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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: 

1. rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. promocja działalności charytatywnej; 

3. rozwój ochrony i promocji zdrowia; 

4. promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osieroconych;  

5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

6. rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7. rozwój edukacji, oświaty i wychowania; 

8. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

9. rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 

10. rozwój i promocja wolontariatu;  

11. rozwój organizacji socjalnych  

12. wspieranie członków federacji 

13. reprezentowanie członków federacji 

CELE STATUTOWE   

MISJA 

HISTORIA POWSTANIA 
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14. rozwój i promocja działań w obszarze ekonomi społecznej 

 

 
 

1. badanie potrzeb środowisk lokalnych; 

2. organizację szkoleń, poradnictwo w zakresie prowadzonych działań, dystrybucja 

informacji; 

3. profilaktykę i działania na rzecz poprawy warunków życia;  

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

5. wspieranie i inicjowanie różnorodnych form pomocy (grup samopomocowych, grup 

wsparcia i in.); 

6. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji 

socjalnych; 

7. współpracę z administracją publiczną w sferze socjalnej; 

8. wspieranie mechanizmów adaptacji i readaptacji społecznej osób zagrożonych i 

dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, 

niepełnosprawnych, osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego; 

9. koordynowanie działań mających na celu realizację postulatów członków Federacji 

oraz grup społecznych nie będących członkami Federacji i reprezentowanie ich 

interesów; 

10. prowadzenie działalności wydawniczej; 

11. inicjowanie współpracy zagranicznej członków Federacji. 
 

 

 
 

W 2010 r. uruchomiliśmy działalność gospodarczą w zakresie:  

1. Drukowanie gazet 18.11. Z, Pozostałe drukowanie 18.12.Z, Działalność usługowa 

związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z, Reprodukcja zapisanych nośników 

informacji 18.20. Z 

2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z , 

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona poprzez 

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z, Pozostała sprzedaż detaliczna 

prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z 

3. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z, Obiekty noclegowe turystyczne 

i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z, Pozostałe zakwaterowanie 

55.90.Z 

4. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A, Przygotowanie i 

dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z, Pozostała 

usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z, Przygotowanie i podawanie napojów 

56.30.Z 

5. Wydawanie książek 58.13.Z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.14.Z, Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, Działalność wydawnicza w 

zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z 

6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 59.11.Z, Działalność postprodukcyjna związana z filmami, 

nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z, Działalność związana z 

dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z, Działalność 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
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związana z projekcją filmów 59.14.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych 

i muzycznych 59.12.Z 

7. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 

8. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11.Z, Działalność portali internetowych 63.12.Z, Działalność agencji 

informacyjnych 63.91.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z 

9. Działalność prawnicza 69.10.Z, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo 

podatkowe 69.20.Z 

10. Stosunki między ludzkie (public realtions) i komunikacja 70.21.Z, Pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 

11. Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A, Pozostałe badania i 

analizy techniczne 71.20.B 

12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 72.20.Z 

13. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i 

miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.Z, Pośrednictwo w sprzedaży 

miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B, Pośrednictwo w 

sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

73.12.C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach 73.12.D, Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

 

 
 

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 – do 3 grudnia 2012 (Olsztyńskiej Stowarzyszenie Hospicyjne 

PALIUM ) 

Sekretarz Marta Stanisława Kosmala – od 3 grudnia 2012 (Warmińsko-Mazurskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach) 

 

 

 
 

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

Teresa Bocheńska (Elbląski Bank Żywności - Elbląg) 

Jan Skapowicz – do 3 grudnia 2012 Integracyjny Klub Sportowy ATAK w Elblągu  

Edyta Karpińska – od 3 grudnia 2012 Stowarzyszenie PASARGA w Wilczętach  

 

 

 
 

Pracownicy i współpracownicy (m.in. wolontariusze, stażyści) Federacji FOSa w 2012 r. to: 

Agnieszka Nowicka – koordynator projektu, kierownik biura (od września 2009 roku)  

Maciej Soroka- koordynator projektu (od listopada 2011) 

PRACOWNICY i WSPÓŁPRACOWNICY  

KOMISJA REWIZYJNA 

SKŁAD ZARZĄDU  

http://www.federacjafosa.pl/o-federacji/nasz-zespol/szczegoly-osoby.html?tx_bzdstaffdirectory_pi1%5BshowUid%5D=12&tx_bzdstaffdirectory_pi1%5BbackPid%5D=40&cHash=1e5c11488b
http://www.federacjafosa.pl/o-federacji/nasz-zespol/szczegoly-osoby.html?tx_bzdstaffdirectory_pi1%5BshowUid%5D=12&tx_bzdstaffdirectory_pi1%5BbackPid%5D=40&cHash=1e5c11488b
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Anna Książak Gregorczyk – doradca zawodowy(od stycznia 2012) 

Ewelina Warnel – webmaster (od stycznia 2012) 

Stanisław Brzozowski – Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego  

Stanisław Puchalski – Zastępca Rzecznika praw osób starszych województwa warmińsko-

mazurskiego 

Marta Sulikowska – doradca zawodowy (od sierpnia 2012 do października 2012) 

Joanna Sadżuga  - doradca zawodowy (od listopada 2012) 

Małgorzata Majewska – księgowa (od kwietnia 2012) 

 

 
 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa 

ul. Artyleryjska 34 

10 – 155 Olsztyn 

NIP: 7393452954, REGON 519643124 

T/F: /89/ 523 -60-92 

www.federacjafosa.pl , e-mail: biuro@federacjafosa.pl 

 

 

 
 

data wpisu: 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 z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Elblągu, 

7. Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości KROKUS w Korszach, 

8. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, 

9. Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Nowym Kawkowie, 

10. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu, 

12. Integracyjny Klub Sportowy ATAK w Elblągu, 

13. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Samarytanie” w Ornecie 

14. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“ w Olecku 

15. Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu, 

16. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Palium” w Piszu, 

DATA WPISU / NUMER REJESTRU KRS  

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 

SIEDZIBA BIURA 

http://www.federacjafosa.pl/
mailto:biuro@federacjafosa.pl
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17. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski 

Parasol” w Ełku, 

18. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 

Bartoszycach, 

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

Razem” w Lidzbarku Warmińskim, 

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

w Braniewie, 

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

22. Elbląskie Stowarzyszenie Humanitarne im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu, 

23. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne PALIUM, 

24. Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu, 

25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta – zmieniło nazwę w 2012 r. na: 

Stowarzyszenie „PASARGA”, 

26. Fundacja LAURENTIUS w Olsztynie, 

27. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dębowe 

Wzgórze, 

28. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, 

29. Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Szczytnie, 

30. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. 

31. Caritas Diecezji Ełckiej 

32. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi w Krekolach zmieniło nazwę w 2012 r. na 

„Łańcuch Wzajemności”  

33. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

34. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu  

35. Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”  

36. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób 

pokrzywdzonych w wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” ze Szczytna  

37. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu  

38. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie  

W roku 2012 dołączyły: 

39. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Ruciane-Nida  

40. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie 

 

 

 
 

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 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 
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- Porozumienie Uniwersytetów III Wieku Warmii i Mazur 

W większości są to niezależne sieci, posiadające wypracowane zasady współpracy z Federacją 

FOSa. Organizacje należące do ww. sieci, a nie będące członkami Federacji FOSa, posiadają 

status organizacji partnerskich Federacji.  

  

 
 

- Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Warmińsko – Mazurski Urząd  Marszałkowski w 

Olsztynie 

- Związek Parytetowy Dolnej Saksonii  

- Towarzystwo Parytetowej Pracy Socjalnej GPS z Wilhelmshaven  

- Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

- Sieć Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD 

- organizacja „Motiva”  z miejscowości Amersfoort w Holandii  

 

 
 

- Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

- Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

- Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Federacji FOSa w 2012 r. była realizowana między innymi 

poprzez projekty wpisujące się w misję organizacji,  pozyskane z różnych źródeł finansowania. 

Były to następujące projekty:  

1) „Wolontariat Warmii i Mazur” ,  

2) „Oblicza Wolontariatu” oraz wkład własny do projektu  „Oblicza Wolontariatu”,  

3) „Wolontariat osób starszych - międzynarodowy przepływ wiedzy i pomysłów”, 

4) „Inwestuj w siebie – reintegracja zawodowa i społeczna”, 

5) „Mamy swoje prawa”, 

6) „Akademia III Wieku Warmii i Mazur”, 

7)  „Skuteczniej na rzecz rodzin i osób ubogich”, 

8) „Badanie pilotażowe dotyczące  sytuacji życiowej ofiar narodowego socjalizmu na terenie 

Warmii i Mazur”, 

9) „Szkoła Animatorów Społecznych pracujących w środowiskach osób niepełnosprawnych” 

10) „Doradztwo i Kariera” – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i  zawodowej dla osób z 

niepełnosprawnościami,  

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM  

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE 
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Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2011 do 30 czerwca 2012 

 

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone następujące działania   

- wsparcie funkcjonowania Centrów Wolontariatu 

- Staże wolontariackie 

- Strona internetowa na temat wolontariatu 

- Spotkanie „Oblicza Wolontariatu” 

- Doradztwo  

- Promocja projektu  

Rezultaty projektu:  

Dzięki realizacji zadań i planowanych działań nastąpił rozwój i wzmocnienie organizacji 

pozarządowych w obszarze wolontariatu i aktywności społecznej. Udzielone wsparcie 

doradcze i animacyjne przyczyniło się do rozwoju wolontariatu jako zaangażowania 

obywatelskiego w organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienia przepływu informacji 

i wymiany doświadczeń w tym obszarze. 

Ponadto: 

- powstało lub zostało wzmocnionych 6 Centrów Wolontariatu znajdujących się w Olsztynie, 

Morągu, Bartoszycach , Mrągowie oraz Ełku, które pozyskały 92 wolontariuszy. Zostały 

zorganizowane 34 spotkania, przeprowadzono 15 inicjatyw wolontariackich,  

- odbyło się 1 dwudniowe szkolenie dla koordynatorów Centrów Wolontariatu, łącznie 

przeszkolono 21 osób 

- zorganizowano 3 szkolenia dla wolontariuszy w Ełku, Braniewie i Olsztynie, w których 

udział wzięło 45 wolontariuszy  

- powstał dokument dot. standaryzacji działalności centrum  

- odbył się staż  wolontariacki w organizacji pozarządowej  

Wolontariat Warmii i Mazur 
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-  funkcjonowała strona www.dobrastrona.org.pl  

- wsparto doradczo 10 organizacji wolontariackich  

Wartość projektu: 130 000,00 

Finansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  

 

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu 

Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Termin realizacji: lipiec 2012 do czerwiec 2013 

Wartość projektu: 86 670,00  

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w wysokości 7 500,00 na działanie prowadzone w okresie 01 lipiec 2012 do  31 

grudnia 2012. 

Projekt był kontynuacją poprzednich działań. W ramach projektu w 2012 roku:  

- wsparto powstanie/działalność 7 Centrów Wolontariatu w Olsztynie, Morąg, Iława, Ełk, 

Bartoszyce, Braniewo, Ruciane Nida. W każdym Centrum działalność prowadzi około 20 

wolontariuszy na rzecz lokalnej społeczności w tym osób starszych,  

- wsparcie środowisk seniorskich prowadzili Rzecznik Praw Osób Starszych w Olsztynie oraz 

Zastępca Rzecznika Praw Osób Starszych w Elblągu  

- odbyło się spotkanie organizacji socjalnych „Oblicza Wolontariatu” , w których wzięło udział 

około 500 osób  

- została zaktualizowana regionalna strona wolontariatu www.dobrastrona.org.pl 

- został wydany numer czasopisma „Generacja”  

 

 

 

Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 r.  

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie”.  

Projekt zakładał cztery trzytygodniowe wizyty, w których wzięło udział 12 wolontariuszy (6 z 

Projekt  „Wolontariat osób starszych - międzynarodowy przepływ 

wiedzy i pomysłów” 

 

 

 

 

 

 „Oblicza Wolontariatu” 

 

 

 

 

http://www.dobrastrona.org.pl/
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Holandii oraz 6 z Polski).  

 

Pierwsza grupa wolontariuszy wyjechała do Holandii we wrześniu 2010 roku (2 osoby) 

natomiast druga grupa wolontariuszy wyjechała do Holandii we wrześniu 2011 roku (4 osoby). 

Holendrów gościliśmy w maju 2011 roku (2osoby) oraz w maju 2012 roku (4 osoby). 

W realizacji projektu współpracowaliśmy z szeregiem organizacji członkowskich Federacji 

FOSa. 

Działania wolontariuszy z Holandii w Polsce wykonywane na rzecz organizacji zrzeszonych w 

Federacji FOSa w maju 2012 to: 

- pomoc w organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Morągu  

-  praca w warsztatach terapii zajęciowej,  

- spotkania z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku – przeprowadzenie wykładów,  nordic 

walking z seniorami;  

-praca w siedzibie Federacji FOSa polegająca na promocji zawodów sportowych „Senioriada”, 

na stornach internetowych holenderskich oraz wśród organizacji senioralnych w Holandii,   

- przeprowadzenie wykładów dla seniorów ze Stowarzyszenia „Chór Tęcza”,  

-praca w ośrodku, pomoc przy wyjeździe na wystawę dla osób niewidomych,  

- przeprowadzenie wykładu nt. Holandii dla podopiecznych DDPS, 

-  praca z podopiecznymi NZOZ OMR,  

- wykład w Domu Kombatanta; 

- prowadzenie zajęć z języka angielskiego w UTW, - przeprowadzenie wykładu dla słuchaczy 

UTW przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, - pomoc w przygotowywaniu 

posiłku w organizacji pozarządowej ESWIP. 

 

Wartość projektu: 23 377,54 

 

 

 

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r.  

wartość umowy: 828 245,58  

finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny PO KL Działanie 7.2.1 umowa zawarta z 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego 

 

W ramach realizacji tego projektu  zorganizowaliśmy kształcenie dla 45 osób w zawodzie 

opiekuna medycznego. Ponadto w ramach tego projektu zwiększaliśmy kompetencje społeczne 

uczestników poprzez: naukę języka niemieckiego, podnoszenie  umiejętności funkcjonowania 

Projekt: Inwestuj w siebie – reintegracja zawodowa i społeczna 
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na rynku pracy, w rodzinie i lokalnym społeczności. Do projektu zakwalifikowano osoby 

pozostające bez pracy lub korzystające z pomocy społecznej z powiatu: kętrzyńskiego, 

bartoszyckiego, braniewskiego.  

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej następujących podmiotów:  

1. Federacja FOSa- lider projektu  

2. Gmina Miejska Kętrzyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 

3. Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej w Bartoszycach 

Współpracowaliśmy też z organizacjami członkowskimi Federacji FOSa z ww. powiatów.  

W 2012 r. w ramach realizacji tego projektu zostały przeprowadzone następujące działania:  

-  kurs nauki języka niemieckiego po 15 os. w trzech powiatach.  

- cykl warsztatów z wizerunku, 

- cykl szkoleń psychologicznych  

- cykl szkoleń z doradztwa zawodowego  

- staże praktyczne placówkach opiekuńczych 

oraz od września rozpoczęto realizację cyklu edukacyjnego na kierunku opiekuna medycznego.  

Kurs opiekuna medycznego realizowany był we współpracy z następującymi szkołami:  

- Policealna Szkołą Medyczna im. Zbigniewa Religii w Olsztynie  

- Policealna Szkoła Medyczna im. Jadwigi Romanowskiej z Elbląga. 

W Elblągu zorganizowaliśmy naukę dla 15 uczestników z powiatu braniewskiego, a w 

Olsztynie dla 30 osób z powiatu kętrzyńskiego i bartoszyckiego.  

Wdrażanie tego projektu będzie kontynuowane w 2013 r., gdzie planowany jest także kurs 

prawa jazdy.  

   

 

 

Okres realizacji projektu:  maj 2012 - listopad 2012  

Źródło dofinansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Wartość projektu: 12 000 zł 

Założeniem projektu było zwiększenie aktywności osób starszych w województwie 

warmińsko-mazurskim poprzez działania Rzecznika Praw Osób Starszych oraz Jego Zastępcy, 

a także poprzez wydanie czasopisma „Generacja”.  

W ramach realizacji tego projektu Rzecznicy podejmowali interwencje, gdy dochodziło do 

  

Projekt: Mamy swoje prawa 
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łamania praw osób starszych. W trakcie 7 miesięcznej pracy przyjęli co najmniej 20 zgłoszeń 

dotyczących spraw lokalowych, rodzinnych, związanych  ze służbą zdrowia, opieką 

paliatywną. Interweniowali do władz miejskich, samorządowych do organów ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

ośrodków pomocy społecznej  i in. W trakcie swojej kilkumiesięcznej pracy dążyli do zmiany 

postrzegania wizerunek osób starszych i przeciwdziałali dyskryminacji tej grupy osób.   

Wspierali oni propagowanie wszelkich form aktywności seniorów (kulturalnych, 

edukacyjnych, sportowych). Nagłaśniali te kwestie w mediach, konferencjach, udzielali 

wywiadów dla prasy, radia.  Odbyli co najmniej 75 spotkań z przedstawicielami władzy 

samorządowej, organizacjami działającymi na rzecz i z seniorami, uczestniczyli 

w konferencjach, seminariach poświęconych osobom starszym, udzielali porad prawnych 

seniorom; łącznie spotkali z 120 osobami starszymi. Prowadzili również działania 

informacyjno-edukacyjne, które miały na celu zwiększenie świadomości osób starszych na 

temat przysługujących im praw, ale również występujących w ich środowisku zagrożeń. W 

ramach tego działania zostało przeprowadzonych 5 wykładów – spotkań w Olsztynie, Iławie, 

Młynarach,  Kętrzynie i Nidzicy, w których uczestniczyło łącznie 246 osób. 

W ramach realizacji zadań projektu wydaliśmy również kolejny numer czasopisma Generacja, 

którego autorami byli wolontariusze, m.in. osoby starsze. Tematy poruszane w Generacji to 

przede wszystkim sposoby na aktywność, zdrowy styl życia, działania organizacji seniorskich, 

sylwetki aktywnych osób starszych.  Pismo ukazało się w 800 egzemplarzach w formacie A4, 

20 stron i zostało rozdysponowane do Uniwersytetów III Wieku, ośrodków pomocy społecznej, 

organizacji seniorskich. 

 

 

 

Okres realizacji projektu:  czerwiec 2012- grudzień 2012  

Źródło dofinansowania: Wojewoda Warmińsko-Mazurski  

Wartość dofinansowania: 24 992 zł   

Projekt nastawiony był na aktywizację i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych 

poprzez wydanie pisma Generacja i realizację wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, 

w Klubach Seniora itp. Realizacja zadań i zaplanowanych działań wzmocniła środowisko 

seniorskie oraz zwiększyła aktywność osób starszych w działania na rzecz społeczności 

  

Projekt: Akademia III Wieku Warmii i Mazur 
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lokalnej. 

W ramach realizowanych działań  przeprowadzono:  

- 10 wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTW w Braniewie, Bartoszyce, 

Iławie, Olsztynie, Kętrzynie, Morągu, Ełku, Giżycku, Działdowie, Nidzicy.  

W wykładach wzięło udział łącznie około 700 osób. Wykłady woluntarystycznie 

przeprowadzili pracownicy akademiccy, dziennikarze, prawnicy, mediatorzy, psycholodzy.  

- zostały wydane 2 numery „Generacji” w łącznym nakładzie  2 000 egzemplarzy.  

 

 

     

Okres realizacji projektu:  1.06. 2012 r. do 31.12.2012 r.   

Źródło dofinansowania: Wojewoda Warmińsko-Mazurski  

Wartość dofinansowania: 24 992 zł   

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pod nazwą „Akademia Socjalna” 

dla przedstawicieli pomocy społecznej i pozarządowych organizacji socjalnych w zakresie 

zwiększenia wiedzy niezbędnej do efektywniejszego pomagania osobom i rodzinom ubogim. 

W ramach zorganizowanego cyklu szkoleniowego pod nazwą Akademia Socjalna 

przeprowadziliśmy osiem szkoleń 8 godzinnych o następującej tematyce: 

1) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; 

 

2) Diagnoza. Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin i osób ubogich;  

3) Projektowanie. Metodologia tworzenia projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych  

4) Finanse domowe. Budowanie umiejętności zabezpieczeń przed wpadnięciem w spiralę 

zadłużeń, umiejętności kontroli budżetu domowego. Jak pracować z osobami, które 

wpadają w zadłużenia kredytowe. 

5) Trening umiejętności pomagania 

6) Partnerstwo. Budowanie partnerstwa między instytucjami pomocy społecznej i 

socjalnymi organizacjami pozarządowymi. Sposoby nawiązywania współpracy z 

lokalnymi przedsiębiorcami 

  

Projekt: Skuteczniej na rzecz rodzin i osób ubogich   

 

 

 

 



 14 

7) Sposoby poszukiwania i pozyskiwania środków na realizację zadań i działań 

związanych ze wsparciem rodzin z różnych źródeł – akcje charytatywne, organizacje i 

instytucje, itp. 

8) Superwizja w pomocy społecznej 

Do projektu zrekrutowaliśmy 15 osób, pracowników następujących organizacji i instytucji: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie (5 osób) w tym z różnych form 

organizacyjnych jak: - Punkt Pomocy Społecznej nr 4, - Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej , - Ośrodek Wsparcia dla Matek;  

 Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym (2 osoby)  

 Stowarzyszenie „Nie lękaj się” Środowiskowy  Dom Opieki „Barka” (2 miejsca)  

 Stowarzyszenie na rzecz chorych z chorobą nowotworową „Promyk” (1 osoba)  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie (1 osoba)  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie (2 osoby)  

 Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta ( 2 osoby)  

 WRZOS biuro projektu w Olsztynie „Doradztwo i Kariera” dla osób z niepełno 

sprawnościami (1 osoba)  

W każdym ze szkoleń wzięło udział po 15 osób zajmujących się pomocą ubogim, 

niepełnoprawnym lub ich rodzinom. W sumie w wyniku wdrażania zadnia zostało 

przeszkolonych 30 przedstawicieli, pracowników instytucji pomocy społecznej i 

pozarządowych organizacji socjalnych.  Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia 

szkolenia, na których były zapisy w ilu i jakich tematycznie szkoleniach dana osoba wzięła 

udział. Na świadectwach był także zamieszczony zapis o dofinansowaniu szkolenia z dotacji 

Wojewody Warmińsko-mazurskiego oraz nr umowy w ramach której było realizowane 

zadanie. 

 

 

Okres realizacji projektu:  1.07. 2012 r. do 31.07.2013 r.   

Źródło dofinansowania: Fundacja „Aktion Mensch”   

Wartość dofinansowania: 79 328,00   

Projekt polegał na organizacji szkoleń dla 15 osobowej grupy z województwa warmińsko-

mazurskiego, pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Do udziału w projekcie 

  

Projekt: Szkoła Animatorów Społecznych pracujących w 

środowiskach osób niepełnosprawnych 



 15 

zakwalifikowano przedstawicieli 15 organizacji i instytucji pracujących z i na rzecz osób 

niepełnosprawnych z terenu województwa warmińsko –mazurskiego. 

W ramach realizacji zadań projektu odbyły się następujące szkolenia:  

 

1) 29.08.2012 – odbyło się seminarium otwierające w Olsztynie, wystąpili podczas niego 

przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie: 

2) 27-29.09.2012 – 20 godz. szkolenie  na temat: „Ja jako Animator“ ,  

3) W dniach 17-21.10.2012 r. odbyło się 20 godz. uczestnicy Szkoły Animatorów 

Społecznych byli na wizycie studyjnej w Niemczech  

4) W dniach 15-17.11.2012 r. odbyło się 20 godz. Szkolenie na temat: Diagnoza 

środowiska lokalnego. Tworzenie partnerstwa i koalicji wokół problemów  osób 

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.  

5) W dniach 6-8.12.2012 odbyło sie 20 godz. Szkolenie na temat: Komunikacja i 

budowanie relacji w zespole.  

Liderem projektu jest Towarzystwo Parytetowej Pracy Socjalnej z Wilhelshaven, Federacja 

FOSa jest partnerem i realizatorem projektu w Polsce 

Przy realizacji projektu Federacja FOSa współpracowała: 

- ze Stowarzyszeniem CAL przy wskazywaniu trenerów, doborze materiałów szkoleniowych 

- z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – przy organizacji seminarium 

naukowego, 

- z Urzędem Marszałkowskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – również przy 

organizacji seminarium naukowego 

- z organizacjami, które zgłosiły uczestników projektu – w zakresie organizacji szkoleń, 

realizacji diagnozy itd. 

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu:  październik 2012- kwiecień 2013 roku 

Źródło dofinansowania: Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość  

Wartość dofinansowania: 2 500 euro - 10 059,75 zł  

Cel projektu to zbadanie obecnej sytuacji życiowej ofiar prześladowań nazistowskich 

w regionie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt jest wstępem do przygotowania 

programu wsparcia tej grupy osób starszych; realizacja  planowana jest na koniec 2013 roku. 

  

Projekt: Badanie pilotażowe dot. sytuacji życiowej ofiar narodowego 

socjalizmu na terenie Warmii i Mazur 
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Na podstawie analizy dokumentów i przeprowadzonych wywiadów z ekspertami zostały 

określone potrzeby osób poszkodowanych i wynikające z nich konieczności działań. 

W ramach działań projektu zostało zrealizowane:  

- wywiady z osobami, które reprezentującymi Ofiary Narodowego Socjalizmu,    

- zebranie materiałów na temat sytuacji osób pokrzywdzonych w Iławie i Olsztynie  

- analiza dokumentacji organizacji działających na rzecz tej grupy społecznej.  

Wyniki badań zaprezentowano na konferencji „Jak żyją Ofiary Narodowego Socjalizmu 

dzisiaj” w marcu 2013 w Warszawie.  

 

 

 

W ramach partnerstwa Federacja FOSa podpisała umowę o współpracy ze Wspólnotą Roboczą 

Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy, polegającą na realizacji wspólnego 

projektu pt. „Doradztwo i Kariera- ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych”. Był to projekt dofinansowany ze środków PFRON  

Projekt ten Federacja FOSa realizowała już wcześniej w partnerstwie z WRZOS w 4 edycjach, 

tj. od 2008 r.  

Data nowej edycji: 1 sierpnia 2012 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 

tym pomoc w wejściu na rynek pracy - zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Zadania  

w projekcie dotyczą głównie osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych.   

Dzięki realizacji projektu przyczyniamy się do: 

1. Dla osób niepełnosprawnych: 

a) uzyskania i utrzymania zatrudnienia na chronionym jak i otwartym rynku pracy, 

b) podniesienia umiejętności poruszania się po rynku pracy m.in. umiejętności rozmowy  

z pracodawcą, umiejętności wdrażania metod szukania pracy z nastawieniem na samodzielne 

poszukiwanie zatrudnienia, umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

umiejętności szukania zatrudnienia zgodnego z zasobami i możliwościami jednostki, 

c) 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 

 

Projekt: Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji 

społecznej i  zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami 
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konfliktów szczególnie na polu zawodowym 

We wszystkich działaniach projektowych Federacja FOSa podejmuje współpracę z 

organizacjami członkowskimi, partnerskimi. 

 
 

Jest to stały, wewnętrzny program Federacji FOSa, realizowany od 2006 roku. 

 W jego ramach zorganizowaliśmy w 2012: 

- wypoczynek zimowy dla około 30 dzieci w Gospodarstwie Agroturystycznym w Lesznie koło 

Barczewa. Z wypoczynku korzystały dzieci potrzebujące pomocy, podopieczni Stowarzyszenia 

„Trzy Pokolenia” ze Szczytna   

- świąteczne paczki dla około 200 dzieci  

Zbiórkę darów do paczek dla dzieci zrealizowało Centrum Wolontariatu w Olsztynie, 

prowadzone przez Federację FOSa we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i 

Rozwoju Pionier. Do akcji pozyskano około 20 darczyńców, w tym między innymi Urząd 

Marszałkowski w Olsztynie, Urząd Wojewódzki, Sąd Administracyjny w Olsztynie, Komendę 

Wojewódzką Policji w Olsztynie, Bank Żywności w Olsztynie oraz Olsztyńskie Biblioteki i 

inne instytucje.   Podmioty te przeprowadziły wśród swoich współpracowników akcję zbierania 

słodyczy, maskotek, książek, zabawek.   

Paczki przekazano poprzez organizacje członkowskie Federacji FOSa najbardziej 

potrzebującym dzieciom.   

 

 
 

 

Federacja FOSa realizowała zadania statutowe z nastawieniem na trwałość. Do pozostałych 

działań należą: 

1) Działania wspierające organizacje członkowskie Federację i inne organizacje socjalne z 

terenu województwa, jak szkolenia, doradztwo, mediacje (np. z samorządem), pomoc w 

nawiązaniu partnerstwa i realizacji zadań statutowych  

2) Działania na rzecz zakończenia prac, przeprowadzenia konsultacji i przyjęcia przez Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Wolontariatu.  

  

Pozostała działalność statutowa Federacji FOSa 

 

 

 

 

  

FOSa Dzieciom 
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3) Działania na rzecz monitoringu i wdrażania Wojewódzkiego programu na rzecz osób 

starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach” 

Współpraca z UIIIW 

4) Budowa współpracy ze środowiskami organizacji socjalnych z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego: 

a) zorganizowano, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz 

Stowarzyszeniem ESWIP, prowadzącym Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, 

spotkanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. To pierwszy krok do sieciowania i współpracy tych 

podmiotów 

b) podjęto stałą współpracę z Uniwersytetami III Wieku z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. To kolejna grupa partnerska Federacji FOSa 

5) Przedstawiciele Federacji FOSa uczestniczyli w pracach szeregu ciał, m.in.: 

a) komisjach oceny wniosków 

b) Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

c) Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

d) innych 

6) Działalność Federacji FOSa została dostrzeżona i doceniona przez szereg gremiów: 

a) doceniono działalność rzeczników praw osób starszych Stanisława Brzozowskiego oraz 

Stanisława Puchalskiego – poprzez nagrodę i wyróżnienie Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskie za zasługi w dziedzinie pomocy społecznej oraz tytułem dla Pana 

Stanisława Puchalskiego w konkursie „Spoko senior” 

b) doceniono działalność redaktora prowadzącego „Generacji” Krzysztofa Marusińskiego 

poprzez nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Heleny Radlińskiej dla animatorów 

społecznych 

c) dostrzeżono też działania samej Federacji, poprzez zaliczenie jej działań do dobrych praktyk 

Programu Grundtvig oraz czterech innych dokumentów, dot. turystyki osób starszych, założeń 

polityki senioralnej kraju oraz aktywności 50+ 

7) Szereg działań Federacji FOSa możliwy był dzięki zaangażowaniu i współpracy organizacji 

członkowskich. Należą tu wymienić zwłaszcza Stowarzyszenie ESWIP, Bank Żywności w 

Olsztynie, a także Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu i in. Wszystkim organizacjom serdecznie 

dziękujemy za zaangażowanie.  
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Rachunek wyników 

na dzień 31.12.2012 .r 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 

Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.U.137 poz1539 z późn.zmian)                                                   

    Pozycja Wyszczególnienie Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy 

Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy 

1 2 3 4 

A Przychody z działalności statutowej 245 215,73 630 171,07 

I Składki brutto określone statutem 2 480,00 2 690,00 

II Inne przychody określone statutem 242 735,73 627 481,07 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  242 735,73 627 481,07 

III Przychody z odpłatnej działalności gospodarczej  4 510,00 133 460,00 

B Koszty realizacji zadań statutowych 215 300,10 653 362,50 

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej  215 300,10 653 362,50 

C 
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 

ujemna) (A-B) 
29 915,63 -23 191,43 

D Koszty z działalności gospodarczej 1 960,51 68 983,71 

E 
Wynik finansowy na działalności gospodarczej (wielkość dodatnia 

lub ujemna) (AIII - D) 
2 549,49 64 476,29 

F Koszty administracyjne 7 817,53 34 311,73 

1 Zużycie materiałów i energii 98,00 3 822,72 

2 Usługi obce 3 036,53 12 608,70 

3 Podatki i opłaty 393,00 1 613,00 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 290,00 15 200,64 

5 Amortyzacja   1 066,67 

6 Pozostałe     

G Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji AiG) 285,79 4 555,32 

H Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H) 2 122,79 1 824,41 

I Przychody finansowe 1,69 5 783,30 

J Koszty finansowe 5 785,43 1 025,00 

K 
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (C+E-F+G-H+I-J) 
17 026,85 14 462,34 

L Zyski i straty nadzwyczajne     

I Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia     

II Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna     

Ł Wynik finansowy ogółem (I+J) 17 026,85 14 462,34 

I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna     

II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 17 026,85   

 30.03.2013 
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BILANS  NA DZIEŃ 31.12.2012 R. 
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.U.137 poz.1539 z późn.zm) 

Wiersz AKTYWA STAN NA Wiersz PASYWA Stan na 

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 
A Aktywa trwałe 0,00 14 933,33 A Fundusze własne 17 026,85 14 462,34 
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy     

I Rzeczowe aktywa trwałe   14 933,33 II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Należności długoterminowe     III Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy 
17 026,85 14 462,34 

IV Inwestycje długoterminowe     1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wartość dodatnia) 
17 026,85 14 462,34 

V Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wartość ujemna) 
    

B Aktywa obrotowe 17 526,85 22 049,43 B Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
500,00 22 520,42 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     I Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek 
    

II Należności krótko terminowe 781,84 6 206,35 

II Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne 
500,00 22 520,42 

1 Kredyty i pożyczki     
2 Inne zobowiązania 500,00 22 520,42 
3 Fundusze specjalne     

III Inwestycje krótko terminowe 16 745,01 15 843,08 III Rezerwy na zobowiązania     

1 Środki pieniężne 16 745,01 15 843,08 IV Rozliczenia międzyokresowe     
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
    

C Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

  Suma bilansowa 17 526,85 36 982,76   Suma bilansowa 17 526,85 36 982,76 

        Data sporządzenia     30.03.2013 r.                                                                                                                                                      Podpis 
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK 

              A. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 

Środki trwałe Wg cen nabycia, zakupu 

Należności i zobowiązania Wg kwot wymaganej zapłaty 

Fundusze własne Wg wartości nominalnej 

B. ZMIANY STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - PRZYCZYNY I WYNIK 

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 

      

C. INFORMACJA O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANSU NIEUJĘTE W KSIĘGACH HANDLOWYCH 

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych 
Nie uwzględniono w 

bilansie rachunku wyników 

        

        

D. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE 

Nazwa grupy 
składników 

majątku trwałego 
Stan na 01.01.2012  Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 31.12.2012 

Grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu) 

            

Budynki, lokale i 
obiekty inzynierii 
lądowej i wodnej 

            

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

            

Środki transportu     16 000,00     16 000,00 

Inne środki trwałe 3 468,80         3 468,60 

Razem 3 468,80 0,00 16 000,00 0,00 0,00 19 468,60 
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E.  UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na 
01.01.2012 

Aktualizacja 
Amortyzacja za 

rok 2012 
Inne 

zwiększenia 
Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2012 

Stan na 
01.01.2012  

Stan na 
31.12.2012  

Grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu) 

                

Budynki, lokale i obiekty inzynierii 
lądowej i wodnej 

              0,00 

Urządzenia techniczne i maszyny               0,00 

Środki transportu     1 066,67         1 066,67 

Inne środki trwałe 3 468,60             3 468,60 

Razem 3 468,60   1 066,67         4 535,27 

F. GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE 

  

Stan na 
01.01.2012 

Zmiany w ciągu roku 
Stan na 31.12.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Powierzchnia m
2
         

Wartość         

G. ŚRODKI TRWAŁE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY 

  Stan na 01.01.2012 
Zmiany w ciągu roku Stan na 

31.12.2012  Zwiększenia Zmniejszenia 

Grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu)         

Budynki, lokale i obiekty inzynierii 
lądowej i wodnej         

Urządzenia techniczne i maszyny 
        

Środki transportu         

Inne środki trwałe         

Razem 
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H. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego 

Stan na 01.01.2012 Przychody Rozchody Stan na 31.12.2012 

Inne wartości niematerialne i prawne         

Razem 0,00     0,00 

I. UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - AMORTYZACJA 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
01.01.2012 

Amortyzacja Inne zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

31.12.2012 
Stan na 01.01.2012 (netto) 

Stan na 31.12.2012 
(netto) 

Inne wartości 
niematerialne i 
prawne 

              

Razem 0,00           0,00 

J. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

  Stan na 01.01.2012 
Zmiany w ciągu roku 

Stan na 31.12.2012 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Nieruchomości         

Wartości niematerialne i prawne         

Długoterminowe aktywa finansowe         

a) udziały i akcje         

b) inne papiery wartościowe         

c) udzielone pożyczki         

d) inne długoterminowe aktywa 
finansowe         

Inne długotrwałe inwestycje         

Razem         

K. PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY 

Należności z tytułu 

Okres wymagalności 
Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku 

Stan na 
01.01.2012 

Stan na 31.12.2012 Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 Stan na 01.01.2012 (netto) Stan na 31.12.2012 

dostaw i usług 781,84 1 670,00     781,84 1 670,00 
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L. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE 
SPŁATY 

Zobowiązania z 
tytułu 

Okres wymagalności 
Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku 

Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 

kredytów i pożyczek             

dostaw i usług 500,00 21 958,26     500,00 21 958,26 

podatków   148,00       148,00 

ubezpieczeń 
społecznych 

  414,16       414,16 

wynagrodzeń             

zobowiązań 
wekslowych 

            

innych zobowiązań             

Razem 500,00 22 520,42     500,00 22 520,42 

Ł. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE 

Tytułem Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg 
tytułów:     

a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania 
pomieszczeń     

b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji     

c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe     

d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów     

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg     

podatków             

środków od ZUS             

wynagrodzeń   4 536,35       4 536,35 

dochodzone na 
drodze sądowej             

inne należności             

RAZEM 781,84 6 206,35 0,00 0,00 781,84 6 206,35 
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tytułów: 

a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów     

M. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 

Tytułem Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2012 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnione wg 
tytułów) 

    

Nierozliczone dotacje     

N. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH 

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły 

Zyski nadzwyczajne - losowe     

Zyski nadzwyczajne - pozostałe     

Suma     

Straty nadzwyczajne - losowe     

Straty nadzwyczajne - pozostałe     

Suma     

O. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE 

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 

n/d   

    

    

    

Ogółem   

              Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną pożytku publicznago oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną 
pożytku publicznego. W pozostałych wypadkach wpisać n/d. 

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 

P. INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚCI 

1. Przychody z działalności statutowej 

Składki brutto określone statutem 2 690,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 627 481,07 
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dotacje 582 735,42 

przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego 17 026,85 

nawiązki sądowe   

darowizny 27 718,80 

akcje zlecone   

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 133 460,00 

    

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 

pozostałe refundacje   

koncert   

pozostałe   

2. Pozostałe przychody 

Przychody ze sprzedazy środków trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych   

Przychody z likwidacji środków trwałych   

Inne 4555,32 

              
              3. Przychody finansowe 

Cena sprzedaży akcji i udziałów   

Odsetki od lokat, wkładów bankowych   

Odsetki od pożyczek   

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych   

Otrzymane dywidendy od akcji obcych   

Inne przychody finansowe 5 783,30 

R. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW 

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 

Świadczenia pieniężne:   

a) zużycie materiałów i energii 36401,35 

b) usługi obce 320325,55 

c) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 283557,7 

d) pozostałe koszty 83674,61 

Świadczenia niepieniężne:   
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2. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 

Świadczenia pieniężne   

    

Świadczenia niepieniężne   

    

3. Koszty administracyjne 

a) zużycie materiałów i energii 3822,72 

b) usługi obce 12 608,70 

c) podatki i opłaty 1613 

d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 200,00 

e) pozostałe koszty 1066,67 

4. Pozostałe koszty 

Wartośc netto sprzedanych środków trwałych, srodków trwałych w 
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   

Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego 
ryzyka gospodarczego   

Inne 1824,41 
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5. Koszty finansowe 

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i 
krótkoterminowe aktywa finansowe   

Odsetki od kredytów i pozyczek oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji   

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od 
kredytów inwestycyjnych   

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing 
finansowy   

Inne koszty finansowe 1 025,00 

 
 
S. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO 

Wyszczególnienie 
Fundusz 

statutowy z aktualizacji wyceny 

Stan na 01.01.2012     

1. Zwiększenia     

a) z zysku     

b) inne     

2. Zmniejszenia     

a) pokrycie straty     

b) inne     

Stan na 31.12.2012 0,00   
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I. Przychody za składek członkowskich 2 690,00 

II. Przychody z usług 133 460,00 

III. Przychody z projektów: 598 735,42 

1.EFS POKL -  Inwestuj w siebie reintegracja 

zawodowa i społeczna  
290 000,00 

2.MPiPS PO FIO - Wolontariat Warmii i Mazur  50 000,00 

3.MPiPS PO FIO – Oblicza Wolontariatu 77 670,00 

4.Urząd Marszałkowski (wkład własny) – Oblicza 

Wolontariatu 
7 500,00 

3.Fundacja Aktion Mensch - Szkoła Animatorów 

Społecznych 
95 328,00 

4.WMUW w Olsztynie – Akademia III Wieku 24 992,00 

5.WMUM w Olsztynie – Akademia Socjalna 24 992,00 

6.Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość – 

Badania pilotażowe dot. syt. życiowej ofiar 

narodowego socjalizmu na terenie Warmii i Mazur 

8005,40 

7.Projekt Grunttvig 8 248,02 

8.U.M.Mamy Swoje Prawa 12 0000,00 

IV. Darowizny 11 718,80 

V. Przychody finansowe( dodatnie różnice kursowe, 

odsetki bankowe ) 
5 783,30 

VI. Przychody operacyjne (PFRON) 4 555,32 

RAZEM 756 942,84 

 


