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto współpracuje z nami
(zatrudnienie na umowę cywilnoprawną, wolontariat) ok. 15 osób. To duża zmiana, która
pozwala nam na skuteczną realizację zamierzeń poza projektowych, wpisujących się
w założenia statutowe
- projekty – możliwe jest to dzięki realizacji kilku projektów na raz. Od I 2012 r. rozpoczęliśmy
realizację projektu z 7.2.1 PO KL, ponadto realizujemy projekt z PO FIO do czerwca 2012 r.
(prowadzimy w nim 6 Centrów Wolontariatu), a od połowy 2012 rusza projekt dofinansowany
z Fundacji Akcja Człowiek, z partnerem niemieckim.
- biuro, bank – dysponujemy przestrzennym biurem, wynajmowanym od Banku Żywności;
przeprowadziliśmy się tu również dzięki wsparciu dotacji F. Batorego (pokryliśmy część
kosztów wynajmu). Uniezależnia to nas w dużym stopniu, gdyż Bank wykazuje dużą
elastyczność – w przypadku braku środków rezygnujemy po prostu z części pomieszczeń.
Wspólnie z kilkoma organizacjami zaczynamy tworzyć tu pewnego rodzaju przestrzeń do
inicjatyw pozytywnych, obywatelskich.
Ponadto zmieniliśmy obsługę bankową na Bank Spółdzielczy, co również ułatwia nam
funkcjonowanie
- działalność gospodarcza – założyliśmy działalność, która powoli się rozwija. Musimy w nią
włożyć jeszcze dużo zaangażowania, ale pozyskujemy już pierwsze zlecenia
c) partnerzy
- zagraniczni – wzmocniliśmy współpracę z partnerem niemieckim GPS. Dzięki dotacji
z Fundacji Batorego możliwe było poszerzenie współpracy i kontaktów – spotkaliśmy się
bowiem ze Związkiem Parytetowym Dolnej Saksonii, w skład którego wchodzi GPS.
Rozmawiamy obecnie o konkretnych przedsięwzięciach partnerskich.
Ponadto pozyskaliśmy kolejnych partnerów – IJGD (współpraca w zakresie wolontariatu),
partnerów z Holandii – jak MOTIVA (podobnie – wolontariat)
- w Polsce – nawiązaliśmy kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, z organizacjami
seniorskimi z województwa kujawsko-pomorskiego, stworzyliśmy silniejsze relacje z kilkoma
organizacjami członkowskimi WRZOS (jak Mazowia)
Pozyskaliśmy też szereg partnerów w województwie warmińsko-mazurskim, jak wspomniane
Uniwersytety III Wieku i in. Warto tu także wymienić wzmocnienie współpracy
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim czy niektórymi departamentami Urzędu

14

Marszałkowskiego
3. Działania programowe
a) osoby starsze
Dzięki wsparciu z dotacji zrealizowaliśmy szereg zapisów wojewódzkiego Programu na rzecz
osób starszych. To wzmocniło zarówno Federację, jak i naszą aktywność w tym obszarze.
- rzecznicy – wsparliśmy tu funkcjonowanie rzeczników praw osób starszych (spotkania,
dyżury itd.)
- Generacja – kontynuujemy wydawanie pisma Generacja, skierowanego do środowisk osób
starszych. Uzyskaliśmy też m.in. dzięki stałemu zaangażowaniu w działania seniorskie już
drugą dotację z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie pracy rzeczników oraz jeden numer
Pisma Generacja
- podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Katedrą Filologii Polskiej.
W wyniku współpracy pracownicy naukowi zrealizowali woluntarystycznie szereg wykładów
dla Uniwersytetów III Wieku w całym województwie. To m.in. doprowadziło do zacieśnienia
współpracy Federacji z Uniwersytetami; w związku z tym podobne inicjatywy współpracy są
planowane w tym roku i kolejnych
b) wolontariat
Podjęliśmy systemowe działania w tym obszarze. Zbudowaliśmy Wojewódzki Program
Rozwoju Wolontariatu, wspieramy w rozwoju Sieć Wolontariat Warmii i Mazur, wspieramy
prowadzenie sześciu Centrów Wolontariatu. Prowadzimy międzynarodową wymianę
wolontariuszy 50 +, organizujemy staże wolontariackie. Wzmacniamy w tym obszarze wiele
organizacji członkowskich i partnerskich
c) osoby niepełnosprawne
Tu również w ciągu ostatnich dwóch lat Federacja FOSa podjęła – na wskazanie organizacji
członkowskich – aktywne działania. W dużej mierze sprowadzają się one do przygotowania do
uruchomienia mieszkań chronionych. W tym celu organizowaliśmy spotkania z organizacjami
członkowskimi, zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne dla organizacji i samorządu do miejsc,
gdzie mieszkania funkcjonują.
Dzięki środkom z dotacji Fundacji im. S. Batorego przeprowadziliśmy Federację w kolejny
okres rozwoju. Dzięki temu możemy w szerszym stopniu realizować naszą misję.
Koordynatorem projektu była Agnieszka Nowicka

6. Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji
społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Realizowany był od 01 marca do 31 grudnia 2011 r.
Wartość projektu:
Źródło dofinansowania:
Był to projekt dofinansowany ze środków PFRON. W ramach partnerskiej współpracy
Federacji FOSa ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
z Warszawy.
Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
w tym pomoc w wejściu na rynek pracy - zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.
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Zadania:
1. Konsultacje doradcy zawodowego,
2. Konsultacje pośrednika pracy – kontakt z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy,
3. Konsultacje psychologiczne,
4. Warsztaty aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnościami,
5. Warsztaty – wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy było prowadzone zarówno na
chronionym jak i otwartym rynku pracy. Specjaliści dążyli do podnoszenia kompetencji
społecznych, przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności. Podnoszenia
umiejętności ON poruszania się na rynku pracy m.in. umiejętności rozmowy z pracodawcą,
umiejętności stosowania metod szukania pracy, umiejętności przygotowywania dokumentów
aplikacyjnych, umiejętności szukania zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, możliwościami.
W projekcie było także prowadzone wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez
wprowadzenie zmiany w postrzeganiu podopiecznych jako osób samodzielnych.
Uzyskane wskaźniki w projekcie:
Liczba osób, które się zgłosiły 221 osób
Liczba osób korzystających z porad: psychologa, Doradcy, pośrednika pracy: 556
Liczba osób zatrudnionych: 45
Liczba osób, które w wyniku porady podjęły szkolenie lub kontynuują edukację 12
Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej np. przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych, CV i listu motywacyjnego, udział w rozmowie kwalifikacyjnej, podjęcie
wolontariatu, podjęcie stażu : 196 osób
Koordynatorem projektu była Agnieszka Nowicka

7. Działalność Rzecznika Praw Osób Starszych województwa warmińskomazurskiego
Rok 2011 był drugim rokiem działalności rzecznika osób starszych. Głównym celem
działalności rzecznika były interwencje w indywidualnych sprawach osób starszych
zgłaszających się na dyżury (w każdy poniedziałek w godz. 9-11 w biurze Federacji FOS-a) lub
telefonicznie. Innym punktem były spotkania i działania informacyjne (także w mediach)
mające na celu zwrócenie uwagi na znaczenie tematyki seniorskiej, podkreślanie praw tego
środowiska, a także zwalczanie stereotypów narastających wobec faktu starzenia się
społeczeństwa. Ważne było także reprezentowanie seniorskiego środowiska Warmii i Mazur na
poświęconych tej tematyce spotkaniach i konferencjach na szczeblu krajowym i regionalnym.
Interwencje najczęściej dotyczyły spraw związanych z ochroną zdrowia, opieką społeczną,
mieszkaniami, komunikacją. W 2011 roku m.in. w rezultacie interwencji rzecznika powstała w
województwie druga poradnia geriatryczna. W sprawach indywidualnych w 2011 roku
rzecznik interweniował w imieniu osoby starszej ze Szczytna, której pomógł uzyskać
częściowe dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego, czy w sprawie starszego pana
z Olsztyna, który miał problem po wadliwie wykonanej operacji dentystycznej. W sprawach
mieszkaniowych rzecznik interweniował m.in. p. J. z Olsztyna, której nie udało się uzyskać
mieszkania, po niepełnosprawnym bracie, którym przez lata się opiekowała, lub
p. B. ze Szczytna, która nie mogła wyegzekwować eksmisji byłego zięcia karanego za groźby.
W sprawach socjalnych, rzecznik pisał w imieniu p. Sz.z Olsztyna do Urzędu
ds. Kombatantów, wspierając go w staraniach o przywrócenie uprawnień kombatanckich,
a także w sprawie p. L.do Kętrzyna, do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ZUS,
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w sprawie sprostowania adresu na wydanym zaświadczeniu. Rzecznik interweniował także
i nadal prowadzi starania w nierozwiązanej do sprawie uruchomienia połączenia autobusów
MPK na osiedle Podgrodzie w Olsztynie
W 2011 rzecznik odbył szereg spotkań m.in. 12.03 11. na UTW w Pasłęku czy 13.07 –
w Domu Dziennego Pobytu Chorych na Cukrzycę w Olsztynie. Rzecznik w ciągu roku udzielił
szereg wypowiedzi mediom (m.in. Gazeta Wyborcza, Radio Planeta) sam był też autorem
artykułów w piśmie Generacja. Współredagował stronę promująca działalność federacji FOS-a
w Gazecie Olsztyńskiej.
Rzecznik osób starszych w 2011 roku uczestniczył w szeregu spotkań i konferencji zarówno na
szczeblu regionalnym jak i krajowym I tak - 21.09.11 był członkiem zespolu oceniającym
realizację wojewódzkiego programu „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach
2009-2013. Uczestniczył w konferencjach poświęconych rokowi wolontariatu, 31.03
w Olsztynie, 2.09 w Elblągu i 8. 09 w Warszawie. Brał udział w działaniach na rzecz
powołania Wojewódzkiej Rady Seniorów i spotkaniu Sieci dla Seniorów (23.05 Leszno
k. Barczewa). 18.10.11 Rzecznik brał udział w konferencji pt. „Praca dla osób starszych”
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Rzecznikiem praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego był Stanisław
Brzozowski, jego zastępcą Stanisław Puchalski.

8. Czasopismo „Generacja”
Kwartalnik GENERACJA powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego: Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie oraz
Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu.
Przyjęto, że grupą docelową, odbiorcami-czytelnikami tego pisma będą osoby starsze,
50+ z terenu Warmii i Mazur. Głównym zadaniem zaś miało być przekazywanie w wyrazistej,
przejrzystej i ciekawej formie informacji potrzebnych seniorom w codziennym życiu,
pomocnych w rozwiązywaniu problemów, wskazujących, jak żyć by utrzymać pogodę ducha,
zdrowie i aktywność. Misją czasopisma stało się więc wspieranie rozwiązywania problemów
osób starszych poprzez aktywizację, integrację i edukację środowiska senioralnego
województwa warmińsko-mazurskiego.
Wydawcą magazynu jest Federacja FOSa. Jego redaktorem naczelnym jest prezes FOSy
Bartłomiej Głuszak, a redakcja mieści się w biurze Federacji. FOSa zajmuje się także
pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych do druku publikacji, zajmuje się też jej
dystrybucją.
Jeden z elementów misji czasopisma - aktywizowanie - realizowany jest poprzez szeroką
współpracę z seniorami, proponując im możliwość i wskazując potrzebę dzielenia się swoją
wiedzą i doświadczeniami na temat organizowania sobie i innym dobrego życia.
Dotychczas wydano 4 egzemplarze GENERACJI, z czego dwa w 2011 r.; każdy z nich
w objętości 20 stron formatu A4. Cztery strony okładki drukowane są w kolorze, a pozostałe
strony w technice druku czarno-białego. Nie wszystkie wydania magazynu ukazują się
regularnie. Wynika to z trudności w pozyskiwaniu środków na finansowanie publikacji.
Dotychczas uzyskano częściowe dofinansowanie do druku i w niewielkim tylko stopniu do
opłacenia osób pracujących przy tworzeniu poszczególnych wydań. Praca ta więc realizowana
jest głównie na zasadach wolontariackich. W 2011 r. Generacja wydana została ze środków
własnych Federacji oraz przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
Redaktor prowadzący czasopisma: Krzysztof Marusiński
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9. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych

W ramach współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w 2011 r.
Federacja FOSa zrealizowała projekt ,,Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji
społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami’’.
Ponadto Bartłomiej Głuszak uczestniczył z ramienia Federacji FOSa w pracach WRZOS jako
członek zarządu Wspólnoty.
Zorganizowane też zostało wspólne seminarium w Olsztynie, poświęcone Standardom Usług
i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, wypracowanym w ramach projektu
systemowego WRZOS „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej”.

10.Współpraca organizacjami członkowskimi
Federacja FOSa w swoich działaniach opierała się na współpracy z organizacjami
członkowskimi, w tym m.in.:
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 - świadczył wsparcie doradcze,
szkoleniowe, informacyjne samej Federacji FOSa oraz jej organizacjom członkowskim,
partnerskim.
Bank Żywności w Olsztynie – również jest jednym z twórców Federacji FOSa i stale wspiera
jej funkcjonowanie. W ramach współpracy z Federacją Bank Żywności m.in. wsparł
w realizacji Programu FOSa Dzieciom.
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej MSAL oraz Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych ERKON – wspólnie z tymi organizacjami rozpoczęliśmy,
a w 2011 r. kontynuowaliśmy wydawanie Pisma Generacja. Obie organizacje mają
doświadczenie wydawnicze, MSAL wydaje „Wieści Orzyskie”, zaś ERKON „Razem z Tobą”.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu – wraz z Siecią Wolontariat Warmii i Mazur,
której przewodniczy opracowaliśmy Program Rozwoju Wolontariatu w Województwie
Warmińsko-Mazurskim. Wraz z RCW wspieraliśmy również w rozwoju Sieć Wolontariat
Warmii i Mazur, m.in. doradczo, finansowo.

11.Współpraca z Gemeinnützige Gesellschaft für
Partistatische Sozialalarbeit - GPS
Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit – GPS, czyli Towarzystwo
Parytetowej Pracy Socjalnej to silna organizacja, która zatrudnia prawie 2000 osób sprawnych
i niepełnosprawnych, posiada modelowe doświadczenia w pracy z osobamipotrzebującymi
wsparcia oraz działającymi na ich rzecz podmiotami. GPS to jeden z kluczowych partnerów
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Federacji FOSa. Współpraca pomiędzy tymi dwoma organizacjami trwa już od siedmiu lat.
W 2011 r. współpraca polegała na:
- stałym kontakcie (mailowym, telefonicznym)
- przygotowaniu wspólnych projektów:
* projekt aktywizujący społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne w oparciu
o uruchomienie mieszkań chronionych
* projekt dot. edukacji kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi – Szkoły Animatorów
Społecznych

12.Współpraca z administracją publiczną
Federacja FOSa współpracowała z pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, pełnomocnikiem prezydenta
Olsztyna ds. Organizacji pozarządowych. Współpraca polegała na wymianie informacji,
współorganizowaniu spotkań, pracach w Komisjach Opiniujących projekty składane przez
organizacje pozarządowe oraz na wdrażaniu zapisów Wojewódzkiego Programu na rzecz osób
starszych. Ponadto w dużej mierze wspópraca koncentrowała się na zakończeniu prac nad
Programu Rozwoju Wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim. Federacja
nawiązała również i kontynuowała współpracę z grupą lokalnych samorządowców, ośrodków
pomocy społecznej i in. instytucji.

13. Udział pracowników Federacji w szkoleniach i konferencjach
W 2011 r. kursy językowe opłacono z Fundacji Batorego dla 3 pracowników: Agnieszki
Nowickiej, Alicji Kowalik i Agnieszki Sójki.
Prezes Federacji wziął udział w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych w Konstancinie.
Dla wszystkich pracowników, w tym także Zarządu Federacji Fosa oraz dla członków
organizacji członkowskich przeprowadzono warsztaty szkoleniowe o temacie "Integracja.
Planowanie. Strategia" Dwudniowe warsztaty odbyły się w miejscowości Krapewo. Warsztaty
prowadziła trenerka Barbara Chruślicka, która ma doświadczenie w zakresie wzmacniania
sektora pozarządowego. Ustalono tu priorytety w działaniu Federacji, ale też poruszano
sprawy zw. z komunikacją. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 20 osób.
Ponadto przeprowadzono w dniu 19 września 2011 r szkolenie specjalistyczne dla zespołu
FOSy pt. "Sieci współpracy - instytucje pomocy i integracji społecznej jako liderzy zmiany
społecznej". Szkolenie prowadziła Marta Henzler, szkolenie dotyczyło wzmocnienia działań
w obszarze współpracy organizacji z instytucjami pomocy społecznej.

14. Program FOSa Dzieciom
To stały program pomocy Federacji FOSa, który realizujemy wspólnie z partnerami
Już od 3 lat do akcji w okresie Świąt Bożego Narodzenia do akcji przyłącza się Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wśród swoich pracowników
zbiera maskotki i słodycze w celu przygotowania gwiazdkowych prezentów dla dzieci.
W tym roku ponownie do akcji przyłączył się Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Bank
Żywności. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc, ciepłe
i czułe serca okazane dla najbardziej potrzebujących.
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Z przekazanych darów pracownicy Federacji FOSa przy ogromnej pomocy wolontariuszek
z Centrum Wolontariatu FOSa: Ani Wasilewskiej i Pauliny Rumińskiej, przygotowali 130
paczek. Paczki zostały przekazane organizacjom członkowskim FOSy, które zgłosiły się do
akcji; były to: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Elblągu (20 paczek), Stowarzyszenie "Trzy Pokolenia" w Szczytnie (20 paczek),
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Nowotworową "Promyk" w Giżycku
(10 paczek), Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie
(19 paczek), Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS
z Elbląga (4 paczki), Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z Braniewa (4 paczki), Caritas Diecezji
Ełckiej (18 paczek), Stowarzyszenie „RAZEM” z Elbląga (20 paczek), Stowarzyszenie
Samarytanie z Ornety (15 paczek)
Prezenty trafiły do rodzin i dzieci najbardziej potrzebujących.

15. DZIAŁALNOŚĆ BIURA
,
Biuro Federacji FOSa realizowało następujące zadania: przygotowywanie i przekazywanie
właściwym organom dokumentacji Federacji, przygotowanie i koordynacja szkoleń,
przygotowywanie sprawozdań, protokołów z zebrań, działalność informacyjna
i korespondencyjna.
W 2011 r. pracami biura kierowała Agnieszka Nowicka
Na stanowisku koordynatora projektów była zatrudniona: Agnieszka Sójka
Na stanowisku koordynatora była zatrudniona: Alicja Kowalik
Wojewódzkim Rzecznikiem praw osób starszych był Stanisław Brzozowski
Zastępcą Wojewódzkiego Rzecznika praw osób starszych był Stanisław Puchalski
Wolontariusze wspierający Federację w pracy to m.in.: Grażyna Banszkiewicz, Elżbieta
Rymkiewicz, Radosław Wąsowski, Izabela Rutkowska, Anna Wasilewska, Paulina Rumińska.
Ponadto pracownicy biura przekazywali organizacjom członkowskim informacje dotyczące
przeprowadzanych konferencji, debat, szkoleń i konkursów.
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III. Sprawozdanie finansowe za rok 2011
,
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK
WYDATKI ( w zł)
I. Koszty statutowe/
realizowanych projektów
II. Koszty z działalności
gospodarczej
III. Koszty administracyjne :
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce ( usługi
telekomunikacyjne, czynsz,
usługi serwisowe, utrzymanie
domeny itp..)

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ( w zł)

215 300,10
1 960,51

I. Przychody ze składek członkowskich

2 480,00

II. Przychody z usług:

4 510,00

7 817,53
98,00

3 036,53

3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia wraz z
pochodnymi

4 290,00

III. Koszty finansowe (
odsetki od pożyczki)

5 785,43

III. Przychody z projektów:
1.FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

IV. Pozostałe koszty
operacyjne

2 122,79

2.MPiPS PO FIO – FOSa ludzi, idei, działań
3.WIZYTY GRUNDTVIGA
4.Urząd Marszałkowski ROPS – Aktywnie
na rzecz osób starszych
5.MPiPS PO FIO – Wolontariat Warmii i
Mazur
6.Urząd Marszałkowski – Wolontariat
Warmii i Mazur

41 400,00
1 065,11

IV. Darowizny:

4 720,00

RAZEM KOSZTY:

393,00

232 986,36

V. Przychody finansowe ( odsetki
bankowe)
VI. Pozostałe przychody operacyjne

Zysk roku 2011

179 553,95
46 188,84

11 500,00
70 000,00
9 400,00

1,69
285,79

VII. Zysk roku 2010

58 461,78

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

250 013,21

17 026,85
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