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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 m.in. 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. W sumie w tworzeniu Federacji FOSa wzięło 

udział ok. piętnastu organizacji. 

 

 

 
 

Naszą misją jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne 

wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego  

 

 
 

Nasze cele statutowe to: 

- rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

- promocja działalności charytatywnej; 

- rozwój ochrony i promocji zdrowia; 

- promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osieroconych;  

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

- rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- rozwój edukacji, oświaty i wychowania; 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

- rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą; 

CELE STATUTOWE   

MISJA 

HISTORIA POWSTANIA 
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- rozwój i promocja wolontariatu;  

- rozwój organizacji socjalnych  

- wspieranie członków federacji 

- reprezentowanie członków federacji 

- rozwój i promocja działań w obszarze ekonomi społecznej 

 

 

 
 

- badanie potrzeb środowisk lokalnych; 

- organizację szkoleń, poradnictwo w zakresie prowadzonych działań, dystrybucja informacji; 

- profilaktyka i działania na rzecz poprawy warunków życia;  

- aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej regionu i kraju; 

- wspieranie i inicjowanie różnorodnych form pomocy (grup samopomocowych, grup wsparcia 

i in.); 

- wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji socjalnych; 

- współpraca z administracją publiczną w sferze socjalnej; 

- wspieranie mechanizmów adaptacji i readaptacji społecznej osób zagrożonych i dotkniętych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, niepełnosprawnych, osób starszych z 

terenu województwa warmińsko-mazurskiego; 

- koordynowanie działań mających na celu realizację postulatów członków Federacji oraz grup 

społecznych nie będących członkami Federacji i reprezentowanie ich interesów; 

- prowadzenie działalności wydawniczej; 

- inicjowanie współpracy zagranicznej członków Federacji. 

 

 

 
 

Działalność nieodpłatna to m.in.: 

- promocja 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 odpłatna to działalność, którą Federacja FOSa realizować może m.in. w zakresie: 

- organizacja szkoleń, warsztatów dla pracowników i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych z zakresu: pisania projektów, ewaluacji, strategii rozwoju organizacji, 

standaryzacji usług) 

- świadczenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania 

organizacją, zarządzania projektami, usługi socjalne itp.   

- wydawanie i opracowanie folderów informacyjnych, broszur 

 

 

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPPŁATNA 
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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, współpracy z samorządem 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) 

 

 

 
 

Pracownicy i współpracownicy (m.in. wolontariusze, stażyści) Federacji FOSa w 2009 r. to: 

Grzegorz Godlejewski – koordynator projektów, administrator strony internetowej (od I.2007 

roku w Federacji) 

Ewa Kocięcka – koordynator projektów (do maja 2009 roku) 

Agnieszka Nowicka – koordynator projektu (od września 2009 roku)  

Krystyna Czechowicz – animator lokalny w Korszach (od marca do maja 2009 roku) 

Agnieszka Sójka – stażystka (od lipca do grudnia 2009 roku) 

Aneta Nowak – doradca zawodowy (od września 2009 roku) 

Anna Gamrat – pośrednik pracy (od września 2009 roku) 

Rafał Zieliński – psycholog (od września 2009 roku) 

Agnieszka Sójka – stażystka (od lipca do grudnia 2009 roku) 

 

PRACOWNICY 

KOMISJA REWIZYJNA 

SKŁAD ZARZĄDU  

DZIAŁANIA 
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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  

 

 

 
 

data wpisu: 27.07.2004 r. KRS: 0000213652,  

 

 
  

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 Upośledzonych Umysłowo Koło w Elblągu, 

7. Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości KROKUS w Korszach, 

8. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, 

9. Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie, 

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 na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu, 

15. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Palium” w Piszu, 

16. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski 

Parasol” w Ełku, 

17. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 

Bartoszycach, 

18. Fundacja Na Rzecz Osób Z Chorobami Nowotworowymi i Przewlekłymi „Jesteśmy 

Razem” w Lidzbarku Warmińskim, 

19. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” 

w Braniewie, 

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

DATA WPISU / NUMER REJESTRU KRS  

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 

SIEDZIBA BIURA 

http://www.federacjafosa.org/
mailto:fosa.wm@wp.pl
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21. Elbląskie Stowarzyszenie Humanitarne im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu, 

22. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne PALIUM, 

23. Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu, 

24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, 

25. Fundacja LAURENTIUS w Olsztynie, 

26. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dębowe 

Wzgórze, 

27. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, 

28. Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Szczytnie, 

29. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. 

30. Caritas Diecezji Ełckiej 

Organizacje członkowskie Sieci Wolontariat Warmii i Mazur, Sieci Organizacji Paliatywnych 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Grupy Organizacji Pracujących z i na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

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 

- Sieć Na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur 

 

 
 

- 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 

 

 
 

- wsparliśmy w rozwoju ok. 110 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 

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA  

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 
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- doprowadziliśmy do powstania regionalnej koalicji na rzecz opracowania i wdrażania 

Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych   

- doprowadziliśmy do powstania czwartej kategorii Konkursu Godni Naśladowania „Na 

najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych”  

- rozpoczęliśmy procesy standaryzacji, ewaluacji, planowania strategicznego wśród organizacji 

socjalnych, członkowskich Federacji FOSa  

- podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim 

- doprowadziliśmy do powstania strategii rozwoju sektora pozarządowego powiatu ełckiego 

- doprowadziliśmy do powstania ok. 14 partnerstw 

- podjęliśmy systemowe działania na rzecz osób starszych (m.in. poprzez Akademię III Wieku 

w Orzyszu, Małdytach, Korszach i  Wilczętach) 

- pomagamy w funkcjonowaniu organizacji członkowskich Federacji  

- doprowadziliśmy do powstania Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych 

- zorganizowaliśmy II Wojewódzkie Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 

- stworzyliśmy IV grupę branżową Federacji – Sieć Na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur 

- utworzyliśmy Szkołę Animatorów Społecznych pracujących w środowisku osób starszych 

 

 
 

- Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych 

- Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

- Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD 

 

 
 

Nagrody Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego w 

województwie warmińsko – mazurskim w VI edycji Konkursu za stworzenie Wojewódzkiego 

Programu Na Rzecz Osób Starszych na lata 2009 – 2013  

  

 
 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny 

- Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, dofinansowany ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

- Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

- Fundacja Fundusz Współpracy: - ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; - ze 

środków Funduszu Organizacji Pozarządowych 

- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

- Składki organizacji członkowskich 

 

JESTEŚMY LAUREATEM 

JESTEŚMY CZŁONKIEM  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
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II. Działalność Federacji w 2009 r. 
 

 

 
 

Projekt pt ,,FOSa ludzi, idei, działań’’ realizowany był od 01 lutego do 2 listopada 2009 roku, 

dofinansowany w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, w wysokości 27 353 euro.  

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 

Sozialarbeit GPS, czyli Towarzystwo Parytetowej Pracy Socjalnej w Niemczech. 

Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój inicjatyw społecznych podejmowanych 

przez socjalne organizacje pozarządowe z terenu woj. warmińsko – mazurskiego na rzecz grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w oparciu o doświadczenia partnera 

niemieckiego.  

Odbiorcami projektu byli przedstawiciele socjalnych organizacji pozarządowych z terenu 

województwa warmińsko-mazurskiego (organizacje członkowskie i partnerskich Federacji 

FOSa, społeczności lokalne województwa warmińsko-mazurskiego i in.). 

Powyższy cel osiągnęliśmy poprzez realizację działań założonych w projekcie:    

I. Strategia rozwoju:  
W ramach tego działania zostały zorganizowane trzydniowe warsztaty pt.: Planowanie 

Strategiczne Federacji FOSa”, które odbyło się 23 – 25 czerwca 2009r. Podczas spotkania 

rozpoczęliśmy budowę strategii rozwoju Federacji FOSa na lata 2010 – 2013, ponadto drugiego 

dnia, wspólnie z przedstawicielami partnera niemieckiego GPS – zaktualizowaliśmy 

dotychczasowe zapisy porozumienia o współpracy oraz zaplanowaliśmy długofalową 

współpracę, polegającą m.in. na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wizyt studyjnych, 

organizacji wspólnych zawodów sportowych i obozów/koloni dla dzieci niepełnosprawnych i 

ubogich.   

Ponadto podczas wizyty studyjnej 4 osobowa grupa z Gemeinnützige Gesellschaft für 

Paritätische Sozialarbeit – GPS wzięła udział w warsztatach szkoleniowych (rozwój Sieci 

PALIUM), oraz spotkała się z naszymi organizacjami członkowskimi m.in. w Braniewie, 

Morągu, Orzyszu i Olsztynie. 

II. Grupy Branżowe:  
W ramach tego działania zostały zorganizowane dwudniowe warsztaty pt: „Stworzenie Sieci 

Organizacji Seniorskich”, które odbyło się 15-16 czerwca 2009r. W spotkaniu udział wzięło 35 

osób, przedstawicieli organizacji członkowskich, partnerskich i współpracujących z Federacją, a 

także na co dzień pracujących z i na rzecz osób starszych. 

Podczas warsztatów został wypracowany regulamin określający zasady i kompetencję pracy 

Sieci Organizacji Seniorskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego, prowadzono również 

dyskusję nad zapisami Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych, a przede wszystkim 

1. Projekt „FOSa ludzi, idei, działań” 

 

 

 

 

 

Wszystkim Serdecznie dziękujemy 

za umożliwienie nam prowadzenia działalności statutowej! 
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nad: zespołem ds. badań potrzeb osób starszych,  wojewódzkiej rady seniorów, rzecznika praw 

osób starszych oraz Akademii III wieku.  

W wyniku realizacji tego działania, zostały zorganizowane trzy jednodniowe spotkania z 

Sieciami należącymi do Federacji, a także współpracującymi z nią: 

1. 7 sierpień 2009r. – Warmińsko – Mazurska Unia Amazonek,  

2. 18 wrzesień 2009r. – grupa Organizacji Pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych 

(grupa brażowa Federacji),  

3. 2 październik 2009r. – Ukonstytuowanie Sieci Organizacji Seniorskich Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego,  

 

W wyniku spotkań: 
1. Warmińsko – Mazurskiej Unii Amazonek: 

- dopracowano dokumenty Unii Amazonek m.in., regulamin funkcjonowania Unii 

- zweryfikowano / zaktualizowano oczekiwania wobec Unii, jak również oczekiwania Unii 

wobec FOSy 

- omówiono zapisy Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych 

- w wyniku spotkania podjęto rozmowy nt. współpracy Unii Amazonek z Federacją, m.in., 

wspólna realizacja projektów 

 

2. Grupy Organizacji pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych  

- zdiagnozowano problemy i potrzeby grupy 

- zaktualizowano oczekiwania grupy wobec Federacji 

- zaplanowano działania grupy, m.in.: 

- udział w realizacji Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych 

- realizacja wspólnych projektów 

- współpraca z partnerem niemieckim GPS 

 

3. Sieć Organizacji Seniorskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

- podczas spotkania, dokonano ukonstytuowania Sieci, 17 przedstawicieli poszczególnych 

organizacji i instytucji uroczyście podpisało Deklarację Powołania Sieci Organizacji 

Seniorskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego, której motto brzmi: Jesteśmy grupą 

instytucji i organizacji z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, działających z i na 

rzecz środowisk osób starszych. Deklarujemy współpracę polegającą na wymianie informacji, 

doświadczeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form aktywizacji i integracji 

osób starszych. Naszą misją jest pogodna i godna starość na Warmii i Mazurach 

Podczas spotkania został wybrany także Zarząd Sieci.  

 

W ramach tego działania zostały opracowane dwie ekspertyzy. Zostały przygotowane przez 

ekspertów: - Pani Alicja Usowicz z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z Warszawy, 

dot. zawartości edukacyjnej Akademii III Wieku – Szkoły Animatorów Społecznych 

- Pan Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy, dot. 

powołania i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Seniorów. 

 

III. Towarzyszenie w rozwoju.  

W ramach tego działania zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla Grup Branżowych 

Federacji: Sieci Palium i Sieci Wolontariat Warmii i Mazur: 

- 26 – 27 czerwiec 2009r. – pt.: „Rozwój Sieci Palium”, odbyły się w Sasku Małym koło 

Szczytna, udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Sieci 

Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego PALIUM. W spotkaniu 

uczestniczyli również przedstawiciele delegacji z Niemiec. Szkolenie miało formę 
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warsztatową, dotyczyło rozwoju Sieci, źródeł finansowania, regulacji spraw wewnętrznych, 

planowania strategicznego itd. W wyniku zajęć warsztatowych wypracowane zostały konkretne 

rozwiązania, plany Sieci na przyszłość. W oparciu o wyniki spotkania został sporządzony 

projekt do Działania 7.2.1 PO KL 

- 25 – 26 wrzesień 2009r. – pt. „Sieć Wolontariat Warmii i Mazur”, Szkolenie miało formę 

warsztatową, dotyczyło rozwoju Sieci, źródeł finansowania, regulacji spraw wewnętrznych, 

planowania strategicznego itd. W wyniku zajęć warsztatowych wypracowane zostały konkretne 

rozwiązania, plany Sieci na przyszłość. Sieć doprowadziła m.in. do wyborów nowych władz, 

nawiązała współpracę z Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

IV. Integracja i promocja. 

- powstał spis organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, ale przede 

wszystkim pracujących z i na rzecz osób starszych.  

- wizualizacja projektu. W ramach tego działania, dokonaliśmy wizualizacji projektu - logo, 

papier firmowy, szatę graficzną naszej strony internetowej, a także tablice informujące o 

realizacji projektu. 

 

Efekty Projektu: 

- wzmocnione zostały Sieci wchodzące w skład Federacji: Sieć Organizacji Paliatywnych 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego PALIM, Sieć Wolontariat Warmii i Mazur oraz 

grupa organizacji pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych.  

- dla przedstawicieli ww. sieci zostały zorganizowane warsztaty, szkolenia oraz spotkania, 

podczas których zostały wypracowane plany działań, propozycje wspólnych projektów.  

- została wzmocniona Federacja m.in. poprzez wypracowanie Strategii na lata 2010 – 2013, 

oraz zaplanowanie długofalowej współpracy z partnerem niemieckim.   

- powstała czwarta grupa branżowa Federacji – Sieć na rzecz Seniorów Warmii i Mazur, która 

w oparciu o wypracowane dokumenty: zasady funkcjonowania, regulamin działania, a także 

plany na przyszłość, będzie podejmować ważne społecznie inicjatywy m.in. rzecznictwo osób 

starszych, uruchomienie wojewódzkiej rady seniorów oraz rzecznika praw osób starszych.  

- dzięki działaniom promocyjnym Federacja jest rozpoznawalna i posiada przejrzystą 

wizualizację.  

Niezwykle istotnym rezultatem dla samej Federacji jest fakt, iż projekt ten ukierunkował jej 

rozwój na najbliższe lata, m.in. poprzez wypracowanie Strategii Federacji oraz zaplanowanie 

długofalowej współpracy z naszym partnerem niemieckim, a także duży wachlarz 

wypracowanych rozwiązań – plany działań Sieci, pomysły na projekty.  

 

Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski. 

 

 
 

Projekt „Akademia III wieku w Orzyszu” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej współpracy. Wartość 

dofinansowania w wysokości 47.490,00 zł.  

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009r., w partnerstwie z Mazurskim 

Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej w Orzyszu.     

Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski 

 

2. Projekt „Akademia III wieku w Orzyszu” 
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Projekt „Akademia III wieku w Małdytach” dofinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej współpracy. Wartość 

dofinansowania w wysokości 49.990,00 zł.  

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009r., w partnerstwie z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci w Morągu Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w 

Małdytach.     

Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 
 

Projekt „Akademia III wieku w Korszach” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej współpracy. Wartość 

dofinansowania w wysokości 49.490,00 zł.  

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009r., w partnerstwie z Stowarzyszeniem 

Propagowania Trzeźwości KROKUS w Korszach.    

Koordynatorem projektu była: Ewa Kocięcka (do czerwca), Grzegorz Godlejewski (od 

czerwca) 

 

 
 

Projekt „Akademia III wieku w Wilczętach” dofinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej współpracy. Wartość 

dofinansowania w wysokości 49.990,00 zł.  

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009r., w partnerstwie z Stowarzyszeniem 

na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta.    

Koordynatorem projektu była: Ewa Kocięcka (do czerwca), Joanna Tomaszczyk (od czerwca) 

 

Odbiorcami projektów były przede wszystkim osoby w wieku 50 – 65 lat, ale również 

młodzież i dorośli mieszkańcy społeczności lokalnej. Głównym celem projektów była: 

aktywizacja społeczna mieszkańców Gmin, zwłaszcza osób starszych i zwiększenie ich 

integracji ze społecznością lokalną, w tym głównie młodzieżą. Celami szczegółowymi były 

takie działania jak: wzmocnienie animatorów i liderów pracujących ze środowiskami osób 

starszych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych osób starszych sprzyjających 

ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.  

W ramach projektu przeprowadziliśmy m.in.: - zajęcia ruchowo – taneczne, plastyczne, 

malarskie, - spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy podczas prelekcji dzieli się ze 

słuchaczami ciekawymi doświadczeniami, wiedzą. Byli to m.in. artyści. - kursy z obsługi 

komputera i Internetu dla osób starszych, - dwudniowe wyjazdy integracyjno – edukacyjne 

(m.in. ze zwiedzaniem muzeum), - inicjatywy osób starszych - pod taką nazwą kryły się 

działania, inicjatywy zaplanowane przez osoby starsze, które później były realizowane w 

5. Projekt „Akademia III wieku w Wilczętach” 

 

 

 

 

4. Projekt „Akademia III wieku w Korszach” 

 

 

 

 

3. Projekt „Akademia III wieku w Małdytach” 
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swoich społecznościach lokalnych (festyny, spotkania i in.). - warsztaty filmowe (w ramach 

zadania pod nazwą Integracja międzypokoleniowa), w których uczestniczyły osoby starsze oraz 

młodzież. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi urządzeń 

niezbędnych przy nagrywaniu filmów m.in. kamery, aparatu i programów stosowanych do 

obróbki filmów. Ponadto podczas spotkań uczestnicy przygotowywali scenariusze filmów oraz 

wywiady. W efekcie pracy podczas warsztatów powstały ok. 15 min. filmy, w których ukazana 

jest historia Gminy Małdyty, Wilczęta, ukazany jest aktywny Orzysz i Korsze. 

Przeprowadzone są wywiady przygotowane przez uczestników warsztatów z ciekawymi 

osobami zamieszkującymi Gminy oraz z jej mieszkańcami.  

Łącznie udział w projektach wzięło udział ponad 280 osób. 

 

 

 
 

Projekt ,,50 i więcej same plusy” realizowany był od 16 marca 2009r. do 31 października 

2009r. Dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego. 

 Projekt ,,50 i więcej same plusy” ukierunkowany był na rozwój oferty wsparcia oraz 

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

mazurskiego.  

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 (tworzenie sieci organizacji seniorskiej i in.), oraz 

przedstawiciele samorządów socjalnych i organizacje pozarządowe, którym tematyka osób 

starszych jest bliska. 

Dzięki realizacji projektu: - przyczyniliśmy się do rozwoju oferty wsparcia i aktywizacji 

seniorów poprzez stworzenie płaszczyzny do współpracy organizacji i instytucji seniorskich (w 

ramach sieci); - zainspirowaliśmy rozwój wolontariatu 50 +; - poprzez kontakty z podmiotami 

sieci, szkolenia itd. oraz informację, wymianę doświadczeń przyczyniliśmy się też do 

zaistnienia przyjaznych warunków dla rozwoju aktywności osób starszych 

Projekt był uzupełnieniem projektu FOSa ludzi, idei, działań”. Cel projektu osiągnęliśmy 

poprzez realizację: 

 Warsztatów  

Odbyły się dwudniowe warsztaty dotyczące – Tworzenia Sieci Organizacji Seniorskich. 

Podczas warsztatów został wypracowany regulamin określający zasady i kompetencję pracy 

Sieci na rzecz Seniorów Warmii i Mazur 

 Spotkań jednodniowych 

W wyniku realizacji tego działania, zostały zorganizowane trzy jednodniowe spotkania z 

Sieciami należącymi do Federacji, a także współpracującymi z nią: 

– Warmińsko – Mazurska Unia Amazonek, grupą Organizacji Pracujących z i na rzecz osób 

niepełnosprawnych (grupa branżowa Federacji) oraz Ukonstytuowanie Sieci Organizacji 

Seniorskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 

Łącznie w 3 spotkaniach udział wzięło: 85 osób 

 Szkolenia  

W ramach tego działania zostało przeprowadzone szkolenie dla Grupy Branżowej Federacji: 

Sieć Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego PALIUM. Szkolenie 

dotyczyło rozwoju Sieci, wolontariatu 50 +, źródeł finansowania, regulacji spraw 

wewnętrznych, planowania strategicznego itd. W wyniku zajęć warsztatowych wypracowane 

zostały konkretne rozwiązania, plany Sieci na przyszłość.  

6. Projekt „50 i więcej same plusy” 
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Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 
 

 

Projekt ,,FOSa ludzi, idei, działań” realizowany był od 1 czerwca 2009r. do 30 listopada 

2009r.  Dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego, z funduszu wkładu własnego. Dofinansowanie to pozyskaliśmy 

jako wkład własny do projektu „FOSa ludzi, idei, działań…”; dlatego też w ramach pozyskanej 

dotacji pokryliśmy koszty części działań założonych w ramach ww. projektu. 

 

Koordynatorem projektu był: Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 

 
 

 

Projekt „Akademia III Wieku Warmii i Mazur” realizowany jest od 1 września 2009 r. do 

31 sierpnia 2010 r., dofinansowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i 

Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych. 

Główne cele projektu: - rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych z terenu woj. 

warmińsko - mazurskiego i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym, - ograniczenie 

dyskryminacji osób starszych i zwiększenie ich dostępu do informacji. Wzmocnienie, edukacja 

i integracja organizacji i osób działających z i na rzecz osób starszych.  

W ramach realizacji projektu w 2009 roku przeprowadzono następujące działania: 

 

I. Szkoła Animatorów Społecznych pracujących w środowisku osób starszych 

Szkołę, czyli cykl szkoleń, seminariów uruchomiliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W 2009 r.: 

- przyjęliśmy 15 uczestników spełniających stawiane wymogi uczestnictwa w szkole. 

Uczestnicy szkoły, to osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i instytucjach 

prowadzących działalność na rzecz osób starszych z województwa warmińsko-mazurskiego, 

- w ramach szkoły zaplanowano 5 szkoleń dwudniowych, z czego w 2009 roku 

przeprowadziliśmy jedno szkolenie w dniach 4-6 XII 2009 r.  na temat „Ja jako animator. 

Diagnoza środowiska lokalnego”.  

Pozostałe szkolenia zaplanowano do realizacji w 2010 r.  

 

II. W dniach 2-3 października 2009 r przeprowadziliśmy II Wojewódzką Konferencję z 

Okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, w której wzięło udział około 180 osób.  

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora połączone były z obchodami  

podsumowującymi XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Człowiek starszy we 

współczesnej rodzinie i społeczeństwie".  

I część Konferencji (podsumowanie Dni Rodziny) odbyła się  w piątek 2 października  br. w 

8. Projekt „Akademia III wieku Warmii i Mazur” 

 

 

 

 

7. Projekt „FOSa ludzi, idei, działań” 
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godz. 10.00-14.00 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.  

II część Konferencji dotycząca obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora rozpoczęła  się  

2 października br. o godz. 14.30 w Hotelu Manor w Olsztynie.  

Podczas drugiej części  konferencji obyło się uroczyste ukonstytuowanie Sieci organizacji 

seniorskich województwa warmińsko-mazurskiego. W skład sieci weszło 16 organizacji  

i instytucji działających na rzecz seniorów, których przedstawiciele podpisali Deklarację 

Członkowską oraz przyjęli regulamin funkcjonowania sieci. Następnie w głosowaniu wybrano 

Zarząd sieci.  

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny na temat: Współpraca organizacji pozarządowych 

i instytucji publicznych na rzecz seniorów. Zaproszony gość z Niemiec Christian Wienberg- 

honorowy przewodniczący Federalnej Wspólnoty Roboczej Biur Seniorów z Niemiec, 

zaprezentował niemiecki model pracy z osobami starszymi.  

Kolejny dzień konferencji poświęcono przedstawieniu głównych założeń projektu pt. 

„Akademia III Wieku Warmii i Mazur”. Odbyła się dyskusja na temat zaplanowanych 

kolejnych działań w ramach projektu tj. powołania: Wojewódzkiego Rzecznika Praw Osób 

Starszych i  Wojewódzkiej Rady Seniorów. Ponadto przeprowadzono warsztaty, poświęcone  

animacji lokalnej w środowisku osób starszych oraz prezentacja dobrych praktyk 

realizowanych na rzecz innych przez trzy organizacje z naszego województwa. Przedstawiciele 

w/w organizacji zaprezentowali wdrażane działania, projekty oraz główne przesłania dalszej 

pracy na rzecz osób starszych.  

 

III. Rozpoczęliśmy proces uruchomienia biura RZECZNIKA PRAW OSÓB STARSZYCH 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 
Przeprowadziliśmy nabór kandydatów; w wyniku którego powołany został Rzecznik oraz jego 

Zastępca.  

Wojewódzkim Rzecznikiem Praw Osób Starszych został Stanisław Brzozowski – w 

uruchomionym biurze przy Federacji FOSa w Olsztynie. Zastępcą Rzecznika Praw Osób 

Starszych został Stanisław Puchalski , na co dzień prowadząc działalność w Elblągu.  

 

IV. Ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy nabór wśród Gmin do opracowania Lokalnych 

programów na Rzecz Osób Starszych  

Do opracowania lokalnego programu nadesłano 18 zgłoszeń gmin z naszego województwa. 

Zgodnie z projektem wybraliśmy do realizacji programu dwie gminy, tj. Nowe Miasto 

Lubawskie oraz Miasto Olsztyn. Działania dotyczące opracowania programu zaplanowano do 

realizacji na 2010 r.  

 

Koordynatorem projektu była: Agnieszka Nowicka 

 

 

 

 

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

dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany był od 1 lipca do 31 grudnia 2009r. Projekt 

realizowany był w partnerstwie ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. 

Dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

8. Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji 

społecznej i  zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. 
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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 dla osób 

niepełnosprawnych 

- warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem położonym na najbardziej 

marginalizowanych i izolowanych niepełnosprawnych. 

- 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. 

- 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 

 

Dzięki realizacji projektu pracę znalazło 22 osób niepełnosprawnych, a aktywność zawodową 

podjęło 25 osób (szkolenia zawodowe, dalszą edukację, wolontariat, praktyki zawodowe), co 

uważamy za sukces jak na tak krótki okres realizacji projektu. 

 

Koordynatorem projektu był Grzegorz Godlejewski. 

 

 

 

W ramach współpracy z Wspólnotą Robocza Związków Organizacji Socjalnych w 2009 r. 

Federacja FOSa zrealizowała. 

5. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych 
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 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. W ramach projektu zatrudnienie uzyskało 

22 osób.  

 

 Projekt ,,Senior TASK FOR’’. Federacja FOSa od VI.2007r. 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.  

W ramach swoich działań Doradczynią Federacji FOSa była Krystyna Czechowicz. 

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 (brała udział w 

organizacji II Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora), jak 

również pracowała jako animator lokalny w ramach Akademii III wieku w Korszach.  

 

 
 

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,  

- współtworzył opracowanie Strategii Federacji FOSa na lata 2010 – 2013  

 

 
 

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 2009 r. współpraca 

polegała na: 

- stałym kontakcie (mailowym, telefonicznym) 

- na realizacji dwóch projektów w partnerstwie:  

* „FOSa ludzi, idei, działań” , w ramach którego 4 osobowa grupa z Gemeinnützige 

Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit GPS w dniach 24 – 27 czerwca 2009r., uczestniczyła 

6. Współpraca z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

ESWIP 

7. Współpraca z Gemeinnützige Gesellschaft für Partistatische Sozialalarbeit - GPS  
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w wizycie studyjnej w Polsce. Podczas wizyty udział wzięli w warsztatach wypracowania 

Strategii Federacji FOSa, w warsztatach szkoleniowych (rozwój Sieci PALIUM), oraz spotkali 

się z naszymi organizacjami członkowskimi m.in. w Braniewie, Morągu, Orzyszu i Olsztynie.  

Ponadto podczas wizyty zostało zaktualizowane i przedłużone porozumienie o współpracy do 

roku 2013.  

* „Akademia III wieku Warmii i Mazur”, realizowanego przy wsparciu udzielonym w 

ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Czas trwanie projektu to: wrzesień 2009 – 

sierpień 2010. 

- 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 na wdrażaniu zapisów Wojewódzkiego Programu na rzecz osób 

starszych. Federacja nawiązała również współpracę z grupą lokalnych samorządowców, 

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

Lokalnych Programów na rzecz osób starszych.  

 

 
 

W 2009 r. pracownicy Federacji FOSa brali udział w różnych szkoleniach. Były to m.in.: 

 

 Szkolenie ,,Tworzenie projektów i pisanie wniosków grantowych z zakresu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki" w dn. 15-16 czerwca 2009r., organizowane przez 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu.  

 Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” Kwalifikowalność działań i kosztów. 

Zarządzanie finansami projektu FMGTM. W dn. 26 – 27 listopada 2009r. organizowane 

przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 

 Szkolenie „Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”, w dn. 22 – 23.06.2009 r., organizowane przez Fundację 

Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie.  

 

 
 

W czerwcu 2009 r. Federacja Organizacji Socjalnych FOSa została laureatem w VI edycji 

Konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora 

pozarządowego w województwie warmińsko – mazurskim za stworzenie „Wojewódzkiego 

Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009 – 2013. Pogodna i bezpieczna jesień życia na 

Warmii i Mazurach”.  

 

 
 

8. Współpraca z administracją publiczną 

11. FOSa Dzieciom 

10. Nagrody w 2009 roku 

9. Udział pracowników Federacji w szkoleniach i konferencjach 
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Jest to stały, wewnętrzny program Federacji, realizowany od 2006 roku przy współpracy  

z Bankiem Żywności w Olsztynie. Bank Żywności od początku podejmowanej pracy na rzecz 

dzieci wspierał naszą akcję poprzez przekazanie artykułów spożywczych. Pomoc dotyczyła 

zarówno wsparcia przy organizacji paczek, jak i innych działaniach jak np. przy organizacji 

wypoczynku zimowego.  

Akcję FOSa dzieciom przeprowadziliśmy kilkakrotnie w 2009 roku:  

A) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy świąteczne paczki dla dzieci.  

Artykuły do paczek otrzymaliśmy od Banku Żywności, a także przeprowadziliśmy zbiórkę 

upominków wśród pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w 

Olsztynie. Pracownicy poszczególnych wydziałów włączyli się w akcję,  dzięki czemu 

zebraliśmy ponad 600 szt. różnorodnych słodyczy i 114 zabawek, maskotek. Artykuły 

spożywcze i zabawki przekazały też prywatne osoby i firmy.  

Gwiazdkowe prezenty przekazaliśmy poprzez organizacje członkowskie 186 dzieciom z 

ubogich rodzin.  

 

ZESTAWIENIE ORGANIZACJI - PRZEKAZANIE PACZEK  

1) Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „PALIUM” w Piszu – przekazaliśmy 10 paczek  

2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Elbląga  

– przekazaliśmy 10 paczek,  

3) Stowarzyszenie integracyjne „RAZEM” z Elbląga – przekazaliśmy 20 paczek  

4) Świetlica we wsi Staboje-  ( dawny PGR) – przekazaliśmy 20 paczek  

5) Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności lokalnej w Orzyszu – przekazaliśmy 20 paczek  

6) Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK” z Giżycka  –

przekazaliśmy 36 paczek,  

7) Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach 

 – przekazaliśmy 25 paczek  

 8) Świetlica w Nowakowie – przekazaliśmy 40 paczek  

9) Rodziny wg zgłoszeń indywidualnych do FOSa – 5 szt.  

 

B) Dodatkowo Federacja FOSa nawiązała formalną współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna  

z Krakowa. Współpraca dotyczyła realizacji akcji „Szlachetna Paczka” na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, w której Federacja była partnerem regionalnym. 

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku,  

w której prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby najuboższych ze swojego miasta lub 

okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich 

społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im 

najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane 

w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę  

i przygotować dla niej paczkę na święta.  

Federacja FOSa jako partner regionalny, promowała „Szlachetną Paczkę” wśród 

kilkudziesięciu organizacji członkowskich i partnerskich, sieci organizacji, jak również na 

zaprzyjaźnionych stronach internetowych. 

 

C) Spotkania ze znanymi ludźmi. 20 maja 2009 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu, gościem była aktorka 

Katarzyna Zielińska (aktorka na co dzień grająca m.in. w serialu „Barwy Szczęścia”). Spotkała 

się ona z osobami niepełnosprawnymi, podopiecznymi TPD w Morągu.   
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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 2009 r. do grudnia 2009 r. działaniami biura kierował. Grzegorz Godlejewski. 

Od stycznia do maja 2009 r. w Federacji pracowała Ewa Kocięcka na stanowisku koordynatora 

projektów.   

Od września do grudnia 2009 r. została zatrudniona Agnieszka Nowicka na stanowisku 

koordynatora projektu.  

Od lipca do grudnia 2009 r. stażystką w Federacji była Agnieszka Anita Sójka. 

 

Redaktor opracowania: Grzegorz Godlejewski wraz z zespołem Federacji FOSa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DZIAŁALNOŚĆ BIURA  

 , 
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WYDATKI  ( w zł) ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ( w zł) 

        

I. Koszty statutowe/ 
realizowanych projektów   363 947,30     I. Przychody ze składek członkowskich          500,00     

        

II. Koszty administracyjne:      6 212,80     II. Przychody z usług:                 -       
1. Zużycie materiałów i 
energii          304,64         
2. Usługi obce  
(usługi telekomunikacyjne, 
czynsz, usługi serwisowe, 
utrzymanie domeny itp.)       5 503,16         

3. Podatki i opłaty          310,00         

4. Pozostałe           95,00       

III. Koszty finansowe  
(odsetki od kredytu)      2 690,81     III. Przychody z projektów:   421 497,32     

   

1.Projekt "FOSa ludzi idei, działań" 
dofinansowany w ramach Fundusz Małych 
Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych 
nr FMGTM/I/36/08 
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk       21 846,69     

IV. Pozostałe koszty 
operacyjne         867,02     

2. Projekt "Akademia III wieku w Małdytach" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
POKL.07.03.00-28-329/08-00      49 943,33     

   

3. projekt "Akademia III wieku w Orzyszu"  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
POKL.07.03.00-28-334/08-00      46 932,54     

RAZEM KOSZTY:   373 717,93     

4. projekt "Akademia III wieku w Korszach" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
POKL.07.03.00-28-331/08-00      47 290,76     

   

5. Projekt "Akademia III wieku w Wilczętach" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
POKL.07.03.00-28-332/08-00      49 900,00     

   

6. Projekt "FOSa ludzi, idei, działań" 
Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego  
imowa nr 7/OP/2009  
       9 300,00     

   

7. Projekt "50 i więcej same plusy" 
Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego umowa nr 5/ROPS/09       11 000,00     

 

III. Sprawozdanie finansowe za rok 2009  

 

 , 
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   8.Akademia III Wieku na Warmii i Mazurach    185 284,00     

    IV. Darowizny:      16 397,13     

    V. Przychody finansowe ( odsetki bankowe)            77,00     

    VI. Pozostałe przychody operacyjne   

    VII. Zysk roku 2008          430,18     

    RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:    438 901,63     

    

Zysk roku 2009     65 183,70       

    

Sporządziła:    

    

Grażyna Kalinowska    

    

Olsztyn dnia: 2010-03-27    
 


