
FOSa                            
FFeeddeerraaccjjaa  OOrrggaanniizzaaccjjii  SSooccjjaallnnyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  WWaarrmmiińńsskkoo--MMaazzuurrsskkiieeggoo  

ul. Kopernika 13                                         10 – 510 Olsztyn                          tel./fax. (089) 6789727 

 

 

 

 

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego FOSa 

 

 

 

 

Raport roczny 

- 2006 rok - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FFeeddeerraaccjjaa  jjeesstt  cczzłłoonnkkiieemm::  
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych  

 

 

 

 
 

OLSZTYN 2007 

 



 2 
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10 – 510 Olsztyn 

Data wpisu do rejestru KRS: 27.07.2004 r.  
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Skład Zarządu Federacji FOSa: 

Prezes – Bartłomiej Głuszak 

Wiceprezes – Joanna Tomaszczyk 

Wiceprezes – Irena Piechowicz 

Skarbnik – Tadeusz Romsicki 

Sekretarz – Czesława Kalinowska – Meus 

Członek Zarządu – Marek Borowski 

Członek Zarządu – Barbara Radziewicz 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:  

Jan Skapowicz  

Jan Zając 

Zbigniew Zawadzki  

 

 

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 ponad 60 organizacji członkowskich oraz 

partnerskich, w tym: Sieć Wolontariat Warmii i Mazur (ok. 14 organizacji) oraz Sieć 

Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego PALIUM (12 organizacji) 

 

Organizacje członkowskie: 

1. ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

2 „BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE” 

3. OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

4. ELBLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI 

5. STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WOLONATARIATU W ELBLĄGU 

6. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK BEZROBOTNYCH z/s W EŁKU 

7. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W DZIAŁDOWIE 
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8. STOWARZYSZENIE HUMANITARNE DAR SERCA - SZCZYTNO 

10. FUNDACJA “ZDROWE DZIECKO” 

11. STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA TRZEŹWOŚCI “KROKUS” 

12. STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI” W OLECKU 

14. ERKON (ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) 

15. STOWARZYSZENIE “DZIECIOM WIEJSKIM” JONKOWO 

16. CENTRUM POMOCY RODZINIE - OLSZTYN 

17. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM KOŁO W ELBLĄGU  

18.  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W MORĄGU  

19. STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYM I ICH RODZINOM 

„SAMARYTANIE” Z ORNETY 

20. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „ATAK” W ELBLĄGU 

21. STOWARZYSZENIE LEONARDO – WĘGORZEWO” 

22. KRAJOWE STOWARZYSZENIE MADIATORÓW – OLSZTYN  

23. ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA 

„LAZARUS” 

24.STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO  

25. STOWARZYSZENIE OPIEKI PALITYWNEJ „PALIUM” – PISZ 

26.STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 

„PROMYK” 

27.WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI 

PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH 

28.FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I 

PRZEWLEKŁYMI „ JESTEŚMY RAZEM” 

29.STOWARZYSZENIE OPIEKI PALITYWNEJ DŁUGOTRWALE 

UNIERUCHOMIONYCH  „POMOCNA DŁOŃ”- BRANIEWO 

30.STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE 

UNIERUCHOMIONYCH „NIEBIESKI PARASOL” - EŁK 

Organizacje partnerskie: 

1.SIEĆ WOLONTARIAT WARMII I MAZUR 

2.SIEĆ ORGANIZACJI PALIATYWNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO „PALIUM”  
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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 

 

 

NNaasszzaa  MMiissjjaa  

  
 

EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POPRZEZ 

WZAJEMNE WSPIERANIE I REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI 

SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 

 

 

 

Działalność w 2006 roku 
 

 

1. Współpraca ze  

Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

 
W 2006r. Federacja FOSa brała udział w projekcie  „Inicjatywa szkoleniowa – Wiedza 

i Rozwój”, realizowanym przez Wspólnotę Roboczą Organizacji Socjalnych WRZOS. Celem 

projektu było podniesienie standardów usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, prowadzących do integracji z rynkiem pracy, świadczonych przez 

instytucje pomocy społecznej zrzeszone w strukturach WRZOS. 

W ramach współpracy Federacja FOSa  zorganizowała 9 szkoleń na terenie 

województwa warmińsko – mazurskiego, dla pracowników i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych. Szkolenia były przeprowadzone w trzech blokach tematycznych:  
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Z zakresu usług socjalnych: 

29 - 30. IV. - Trener: Joanna Tomaszczyk, miejsce Korsze, współorganizator Stowarzyszenie 

Propagowania Trzeźwości „Krokus” 

27 – 28. V. - Trener: Joanna Tomaszczyk, miejsce Ełk, współorganizator Ogólnopolski 

Związek Bezrobotnych z/s w Ełku 

24 – 25. IV. - Trener: Ewa Sprawka, miejsce Elbląg, współorganizator Elbląska Rada 

Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 

Z zakresu zarządzania NGO:  

27 – 28. V. - Trener: Ela Kamińska, miejsce Korsze, współorganizator Stowarzyszenie 

Propagowania Trzeźwości „Krokus” 

9 – 10. VI. - Trener: Ela Kamińska, miejsce Olsztyn 

27 – 28. VI. - Trener: Zbigniew Mieruński, miejsce Węgorzewo 

Z zakresu EFS: 

1- 2. VI. - Trener: Arkadiusz Jachimowicz, miejsce Olsztyn 

4 – 5. IV. - Trener: Sławomir Pszenny, miejsce Działdowo 

16 – 18. V. - Trener: Monika Husman – Pniewska 

  

Ponadto w ramach projektu trzech konsultantów przez 10 miesięcy świadczyło usługi 

doradcze dla pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych.  W październiku 

współpraca w ramach projektu „Inicjatywa Szkoleniowa – Wiedza  i Rozwój” została 

zakończona.   

 
W dniach 18 – 19 grudnia odbyło się w Warszawie Seminarium Wspólnoty Roboczej 

Związków Organizacji Socjalnych, podsumowujące pracę w 2006r. Podczas spotkania 

Związki Regionalne WRZOS, w tym Federacja FOSa, miały możliwość zaprezentowanie 

swoich działań za rok 2006r.  

 

 

2. „W stronę przejrzystej współpracy” 
 

 Przedmiotem projektu było wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych, tak 

by stały się one narzędziem do wzmocnienia procesów zmierzających do przejrzystości życia 

publicznego. W założeniu organizacje pozarządowe miały stać się nośnikiem informacji 

pomiędzy władzą i obywatelem, a ich zadaniem było przekonanie społeczeństwa o 

pozytywnej roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu lokalnych społeczeństw i 

możliwości wpływania na władzę poprzez trzeci sektor. Ważnym elementem w tym etapie 

było pozyskanie dobrych przykładów dotyczących roli organizacji obywatelskich w 

tworzeniu przejrzystości życia publicznego pozyskanych z krajów UE, gdzie praktyki w tym 

zakresie są stosowane od lat. Nawiązując do tego jednym z celów szczegółowych projektu 

było m.in. wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami obywatelskimi z Polski i Niemiec 

oraz  doprowadzenie do stałej współpracy  pomocowych (socjalnych) organizacji 

pozarządowych z Polski – Federacji FOSa i Niemiec - Związku Parytetowego z 

Wilhelmshaven - GPS.  W ramach Ponadnarodowego Partnerstwa zostały zorganizowane: 

- trzydniowe warsztaty z udziałem 6 przedstawicieli partnera niemieckiego i 20 

przedstawicieli Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

FOSa. Poprowadzone zostały przez ekspertów polskich i niemieckich z tematyki: jaki wpływ 

na proces przejrzystości wywierać mogą federacje, na przykładzie federacji niemieckich, jaki 

wpływ na kształtowanie polityki regionalnej, krajowej i ponadkrajowej (unijnej) wywierać 

mogą organizacje, poprzez swe federacje, na przykładzie federacji niemieckich, jak tworzyć 
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grupy branżowe (np. osoby niepełnosprawne, młodzież) i wywierać wpływ na sektor 

publiczny w celu osiągnięcia modelowych rozwiązań 

- wypracowane zostały pomysły wspólnych projektów polsko-niemieckich 

- zapoczątkowano prowadzenie stałego kontaktu z partnerem niemieckim przez Federację 

FOSa 

- odbyły się 3 dwudniowe (po 16 godz.) szkolenia z zakresu tworzenia grup branżowych jako 

narzędzia wpływu na kształtowanie rozwoju regionu, kraju w określonej ściśle dziedzinie w 

oparciu o wyspecjalizowane organizacje. Szkolenia dla grup zajmujących się tą samą sferą 

działalności socjalnej poprowadzą doświadczeni eksperci, w tym niemieccy. W ich wyniku 

powstały trzy grupy branżowe w ramach Federacji FOSa, oraz wypracowano regulaminy ich 

działania. 

- zawarto „Porozumienie o  współpracy” Federacji z Partnerem Niemieckim na lata 2006 - 

2012. 

Federacja Organizacji Socjalnych FOSa była partnerem w realizacji projektu realizowanego 

przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

 

 

3. „Międzynarodowe zawody sportowe osób niepełnosprawnych”  

Wilhelmshaven 31.08.2006 – 04.09.2006r.  

 
W dniach 31.08 – 04.09 2006r. w Wilhelmshaven w Niemczech odbyły się zawody 

sportowe dla osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Gemeinnützigen Gesellschaft für 

Paritätische Sozialarbeit GPS. W zawodach udział wzięli zawodnicy z organizacji 

członkowskich Federacji. W sumie było to 8 osób z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Morąga, 

Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych i Integracyjnego Klubu 

Sportowego „ATAK” z Elbląga. Nasi zawodnicy zdobyli ok. 20 złotych i srebrnych medali. 

Grupa reprezentująca Federację FOSa miała także możliwość zwiedzania okolic 

Wilhelmshaven i siedziby GPS.  Udział w zawodach jest praktycznym wdrożeniem w życie 

planu współpracy pomiędzy obiema organizacjami. 

 

4. „Organizacje socjalne aktywnym narzędziem rozwiązywania problemów 

społecznych w środowiskach lokalnych Warmii i Mazur” – FIO 2006 
 

 Federacja Organizacji Socjalnych od 01. 07. - 31. 12. 2006 roku realizowała projekt 

dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego 

Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały: 

- szkolenia: dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu: ewaluacji, strategii 

rozwoju, standaryzacji, tworzenia projektów.  

 - moduły: w ramach projektu przeprowadzonych zostało 6 modułów. Polegały one na tym, że 

dana organizacja członkowska FOSy, pod okiem eksperta stworzyła grupę roboczą, której 

celem było wypracowanie modelowego rozwiązania z zakresu: ewaluacji organizacji, strategii 

rozwoju, standaryzacji usług i tworzenie projektów, które to rozwiązania posłużyć miały 

wzmocnieniu wewnętrznemu danej organizacji. Udział w modułach wzięły takie 

stowarzyszenia jak: Sieć Organizacji Paliatywnych Woj. Warmińsko – Mazurskiego 

„Palium”, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym z Elbląga, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 

Morąga, Stowarzyszenie Propagowanie Trzeźwości „KROKUS” z Korsz, oraz 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Samarytanie” z Ornety.  
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- usługi poradnicze: zatrudnieni zostali dwaj poradnicy – jeden w Ełku i jeden w Olsztynie, 

którzy udzielali porady z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami, usług 

socjalnych, tworzenia projektów.  

- warsztaty: Strategicznymi dla przyszłości FOSy i jej działań były 2-dniowe warsztaty dla 30 

przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji, które odbyły się w Morągu 20 - 21 

października 2006. Obecni na nich uczestnicy pracowali m.in. nad nowelizacją strategii 

rozwoju Federacji FOSa i kierunkiem działań na najbliższe lata. Podczas spotkania zostały 

poruszone kwestie współpracy Federacji z samorządem województwa, w tym z Urzędem 

Marszałkowskim, z regionalnymi mediami; zgłoszono konieczności stworzenia strony 

internetowej FOSy. Ponadto wyznaczono cel działań służący do wzmocnienia wewnętrznego 

Federacji, co ma się odbyć m.in. poprzez wzajemne wspieranie się organizacji członkowskich 

i realizacje wspólnych projektów. Zaznaczono wyraźnie konieczność kontynuowania tego 

typu współpracy, jaką zakładał projekt realizowany w ramach FIO 2006. Drugiego dnia 

warsztatów odbyło się spotkanie z Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Wojewódzkiego, Panią Wiesławą Przybysz, na którym był omawiamy „Zakres 

współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji 

„Strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 r. oraz 

programów celowych – dyskusja, ustalanie kierunków i form współpracy na 2007 r.” Podczas 

spotkania zostały poruszone również kwestie dotyczące osób w wieku senioralnym, ich 

sytuacji materialno – bytowej w województwie. Stwierdzono, że nie ma w Regionie Warmii i 

Mazur wypracowanego kompleksowego programu pomocy skierowanego do tej grupy 

społecznej.  

- „Festyn Promocyjny dla organizacji pozarządowych województwa warmińsko – 

mazurskiego”– 21 października 2006 w Morągu odbył się po raz pierwszy w województwie 

Festyn dla organizacji socjalnych. Program festynu obejmował: występy artystyczne 

podopiecznych organizacji socjalnych, pokazy sportowe osób niepełnosprawnych, pokazy 

taneczne oraz występ gwiazdy; ponadto każda z organizacji biorących udział w Festynie 

miała okazje zaprezentować swoje działania w formie stoisk promocyjnych. Z możliwości 

takiej skorzystało ponad ok. 10 organizacji regionu Warmii i Mazur.   

Dzięki realizacji projektu wypracowane zostały modelowe rozwiązania, takie jak 

strategia rozwoju organizacji (np. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych), 

ocena pracy (ewaluacja działania Sieci Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko-

Mazurskiego PALIUM), standard usługi (prowadzenia świetlicy wiejskiej, środowiskowej). 

Wzmocnione zostały organizacje socjalne oraz sama Federacja FOSa, dzięki promocji i 

pozostałym działaniom zwiększyła się liczba członków oraz partnerów Federacji. 

 

5. Zebrania Walne  

 
 1) 16 maja 2006r. w Karnitach/k. Miłomłyna. Podczas Zebrania Walnego: przyjęto 

uchwałą sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2005; ustalono zasady składania 

sprawozdań przez organizacje członkowskie do biura Federacji; ustalono wysokości składki 

członkowskiej Federacji FOSa. 

2) 20 października w Morągu. Program Walnego Podczas Zebrania: podjęto uchwałą 

decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu Federacji oraz o zmianach statutu; wybrano 

dwóch nowych członków Zarządu, Panią Joannę Tomaszczyk i Panią Czesławę Kalinowską – 

Meus; zmianie uległ również skład Komisji Rewizyjnej, gdzie miejsce Krzysztofa 

Grablewkiego zajął Jan Skapowicz; ustalono wysokość składki członkowskiej na 2007r.; 

poddano pod dyskusję „Strategię rozwoju Federacji FOSa”, naniesiono zmiany i aktualizacje 

niektórych przepisów. Zmieniona strategia ma obowiązywać do grudnia 2007r.  
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6. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim 

 
W dniach 12 - 18.12.2006r. Federacja FOSa gościła dwóch stażystów z organizacji 

pozarządowej z Obwodu Kaliningradzkiego, działającej na rzecz imigrantów, przesiedleńców. 

Celem stażu było zapoznanie się  gości z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce. 

Podczas pobytu stażyści odwiedzili siedziby kilku organizacji członkowskich Federacji FOSa 

m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu, Romską Świetlicę Rodzinną w Olsztynie, 

prowadzona przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego, oraz jedną z 

organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową „Stowarzyszenie Wspólnota 

Kulturowa Borussia”.  Staż ten zapoczątkować ma współpracę Federacji FOSa i jej 

organizacji członkowskich z organizacjami pozarządowymi Obwodu Kaliningradzkiego.  Staż 

zorganizowany został w ramach projektu organizacji członkowskiej Federacji FOSa – 

Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.   

 

 

7. „Wigilia ponad podziałami”- 17. 12. 2006r.  
 

  17 grudnia Bank Żywności w Olsztynie, Federacja Organizacji Socjalnych 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Romska Świetlica Rodzinna wraz z 

Olsztyńskim Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego zorganizowały Wigilię na Olsztyńskiej 

Starówce, skierowaną do wszystkich mieszkańców miasta. Wydarzeniu nadano nazwę 

„Wigilia ponad podziałami”. Podczas wigilii można było podzielić się opłatkiem, zjeść ciepły 

posiłek i posłuchać kolęd.  

 

 

8. Święty Mikołaj z Federacji – 20.12.2006 
 

  Cztery dni przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Federacji wraz z 

wolontariuszkami Centrum Wolontariatu w Olsztynie przekazali dzieciom z najbardziej 

potrzebujących wsparcia rodzin paczki.   

Przy zbiórce artykułów udział brali wolontariusze z IV L.O. w Olsztynie, którzy 

działali w ramach Centrum Wolontariatu. Część z przygotowanych paczek została zakupiona 

z funduszy własnych Federacji. 

  

 
9. 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 września 2006 r. działaniami biura kieruje  p.o. dyrektora Pani Ewelina Chybalska, 

a od listopada  Federacja zatrudniła w ramach umowy podpisanej z urzędem pracy w 

Olsztynie, stażystkę Agnieszkę Olszewską, która pełni funkcję asystenta koordynatora.  

  

 

   

 

  


