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Organizacje Członkowskie Federacji Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa 

 

ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo. Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na doroczne spotkanie 
organizacji członkowskich Federacji FOSa. Pandemia wymusza na nas spotkanie on-line, ale tak 
dawno nie mieliśmy okazji spotkać się w większym gronie, że Zarząd Federacji FOSy zdecydował 
o zorganizowaniu dwóch spotkań. Pierwsze odbędzie się 25 maja właśnie w formie on-line, 
 a następne, o ile pozwolą restrykcje i środki finansowe, już bezpośrednio w październiku. Mamy 
nadzieję, że jesienią uda nam się zobaczyć osobiście, bardzo na to liczymy. W czerwcu br. 
planujemy także walne spotkanie członków, na które już dziś serdecznie zapraszamy.  

Poniżej zamieszczamy program spotkania 25 maja 2021r. Mamy nadzieje, że tematy, które 
proponujemy, będą dla Państwa interesujące i zachęcą do udziału. Zakładamy przestrzeń do 
dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentację różnych modeli i metod pracy.  

PROGRAM SPOTKANIA 25.05.2021 

9:30-9:45  Idea spotkania- wprowadzenie: Bartłomiej Głuszak  

9:45- 12:00 Działania Samorządu Województwa na rzecz organizacji pozarządowych – Jolanta Piotrowska, 
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Miejsce organizacji pozarządowych w Krajowym Planie Odbudowy, a deinstytucjonalizacja usług 
społecznych - Cezary Miżejewski, prezes WRZOS.  

Nowe fundusze- szanse i wyzwania. Stan prac nad Funduszami UE w nowym okresie 
programowania 2021- 2027  - Maciej Bielawski, wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP. 

Konsekwencje przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 dla 
organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością – Piotr Kubarewicz, PSONI Koło w 
Biskupcu 
 
Skok na fundraising. Jak powstali „Potrzebni”? - Aneta Fabisiak –Hill, managerka kampanii 
Potrzebni. 
 
Telegraficzny przegląd źródeł finansowania działań organizacji pozarządowych – Piotr 
Pniewski, dyrektor Federacji FOSa  
 
Jak radzimy sobie w czasie pandemii? – dyskusja moderowana Bartłomiej Głuszak 
 

12:00-12:20 Wirtualna kawa –  (w przerwie jest możliwość krótkich spotkań towarzyskich w pokojach - 
trzeba to zgłosić moderatorowi na czacie) 
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12:30-13:00 Modelowe rozwiązania: (I tura- jeden temat do wyboru)  
 
Żyroskop – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych -Anna Książak-Gregorczyk, 
Federacja FOSa   
 
Kręgi wsparcia jako model pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i nie tylko – 
Aleksandra Kojtych, specjalistka ds. kręgów wsparcia  w PSONI Koło w Elblągu. 
 
Metoda rozwoju osobistego i społecznego poprzez edukację w terenie (plenerze)  FOLM  - 
Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. 
 

13:05- 13:35 Modelowe rozwiązania: (II tura – jeden temat do wyboru) 
 
Centrum Pomocy Dzieciom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Tomasz Sztachelski, prezes 
Stowarzyszenia ARKA.  
 
Fundusz żelazny organizacji -  Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP 
 
Regionalna Strefa Pomocy. Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin 
– Monika Michniewicz, koordynatorka Strefy. 
 
 

13:35- 13:45 Podsumowanie spotkania – Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa 

WARUNKI UDZIAŁU 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy (link do formularza na 
stronie www.federacjafosa.pl i w mailu z zaproszeniem). Przed spotkaniem na podany adres 
mailowy otrzymają Państwo link do platformy Zoom (nie trzeba mieć zainstalowanych 
specjalnych aplikacji). Warto zalogować się na 10 minut przed spotkaniem. W przypadku pytań 
czy kłopotów z logowaniem, prosimy o kontakt z Magdaleną Chojnacką lub Moniką Stanką (tel. 89 
523-60-92, 503 466 700).  

Zgłoszenia należy przesłać do 21 maja do godziny 15.00. Jest możliwość zgłoszenia kilku 
przedstawicieli z jednej organizacji, jednak możliwości platformy Zoom ograniczają liczbę 
uczestników do stu, więc w razie przekroczenia tego limitu, będziemy się odzywać  do organizacji 
zgłaszających najwięcej osób w celu weryfikacji liczby uczestników spotkania.  

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 
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