
 

 

Federacja Organizacji Socjalnych 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

FOSa 
 

 

 

 

 

 

RAPORT ROCZNY 

- 2008 – 
 

 

 

 

 

 

FEDERCJA JEST CZŁONKIEM: 

 
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych 

 

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

 

Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD 

 

 

 

 

 

 

 

OLSZTYN  2008 



 2 

Spis treści 
 

I. O Federacji …………………………………………………………………..…..…….. 

Historia Powstania …………………………………………………………….………..…  

Nasza Misja ……………………………………………………………………….…..…...  

Działalność Nieodpłatna …………………………………………………………………..  

Nasze Działania ………………………………………………………………………….....  

Skład Zarządu ………………………………………………………………………….......   

Komisja Rewizyjna ……………………………………………………………..………....   

Pracownicy …………………………………………………………………………......….   

Siedziba Biura …………………………………………………………………………..….    

Organizacje Członkowskie …………………………………………………………….......   

Organizacje Partnerskie …………………………………………………………...……….  

Organizacje Współpracujące …………………………………...……………………….....   

Dotychczasowe Dokonania ……………………………………..………………………....   

Źródła Finansowania …………………………………………..…………………………..   

 

II. Działalność Federacji w 2008 roku ……………….…..……………………………..    

1. Projekt „Lokalna pracownia aktywności w Małdytach’’   …………………………….......   

2. Projekt „III wiek na Warmii i Mazurach – dobre praktyki”……………...……………….     

3. Projekt ,, III wiek na Warmii i Mazurach’’ ........................................................................ 

4. Projekt „ Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych’’...........................................................................                                                                         

5. Współpraca z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych ……………...        

6. Współpraca z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych …… 

7. Współpraca z Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit …....…..  

8. Współpraca z Administracją Publiczną …………………………………………….…  

9. Udział pracowników Federacji w szkoleniach i konferencjach ……………………...   

10. Nagrody ……………………………………………………………………………...  

11. FOSa Dzieciom ……………………………………………………………………....       

12. Działalność biura w 2008 roku …………………………………………………….…      

 

III. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 ………………………………..…………...  

 



 3 

I. O Federacji 

 

 

 
 

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.  

 

 

 
 

Naszą misją jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne 

wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego  

 

 

 
 

 promocję działalności organizacji socjalnych 

 rozwój i wsparcie organizacji socjalnych 

 aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki społecznej regionu 

 promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych paliatywnie, osób w wieku 

senioralnym  

 rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA  

MISJA 

HISTORIA POWSTANIA 
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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 

 

 

 
 

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”) 

 

 

 
 

 

Jan Zając (Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „KROKUS” – Korsze) 

 

Jan Skapowicz (Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” – Elbląg) 

 

Teresa Bocheńska (Elbląski Bank Żywności - Elbląg) 

 

 

 
 

Grzegorz Godlejewski – p.o. dyrektora Federacji, koordynator projektów, administrator 

strony internetowej 

Ewa Kocięcka – od maja do sierpnia stażysta, od lipca do grudnia koordynator projektu DiK 

Joanna Prak – od czerwca do listopada - stażystka 

Natalia Lebiecka- od sierpnia do grudnia - stażystka 

Wolontariusze: Krystyna Czechowicz, Ewelina Gregorczyk 

PRACOWNICY 

KOMISJA REWIZYJNA 

SKŁAD ZARZĄDU  

DZIAŁANIA 



 5 

 

 
 

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa 

ul. Głowackiego28/405 

10 – 448 Olsztyn 

NIP: 7393452954, REGON 519643124 
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 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu  

 Bank Żywności w Olsztynie  

 Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego w Olsztynie  

 Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z/s w Ełku  

 Elbląski Bank Żywności w Elblągu  

 Stowarzyszenie Humanitarne Dar Serca w Szczytnie  

 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Elblągu  

 Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „KROKUS” w Korszach  

 Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu  

 Stowarzyszenie „DZIECIOM WIEJSKIM” w Jonkowie  

 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu  

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu  

 Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” w Elblągu  

 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „SAMARYTANIE” w 

Ornecie  

 Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu  

 Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Palium” w Piszu  

 Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski 

Parasol” w Ełku  

 Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 

Bartoszycach  

 Fundacja na rzecz osób z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi „ Jesteśmy 

Razem” w Lidzbarku Warmińskim  

 Hospicjum Domowe w Szczytnie  

 Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna 

Dłoń” w Braniewie  

 Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych na Chorobę Nowotworową „Promyk” w Giżycku  

 Elbląskie Stowarzyszenie Humanitarne im. ŚW. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu  

 Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne "PALIUM"  

DATA WPISU / NUMER REJESTRU  

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 

SIEDZIBA BIURA 

http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
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http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
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 Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM  

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta  

 Fundacja LAURENTIUS  

 Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej 

Dębowe Wzgórze  

 Organizacje członkowskie Sieci Wolontariat Warmii i Mazur, Sieci Organizacji 

Paliatywnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz grupy branżowej 

organizacji pracujących na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi  
 Inne 

 

 
 

 

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 

 

 

 
 

 

 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 

 

 

 
 

 

 wsparliśmy w rozwoju ok. 100 organizacji pozarządowych 

 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”  

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA  

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 

http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
http://www.federacjafosa.org/?page=organizacje##
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 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  

 doprowadziliśmy do powstania Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych 

 zorganizowaliśmy I Wojewódzką Konferencją z okazji Międzynarodowego Dnia 

Seniora 

 

 

 
 

 

 Fundacja „Fundusz Współpracy” ze środków Unii Europejskiej 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 

 Składki organizacji członkowskich 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wszystkim Serdecznie dziękujemy 

za umożliwienie nam prowadzenia działalności statutowej! 
 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
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II. Działalność Federacji w 2008 r.  

 
 

 
 

 Projekt pt ,, Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach’’ realizowany był od 01 stycznia 

do 31 maja 2008 roku, dofinansowany został poprzez Fundację „Fundusz Współpracy” przy 

udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL . 

Projekt „Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach”, wzorowany był na 

doświadczeniach wypracowanych przez Partnerstwo „EMPATIA – Lokalna solidarność na 

rzec równych szans” z Łodzi. Metodach i działaniach wypracowanych w ramach Lokalnej 

Debaty Publicznej. 

 Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

mieszkańców Gminy Małdyty oraz wyrównanie ich szans na rynku pracy. Projekt poprzez 

swoje działania skierowany był bezpośrednio do ogółu społeczności lokalnej mieszkającej na 

terenie gminy (dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, osoby 

bezrobotne itp). Ponadto odbiorcami projektu były podmioty działające na rzecz beneficjentów 

m.in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła.  

 W ramach projektu powstała Lokalna Pracownia Aktywności, została wyposażona w 

niezbędny sprzęt do prawidłowego jej działania m.in. sprzęt komputerowy oraz biurowy.  

Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu były: cykl zajęć 

warsztatowych, których celem było zwiększenie pewności siebie oraz aktywności społecznej, 

kurs komputerowy. Ponadto w ramach projektu odbyły się wspólne wyjazdy rekreacyjne i 

turystyczne (kino, teatr, basen), spotkania integracyjne oraz z zaproszonymi gośćmi. Został 

również uruchomiony dyżur prawnika i psychologa, wszyscy chętni mogli korzystać bezpłatnie 

z ich wsparcia. LPA oferowała również wszystkim odwiedzającym m.in. dostęp do prasy, 

korzystanie z komputerów z dostępem do internetu, pożyczanie i czytanie książek z powstałej 

w ramach projektu biblioteczki. 

 

W ramach projektu realizowano następujące działania: 

- w projekcie udział wzięło 360 osób, to jest o 280 osób więcej niż zakładaliśmy 

- zostało zorganizowane dwudniowe spotkanie z ekspertem Partnerstwa EMPATIA, została 

przeszkolona kadra projektu, trenerzy, wolontariusze, udział w warsztatach wzięły 32 osoby 

- zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla dwóch grup. Łącznie odbyło się 18 spotkań, 

w sumie zostało przeprowadzonych 62 godziny zajęć, udział w nich wzięło 51  osób, w tym 28 

osób uczestniczyło we wszystkich zajęciach. 

- odbył się kurs komputerowy, który trwał 30 godzin, udział w nim wzięło 20 osób,  

- odbyło się 5 wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych, (3 wspólne wyjazdy, 2 spotkania 

integracyjne), łącznie wzięło w nich udział 133 osoby, to jest o 33 osoby więcej niż 

zakładaliśmy,    

1. Projekt „Lokalna pracownia aktywności w Małdytach” 
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- odbył się trzydniowy wyjazd edukacyjny do Kaczego Bagna, udział w nim wzięło 17 osób,  

- została zorganizowane trzydniowa wizyta studyjna do Łodzi, udział w niej wzięło 18 osób 

- zostało zorganizowane 5 spotkań z zaproszonymi gośćmi, udział w spotkaniach wzięło 150 

osób, to jest o 50 więcej niż zostało założone  

- zostało przygotowanych przez uczestników projektu 6 „małych projektów”, wszystkie odbyły 

się w lokalnych społecznościach,   

- zostało udzielonych 100 godzin poradnictwa / doradztwa przez 2 psychologów oraz 

prawnika, z ich usług skorzystały 93 osoby 

- powstała lokalna koalicja, odbyło się 16 godz. spotkań, wypracowana została koncepcja 

kontynuowania działań w ramach LPA 

- ukazało się ponad 17 informacji w mediach, to jest o 10 informacji więcej niż zakładaliśmy 

- powstała ulotka w nakładzie 1 000 egz. 

- o projekcie dowiedziało się ponad 5 000 osób.,  

- aktywność społeczną podjęło 12 osób wolontariuszy (o 2 osoby więcej niż było zakładane) 

 

Wartością dodatnią projektu było to, iż jeszcze w czasie trwania projektu 4 osoby podjęły 

aktywność zawodową - 2 osoby znalazły zatrudnienie, 1 osoba podjęła staż zawodowy oraz 1 

osoba niepełnosprawna podjęła uczestnictwo w zajęciach Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Morągu. Wszystkie te osoby uczestniczyły w zajęciach warsztatowych oraz kursie 

komputerowym. Udział w tych zajęciach zmotywował ich do działania, pozwolił podnieść 

swoje umiejętności (kurs komputerowy) oraz samoocenę. 

Koordynatorem projektu był Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 

 
 

Od 1 września  do 31 grudnia 2008r.  zrealizowaliśmy projekt  ,, III wiek na Warmii  i 

Mazurach – dobre praktyki”, dofinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. 

Celem głównym projektu, była promocja dobrych praktyk w działaniach z zakresu 

pomocy społecznej, zwłaszcza na rzecz osób starszych a także osób niepełnosprawnych.  

Powyższy cel osiągnęliśmy poprzez realizację działań założonych w projekcie:    

1. Konferencja 

W ramach tego działania w dniach 2 – 3 października 2008 r. w Hotelu Novotel  

w Olsztynie odbyła się I Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.. 

Konferencję honorowym patronatem objęli Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Marian 

Podziewski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas.  

W Konferencji uczestniczyli liderzy środowisk seniorskich, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, samorządów, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, szkół, instytucji 

oraz szkół, w sumie ponad 100 osób.  

Podczas Konferencji omówione zostały najbardziej pilne tematy dotyczące osób starszych. 

Przedstawiono m.in. główne kierunki działań skierowanych do osób starszych, w trakcie 

spotkań warsztatowych zaprezentowano modelowe metody pracy na rzecz seniorów, lokalne 

programy na rzecz osób starszych, oraz możliwości współpracy – Sieć Organizacji 

Seniorskich. Podczas konferencji, w ramach dobrych praktyk, działacze z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku z Morąga, Centrum Aktywizacji Seniorów z Torunia, jak również Klubu 

2. Projekt „III wiek na Warmii i Mazurach – dobre praktyki” 

 

 

 

 



 10 

Seniora podzielili się z uczestnikami Konferencji swoimi osiągnięciami, sukcesami ale również 

trudnościami, z jakimi spotykali się w trakcie swojej działalności. 

Bardzo ważnym punktem Konferencji była prezentacja założeń Wojewódzkiego 

Programu na rzecz osób starszych, oraz konsultacje tego Programu przez uczestników 

spotkania w obszarach: „Zdrowie, profilaktyka, służba zdrowia”, „System wsparcia – 

infrastruktura, usługi socjalne”, „Aktywność, zainteresowania i potrzeby duchowe osób 

starszych” oraz „Wizerunek osoby starszej w społeczności”. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia 

zgłaszane przez uczestników zostaną uwzględnione i naniesione na ostateczną wersję 

Wojewódzkiego Programu. 

Pierwszego dnia Konferencji, w ramach wieczoru artystycznego, uczestnicy obejrzeli 

nowatorski pokaz mody, podczas którego modelki - słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

zaprezentowały się w strojach sportowych i wieczorowych. Wieczór uświetnił również występ 

Chóru Tęcza działającego przy Domu Kultury Alternatywa w Olsztynie. 

Konferencja okazała się cenną inicjatywą, ponieważ umożliwiła poznanie się oraz 

integrację środowisk seniorskich, konsultację istotnych dla tego środowiska spraw, jak również 

wzajemną wymianę doświadczeń.  

 

2. Modelowe Praktyki 

Publikacja 

W ramach projektu została wydana publikacja „50 i więcej – same plusy”, w której zostały 

opracowane artykuły dotyczące sytuacji osób starszych, działań na rzecz osób starszych jak 

również zawarto modelowe praktyki – w zakresie pracy na rzecz osób starszych.  

Wymiana doświadczeń 

W dniach 11 – 15 września 2008r., odbyła się wizyta studyjna u naszego partnera niemieckiego 

– der Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit GPS, czyli Towarzystwo 

Parytetowej Pracy Socjalnej – jest to silna organizacja, która zatrudnia ponad 2000 osób 

sprawnych i niepełnosprawnych, posiada modelowe doświadczenia  w pracy z potrzebującymi 

oraz działającymi na ich rzecz podmiotami. Wizyta zbiegła się z obchodami 40 – lecia istnienia 

Towarzystwa GPS, była to bardzo duża impreza wzorowo przygotowana. Podczas spotkania 

zostały nawiązane nowe kontakty, oraz zostały podczas różnych spotkań była okazja do 

zaprezentowania swoich doświadczeń jak również pozyskania wielu ciekawych, modelowych 

praktyk pracy z osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi. 

Wizyta miała na celu przede wszystkim: 

- wymianę doświadczeń w zakresie pracy na rzecz osób starszych, ale również innych grup 

społecznie wykluczonych m.in., osób niepełnosprawnych,  

- pozyskanie modelowych praktyk do prezentacji podczas konferencji, jak również pozyskanie 

modelowych praktyk do publikacji (wydanej w ramach projektu),  

- zaplanowanie dalszej współpracy, na następne lata m.in., poprzez wdrożenie modelowych 

praktyk wykorzystywanych w Niemczech w naszym województwie przy wsparciu naszego 

partnera. Wartością dodaną tego wyjazdy, warte  podkreślenia jest fakt, iż podczas spotkania w 

GPS, zrodził się pomysł na wspólny projekt w partnerstwie. Złożony wniosek do EuroRegionu 

Południowy Bałtyk, pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Aktualnie czekamy 

na podpisanie umowy.  

Są więc dwa mierzalne efekty tego działania – wspólnie realizowany projekt polegający na 

przekazaniu poznanych podczas wizyty praktyk, doświadczeń oraz opisanie jednej z nich w 

publikacji. 

Debaty 

W ramach tego działania odbyły się 3 debaty na terenie naszego województwa.  Miasta w 

jakich się odbywały debaty to: Olsztyn – 18 listopad 2008r., liczba osób 39, Ełk –  

2 grudnia 2008r., liczba osób – 35 oraz Elbląg – 15 grudnia 2008, liczba osób 32..  
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Przy organizacji debat został zatrudniony organizator, debaty były prowadzone przez 

moderatora, w debatach brali udział eksperci, w każdej min. 2 – 3 ekspertów.  

W ramach odbywały się społeczne konsultacje na temat dobrych praktyk, działań 

prowadzonych na rzecz osób starszych w naszym regionie itp.  

 

3. Promocja projektu 

W ramach promocji projektu ukazało się ponad 10 informacji w mediach: 

a. Internet:  - www.wim.ngo.pl – informacja na temat projektu i jego działań 

(konferencja, debaty)  

- www.federacjafosa.org – strona Federacji FOSa była najbardziej dostępnym 

źródłem dla zainteresowanych odbiorców. Po wielu opiniach, można stwierdzić, iż 

Strona w bardzo dużym stopniu promowała projekt i jego działania. 

- www.eswip.elblag.pl , www.rowop.org.pl , i inne 

b. Ponadto promocja projektu prowadzona była: 

- podczas spotkań, debat, konferencji i in. w sumie na ponad 10 spotkaniach została 

przekazana informacja o projekcie, jego działaniach i źródle finansowania 

 

Dzięki działaniom w projekcie m.in. konferencja, publikacja, debaty; osoby starsze i nie tylko 

mogły wymienić się pomiędzy sobą dobrymi praktykami, dowiedzieć się o sobie 

Odbiorcami projektu były przede wszystkim osoby starsze i ich środowiska oraz osoby 

działające na rzecz środowisk osób starszych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego 

jak pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

domów kultury, Uniwersytetów III wieku i inni, którym tematyka osób starszych jest bliska.  

Pośredni adresaci to:  - co najmniej 10.000 osób, adresatów pośrednich, mieszkańców 

regionu warmińsko – mazurskiego i nie tylko, odbiorców działań organizacji uczestniczących 

w projekcie.  

W koordynacji projektu uczestniczył Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 
 

Projekt ,, III wiek na Warmii i Mazurach realizowaliśmy od 1 lutego 2008r. do  

31 grudnia 2008r.  Dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Projekt ,,III wiek na Warmii i Mazurach ukierunkowany był na rozwój oferty wsparcia 

oraz aktywizację osób starszych (w wieku senioralnym) z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. Dzięki realizacji projektu założony cel został osiągnięty. Odbiorcami były przede 

wszystkim osoby starsze, ich środowiska z terenu województwa warmińsko mazurskiego, 

podmioty działające na rzecz osób starszych lub jako partnerzy pozyskani do wspólnych 

działań (opracowania lokalnych programów na rzecz osób starszych, klubów osób starszych i 

in.), oraz przedstawiciele samorządów socjalnych i organizacje pozarządowe, którym tematyka 

osób starszych jest bliska.  

 

   W ramach projektu realizowano następujące działania: 

 

Spotkania robocze 

 W ramach tego działania zostały zorganizowane dwa jednodniowe spotkania robocze 

zespołu opracowującego Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych. Wzięło w nich udział 

3. Projekt: III wiek na Warmii i Mazurach 

 

http://www.wim.ngo.pl/
http://www.federacjafosa.org/
http://www.eswip.elblag.pl/
http://www.rowop.org.pl/
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ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i instytucji 

pracujących na rzecz osób starszych. 

Pierwsze z nich odbyło się 9 maja 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim. Zostało 

poprowadzone przez eksperta z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych Pana Arkadiusza Jachimowicza. W czasie trwania spotkania uczestnicy 

pracowali nad jednym z obszarów programowych Wojewódzkiego. Program  jakim jest: 
zdrowie, profilaktyka, służba zdrowia.  
Drugie spotkanie odbyło się 27 czerwca 2008 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Olsztynie. 

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań i wskazanie kierunków 

dalszego postępowania. 

 

    Konkurs „Godni Naśladowania” 

 W ramach tego działania Federacja FOSa zorganizowała w partnerstwie z Radą 

Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego piątą edycję konkursu 

„Godni Naśladowania”, którego celem jest promocja najlepszych inicjatyw sektora 

pozarządowego w województwie, a także wspólne przedsięwzięcia organizacji i samorządu. 

Federacja FOSa była głównym organizatorem i fundatorem nagrody w kategorii dla najlepszą 

inicjatywę podjętą na rzecz osób starszych. Na konkurs napłynęło pięć projektów od 

organizacji i instytucji pracujących z osobami starszymi i na ich rzecz.  

Projekty oceniała Kapituła w trzyosobowym składzie: Monika Falej, przewodnicząca, 

reprezentująca Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Joanna Glezman, pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Joanna Tomaszczyk, wiceprezes Federacji FOSa. Kapituła przy ocenie brała pod uwagę 

kryteria ujęte w regulaminie konkursu, każdemu z projektów  przyznając od 1 do 10 punktów: 

znaczenie dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla osób starszych; umiejętność 

zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu; innowacyjność działań; systematyczność 

działań na rzecz osób starszych oraz ilość i adekwatność partnerów współrealizujących 

zgłaszaną inicjatywę.  

Kapituła oceniła najwyżej Stowarzyszenie "Partnerstwo Sztuk" z Gołdapi: za realizację 

projektu "Poznać, zrozumieć, pokazać... te same cele, różne pokolenia", celem projektu było 

przełamywanie stereotypów. Uczestnikami projektu były osoby starsze z Klubu Seniora 

WRZOS (40 os.) oraz młodzież ze szkół średnich i wolontariusze z Centrum Wolontariatu. 

Współpraca międzypokoleniowa podczas dwugodzinnych spotkań raz w tyg. w okresie 6 mc. 

polegała na wspólnym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i doświadczeń w takich działaniach 

jak: spotkania integracyjno-poznawcze, wieczory wspomnień, kuchnia z lamusa i dziś, wielka 

majówka, czas na teatr, premiera spektaklu - wspólny występ na scenie w Domu Kultury w 

spektaklu pt. "Czy emeryt może być szczęśliwy", które obejrzało 250 os.. 

Kapituła Wyróżniła także Stowarzyszenie Integracyjne „Razem" z Elbląga za projekt „Razem 

można więcej" podyktowany był potrzebą niesienia pomocy edukacyjnej, szkoleniowej, 

prawnej, psychologicznej i charytatywnej dla rozwiązania problemów społeczności lokalnej 

skupiającej się głownie na niesieniu pomocy ubogim, nieprzystosowanym społecznie, byłym 

wychowankom Domów Dziecka, rodzinom, których członkowie odbywają kary pozbawienia 

wolności oraz osobom dotkniętym wypadkami losowymi. Ponadto objęto również pomocą 

osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych proponując im udział w spotkaniach z 

psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. organizowano również zbiórki żywności, 

zwłaszcza z uwzględnieniem osób 50+ , które często zwalniane z pracy z uwagi na wiek, żyją 

na granicy ubóstwa.  

Równie ciekawie prezentowały się pozostałe wnioski zgłoszone na konkurs:  

Warmińsko – Mazurski Uniwersytet III Wieku z inicjatywą Klubu Kobiet Sabat – mającą na 

celu zapoznanie osób starszych z trendami mody, stylizacji , fryzjerstwa i wizażu, także projekt 
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Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach mający na celu propagowanie kultury i 

sztuki poprzez promocję zespołów ludowych zrzeszających osoby starsze oraz świadczenia 

usług pielęgniarsko – opiekuńczych osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, na 

terenie gdzie dostęp do specjalisty jest utrudniony - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. 

Św Łazarza, Stacja Socjalna „Lazarus” 

Wyniki konkursu podsumowano na dorocznej konferencji organizacji pozarządowych 

województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w Olsztynie w dniu 13 czerwca 2008r. 

Wszystkie projekty nadesłane na konkurs pokazały, że w każdym wieku można aktywnie 

działać i twórczo spędzać czas. Były wspaniałą ilustracją dobrych praktyk na rzecz osób 

starszych. Konkurs pozwolił przełamać stereotypy dotyczące ludzi w wieku emerytalnym, a 

także pokazać pogodną, twórczą jesień życia. 

 

Konferencja 

 W ramach tego działania współorganizowana została  w dniach 2 – 3 października 

2008r. w Olsztynie I Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 

(opisana wcześniej).  

W wyniku projektu umożliwiliśmy poznanie się i integrację środowisk seniorskich. Uczestnicy 

mogli omówić najbardziej pilne tematy dotyczące osób starszych, zapoznać się z modelowymi 

metodami a także lokalnymi programami na rzecz osób starszych, podjęli też decyzję o 

rozpoczęciu współpracy w ramach sieci organizacji seniorskich 

 

Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 

 

 

Projekt ,,Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i  zawodowej 

dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany był od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. Projekt 

realizowany był w partnerstwie ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. 

Dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Celem głównym projektu była rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy- zdobycie i utrzymanie 

zatrudnienia. W szczególności zadania skierowane były do tych osób niepełnosprawnych, które 

są najbardziej marginalizowane i najmniej aktywne.  

 

W ramach realizacji projektu prowadzono: 

- indywidualne doradztwo i poradnictwo zawodowe, psychologiczne i obywatelskie dla osób 

niepełnosprawnych 

- warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem położonym na najbardziej 

marginalizowanych i izolowanych niepełnosprawnych, tych, które w ostatnim czasie utraciły 

sprawność i jeszcze nie zdążyły pogodzić się z nową sytuacją. 

- warsztaty dla rodzin osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w 

zakresie zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej ich 

podopiecznych; łagodzenie stresu spowodowanego niepełnosprawnością ich podopiecznych; 

zapobiegania nadopiekuńczości. 

4. Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji 

społecznej i  zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. 
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- pośrednictwo pracy- zatrudniony pośrednik było odpowiedzialny za pracę z osobami 

niepełnosprawnymi, również za ułatwianie kontaktów z pracodawcami oraz wyszukiwanie 

odpowiednich ofert. 

Dzięki realizacji projektu przyczyniliśmy się do: 

a) dla osób niepełnosprawnych 

1.podniesienia kompetencji społecznych 

Przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności, 

Podejmowania różnego rodzaju aktywności o charakterze zawodowym i społecznym, 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu, umiejętności rozwiązywania konfliktów 

szczególnie na polu zawodowym 

2. Podniesienia umiejętności poruszania się po rynku pracy, oraz bezpośrednich umiejętności 

związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej 

ścieżki zawodowej, umiejętność autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, 

poznania swoich praw i obowiązków. 

3. Uzyskanie zatrudnienia 

b) dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

1. Zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, co w konsekwencji zaowocowało 

zwiększeniem swobody podopiecznych, zwiększeniem aktywności i przejmowania 

odpowiedzialności za swoje życie. 

2. Podniesienie świadomości na temat tego jak ważna jest dla osoby niepełnosprawnej 

możliwość realizacji swoich ambicji na polu zawodowym. jaką istotną rolę ma podejmowanie 

przez osoby niepełnosprawne działań, nawiązywanie kontaktów społecznych 

 

Koordynatorem projektu była Ewa Kocięcka. 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Wspólnotą Robocza Związków Organizacji Socjalnych w 2008 r. 

Federacja FOSa zrealizowała szereg projektów. 

 

 Projekt: ,,Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej                   

i  zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami’’. 

Przedmiotem projektu była rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy- zdobycie i utrzymanie 

zatrudnienia. W szczególności zadania skierowane były do tych osób niepełnosprawnych, które 

są najbardziej marginalizowane i najmniej aktywne. 

 

 Projekt ,,Senior TASK FOR’’. Federacja FOSa od czerwca 2007 r. brała udział w 

projekcie ,,Senior Task Force’’, realizowanym wspólnie przez wspólnotę Roboczą 

Związków Organizacji Socjalnych i Stowarzyszenie Niemiecko- Polskiej Współpracy 

Socjalnej. 

Celem projektu było wspieranie obywatelskiego zaangażowania i praktycznych form pomocy 

na rzecz ludzi starszych realizowanych przez nich samych.  Projekt polegał na merytorycznym 

przygotowaniu 16 wolontariuszy – seniorów. Doradcy merytoryczni założeni byli do 

świadczenia pomocy dla socjalnych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i 

indywidualnych osób starszych, a także w zakresie pomocy dla osób starszych i pracy z 

seniorami. 

5. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych 
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W ramach swoich działań Doradczynią Federacji FOSa była Krystyna Czechowicz. 

   W 2008 r. w ramach swoich działań brała czynny udział w realizacji tworzonego  

I Wojewódzkiego Programu na Rzecz osób starszych realizowanego przez Federację 

Organizacji Socjalnych FOSa wraz z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Krystyna 

Czechowicz brała również udział w debacie poświęconej wprowadzeniu w/w programu. 

Ponadto doradczyni metodyczna udzielała porad indywidualnych dla osób potrzebujących 

pomocy, jak również prowadziła szeroko zakrojoną akcję z osobami niepełnosprawnymi. 

Koordynowała także spotkania dla rodzin osób niepełnosprawnych. 

Ponadto uczestniczyła w realizacji wielu działań i spotkań związanych z ludźmi starszymi  

i niepełnosprawnymi (organizowała m.in. I Wojewódzką Konferencją z okazji 

Międzynarodowego Dnia Seniora). 

 

 
 

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: 

- wspierał merytorycznie powstanie Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych 

- świadczył wsparcie doradcze, szkoleniowe, informacyjne samej Federacji FOSa oraz jej 

organizacjom członkowskim, partnerskim 

 

 
 

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 potrzebującymi oraz 

działającymi na ich rzecz podmiotami. GPS to jeden z kluczowych partnerów Federacji FOSa. 

Współpraca pomiędzy tymi dwoma organizacjami trwa już od pięciu lat. W 2008 r. współpraca 

polegała na: 

- stałym kontakcie (mailowym, telefonicznym) 

- wizycie przedstawicieli Federacji FOSa w Wilhemshaven. Wizyta zbiegła się z obchodami 

40-lecia istnienia Towarzystwa GPS 

- przygotowaniem wspólnego projektu do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk 

- opracowaniu pomysłów, koncepcji współpracy Federacji FOSa i GPS 

 

 
 

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 współtworzeniu Wojewódzkiego Programu na rzecz osób 

starszych. Federacja nawiązała również współpracę z grupą lokalnych samorządów, ośrodków 

pomocy społecznej i in. instytucji. Współpraca dotyczyła głównie tworzenia Wojewódzkiego 

Programu na rzecz osób starszych.  

 

6. Współpraca z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

ESWIP 

7. Współpraca z Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit - GPS  
 

8. Współpraca z administracją publiczną 
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W 2008r. pracownicy Federacji FOSa brali udział w różnych szkoleniach. Były to m.in. 

 

 Szkolenie ,,Pisanie projektów i pozyskiwanie środków na działalność statutową" 

       12.07 - 13.07.2008 Korsze 

 Szkolenie „Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym” przeprowadzone przez Elbląskie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – 10-12.IX.2008 r. Stare 

Jabłonki 

 Szkolenie pt. ,, Jak skutecznie pisać wnioski?’’ przeprowadzonym przez Olsztyńskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych-  20.11.2008 Leszno 

 Szkolenie - pt.,, Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym 

gminy’’ przeprowadzonym przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych – 

17-18.11.2008 Olsztyn 

 

 

 
 

W grudniu 2008 r. wolontariuszka Federacji FOSa Pani Krystyna Czechowicz została 

laureatką konkursu  pt. „Barwy Wolontariatu”, wręczenie dyplomów odbyło się w grudniu 

2008 roku w Ełku. 

 

 

 
 

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia (19.12.2008 r.) z inicjatywy Zarządu Federacji 

zostały przekazane paczki dla dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących z terenu gminy 

Elbląg.  Akcja odbyła się przy współpracy z Olsztyńskim Bankiem Żywności i Elbląskim 

Bankiem Żywności. 

 

 

 
 

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. 

Od stycznia 2008 r. do grudnia 2008 r. działaniami biura kierował. p.o. dyrektora biura 

Grzegorz Godlejewski. 

Od maja do czerwca 2008 r. Federacja zatrudniła w ramach umowy podpisanej z Urzędem 

Pracy w Olsztynie, stażystkę Ewę Kocięcką. Po zakończeniu stażu, od lipca do grudnia została 

ona zatrudniona i pełniła funkcję koordynatora projektu Doradztwo  Kariera  

Od czerwca do listopada stażystką w Federacji była Joanna Prak. 

Od sierpnia do grudnia stażystką w Federacji była Natalia Lebiecka. 

12. DZIAŁALNOŚĆ BIURA  

 , 
 

11. FOSa Dzieciom 

10. Nagrody w 2008 roku 

9. Udział pracowników Federacji w szkoleniach i konferencjach 
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III. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 
 

 


