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Zamykając rok 2021 śmiało możemy powiedzieć, że był to czas bardzo intensywnej pracy,  

w intensywnie zmieniającej się rzeczywistości. Był to drugi rok trwania pandemii, która już na 

zawsze  pozostawi po sobie ślad w sposobie pracy, w podejściu do działań i ich realizacji. 

Rok 2021 był dla nas znaczący również z innych, ważnych dla rozwoju organizacji powodów. 

Przede wszystkim udało nam się opracować Plan Strategiczny na lata 2022-2024, dzięki któremu 

wyznaczyliśmy cele i kierunki działań Federacji w perspektywie krótkoterminowej. 

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że SILNE ORGANIZACJE, to ZMIANA SPOŁECZNA – ZMIANA  

W SPOŁECZNOŚCI ale też CZŁOWIEK W ZMIANIE, a ona realizuje się wówczas, gdy 

wykorzystywany jest ich POTENCJAŁ.  

Przed nami kolejny rok. Pełen wyzwań – szans ale i zagrożeń. Zdajemy sobie sprawę z mnogości 

czynników zewnętrznych – społecznych, politycznych, ekonomicznych, technologicznych, 

środowiskowych, prawnych i wielu innych, które mogą mieć potencjalnie korzystny i/lub 

niekorzystny wpływ na rozwój Federacji FOSa, wraz z organizacjami członkowskimi w kolejnych 

latach. Staramy się jednak patrzeć holistycznie, całościowo na otaczające nas potrzeby  

i oczekiwania odbiorców naszych działań. Analizujemy trendy, aby być na bieżąco. 

Raport roczny, który Państwu przekazujemy pokazuje, jak wiele działań i sytuacji spoełcznych 

towarzyszy nam każdego dnia. Jakimi pracujemy metodami i jakie w tej pracy wykorzystujemy 

narzędzia. Serdecznie zapraszamy do lektury. 

 

Zespół Federacji FOSa! 
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Obszar I Silne organizacje 

1. Wsparcie i reperezentacja organizacji członkowskich 
 

Federacja FOSa powstała między innymi po to, aby wzmacniać i reprezentować socjalne 

organizacje pozarządowe. Są one, tak jak przedsiębiorcy, instytucje czy mieszkańcy częścią 

wspólnoty samorządowej. Dlatego wierzymy, że silny samorząd to samorząd aktywnych 

mieszkańców, w tym zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Nasze działania w tym 

obszarze w roku 2021 koncentrowały się wokół ponizej opisanych działań.  

W dniach 7 i 8 września 2021 r., w Restauracji Kortowskiej w Olsztynie odbyło się dwudniowe 

spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy – nowe wyzwania”.  

W spotkaniu wzięło udział 40 osób z 20 organizacji członkowskich.  

Dwa dni poświęciliśmy na wymianę zdobytych w okresie pandemii doświadczeń oraz dyskusję  

o przyszłości zarówno pojedynczych organizacji członkowskich jak i całej Federacji. Spotkania to 

ciekawe wystąpienia, ale przede wszystkim przestrzeń do podzielenia się refleksją na temat 

sytuacji w organizacjach oraz integracji. Wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody,  

w urokliwym olsztyńskim Kortowie – najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce. 

Uznaliśmy, że będzie to najlepsze miejsce na spotkanie po okresie separacji i izolacji, sprzyjające 

refleksji i zacieśnianiu więzi. 

 

a. Rzecznik praw osób starszych 

Rzecznik praw osób starszych – konsekwentnie dba o to,  żeby głos środowiska osób starszych był 

słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane. Każde miejsce, każda okazja, są 

dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji, walczyć ze 

stereotypami. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, konferencje różnego szczebla a także 

media to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Drugim zadaniem rzecznika, są interwencje  

w przypadku łamania praw seniorów. 
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Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego, na 

swoje społeczne stanowisko został powołany w lutym 2010 roku. Zastępcą rzecznika na subregion 

ełcki jest Krzysztof Marusiński z Orzysza. Subregion elbląski nie jest obecnie obsadzony. Powołanie 

rzeczników wynikało z realizowanego wówczas programu „Pogodna i bezpieczna jesień życia na 

Warmii i Mazurach”, który w roku 2021 już po raz trzeci został przedłużony i przyjęty przez Zarząd 

Województwa pod nazwą „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2021-2027”. Federacja FOSa, macierzysta organizacja rzeczników, wraz z instytucjami 

samorządowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi z regionu, uczestniczyła w tworzeniu  

i uczestniczy w monitorowaniu tych programów.  

 

Do zadań rzecznika należy: 

 podejmowanie interwencji w przypadku naruszania praw seniorów niewłaściwego 

traktowania osób starszych, oszustw i dyskryminacji; 

 koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa osób starszych; 

 podkreślanie wagi tej tematyki wobec władz administracyjnych i samorządowych, instytucji 

socjalnych, placówek służby zdrowia i mediów; 

 wspieranie inicjatyw seniorskich w regionie; 

 spotkania z organizacjami seniorskimi oraz udzielanie porad i informacji potrzebnych 

osobom starszych; 

 wspieranie osób starszych w kontaktach z instytucjami publicznymi. 

 

Rzecznicy praw osób starszych, Stanisław Brzozowski oraz jego zastępca na podregion ełcki 

Krzysztof Marusiński podjęli w 2021 roku szereg interwencji indywidualnych i mimo ograniczeń 

związanych pandemią covid-19 uczestniczyli w konferencjach i przeprowadzili wykłady (m.in.  

w Orzyszu, Pieckach, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach, Olsztynie) I tak: w ramach 

realizowanego przez Federację FOSa, projektu „Stawiamy na seniorów” S. Brzozowski 02.062021 

roku spotkał się z seniorami w klubie „Agora” w Olsztynie, 06.102021 roku brał udział  

w inauguracji roku akademickiego na UTW w Olsztynie oraz w Jarockiej Akademii III Wieku  

w Olsztynie. Uczestniczył w konferencji UTW Warmii i Mazur (21.10.2021 roku w Lidzbarku 
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Warmińskim), reprezentował też Olsztyn i miał wystąpienie na międzynarodowej konferencji 

”Organizacje obywatelskie w Polsce, Niemczech i Europie w kryzysie zdrowotnym – pomocnicy, 

ofiary, kreatorzy polityki?” która w dniach 13-14.10.2021 roku odbyła się we Wrocławiu. Jako 

rzecznik praw osób starszych uczestniczył też w otwarciu DPS w Worynach (gm. Górowo 

Iławeckie) prowadzone przez, będące członkiem Federacji FOSa, Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”. 

Uczestniczył też w debacie o stanie geriatrii w regionie zorganizowanej w Olsztynie przez 

Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 

b. Ciała dialogu 

Federacja FOSa prowadzi diagnozę, uczestniczy w budowie polityk, ciałach dialogu społecznego, 

zespołach opracowujących czy monitorujących wdrażanie programów/polityk społecznych. 

Podejmowane w roku 2021 działania skierowane do organizacji członkowskich Federacji FOSa 

stanowiły konsekwentną kontynuację naszych dotychczasowych działań zmierzających do 

wzmocnienia kompetencji organizacji socjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.  

Przedstawiciele Federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich biorą udział w pracach takich 

ciał jak: 

 Zespół ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 

2021 – 2025; 

 Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-

mazurskiego; 

 Zespół ds. opracowania Polityki Senioralnej Województwa; 

 Regionalna Platforma Współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej (w tym 

przewodniczenie pracom); 

 Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (w tym współprzewodniczenie 

pracom); 

 Zespół doradczy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

 Rada Programowa Ogólnopolskiego Forum WTZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
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 Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w tym 

współprzewodniczenie pracom); 

 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych; 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (w tym 

przewodniczenie pracom Grupy roboczej ); 

 Komisje oceny projektów; 

 Wojewódzka Grupa Robocza do spraw KSOW w województwie warmińsko-mazurskim. 

Dodatkowo Federacja FOSa współtworzy i moderuje działania aż 10 sieci: 

 Sieć Środowiskowych Domów Samopomocy; 

 Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw Warmii i Mazur; 

 Sieć na rzecz seniorów z Warmii i Mazur; 

 Sieć Wolontariatu Warmii i Mazur; 

 Sieć Organizacji Paliatywnych Warmii i Mazur; 

 Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur; 

 Sieć Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

 Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian; 

 Forum KIS Warmii i Mazur; 

 Sieć na rzecz rodzin. 

 

c. Szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie 

Federacja FOSa wspiera organizacje pozarządowe poprzez: edukację, usługi eksperckie (np. 

budowa planu rozwoju), mediacje, promocję (poprzez kampanie społeczne, zgłaszanie organizacji 

do konkursów) i inne. 

Kluczowe są jednak usługi społeczne. Organizacje pozarządowe to realizatorzy usług społecznych, 

dlatego też zaangażowanie Federacji koncentruje się na budowaniu doświadczenia w świadczeniu 

usług społecznych, uruchamianiu nowych usług, budowie standardów świadczenia usług, budowie 

potencjału organizacji do świadczenia usług, upowszechnianiu sprawdzonych praktyk. Jednym  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

z kluczowych elementów wsparcia jest też tutaj wewnętrzny program Edukatorzy FOSy, w ramach 

którego świadczymy organizacjom profesjonalne usługi edukacyjne i eksperckie. 

 

Dzięki realizacji projektu „FOSa – ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO 

z Warmii i Mazur” (NOWEFIO 2021, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego) w roku 2021 udostępniliśmy rozbudowaną, unikalną ofertę 

szkoleń i doradztwa. Zrealizowaliśmy 5 specjalistycznych szkoleń edukacyjnych, w których wzięło 

udział 20  organizacji członkowskich: Szkolenie nr 1: Jak skutecznie znaleźć darczyńcę. ABC 

fundraisingu.  Szkolenie nr 2: Zarządzanie zespołem i wolontariuszami.  Szkolenie nr 3: Planowanie 

strategiczne. Szkolenie nr 4: Finanse i kadry w organizacji pozarządowej. Szkolenie nr 5: Jak 

skutecznie promować swoją organizację, jak komunikować się wewnątrz organizacji. ABC 

Komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacji. 

Szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi w oparciu o proces grupowy i metodologię 

uczenia osób dorosłych. Poprowadzili je trenerzy posiadający doświadczeni w danej tematyce. 

Uczestnikom spotkań zapewniliśmy zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

 

Jednocześnie prowadziliśmy  specjalistyczne doradztwo. Podczas doradztwa organizacje 

pracowały nad  poszczególnymi aspektami wpływającymi na rozwój i stabilizacje organizacji. 

Główne tematy doradztwa to: 1. Fundraising. 2. Planowanie strategiczne. 3. Zarządzanie finansami. 

4. Zarządzanie zespołem i wolontariuszami. 5. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna  

w organizacji.  6. Tworzenie projektów.7. Rozwój sieci branżowych. 

 

W 2021 roku, specjalista ds. informacji i wsparcia organizacji pozarządowych świadczył usługi 

informacyjne wszystkim organizacjom członkowskim, partnerskim (a w razie możliwości i potrzeb 

również pozostałym organizacjom socjalnym). Specjalista informował organizacje o m.in. 

pojawiających się źródłach finansowania, szkoleniach, konferencjach, webinariach , zaproszeniach 

do realizacji projektów, konieczności spełnienia odpowiednich wymogów prawnych, jak złożenie 

sprawozdań, aktualizacji danych itd. i in.  Usługi te miały formę kontaktu bezpośredniego, jak też 

telefonicznego, drogą e-mailową. Stworzona została lista wysyłkowa organizacji członkowskich, 
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partnerskich, współpracujących i wszystkich zainteresowanych. Otrzymywały w formie 

newslettera zbiór najaktualniejszych informacji dot. NGO.  Specjalista udzielił/przekazał w 2021 r. 

co najmniej 40 informacji, które trafią do co najmniej 40 organizacji.  

Specjalista zaangażowany był również w badane organizacji członkowskich – 53 organizacje. 

W ramach działań edukacyjnych – odbyły się szkolenia i cykle szkoleniowe skierowane do 

przedstawicieli organizacji socjalnych, członkowskich, mające na celu podnoszenie ich 

kompetencji, a co za tym idzie rozwój reprezentowanych przez nich organizacji. 

 

Federacja FOSa od lipca 2021 roku realizuje projekt „Aktywni mieszkańcy gminy Srokowo” 

finansowany ze środków Gminy Srokowo. Celem projektu jest zwiększenie zdolności tamtejszych 

organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich i nieformalnych grup aktywnych 

mieszkańców do wdrażania i realizacji usług społecznych. W 2021 roku prowadzony był punkt 

konsultacyjny, w którym miejscowe organizacje, KGW i grupy nieformalne mogły uzyskać 

eksperckie wsparcie dla swoich działań. W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono 

następujące warsztaty: 

- 7-8.10.2021 - Diagnozowanie środowiska lokalnego – 16 godz. Szkolenie poświęcone metodologii 

prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego i narzędziom przydatnym do planowania działań 

organizacji oraz tworzenia diagnoz na potrzeby pisania projektów.  

- 21-22.10.2021 - Tworzenie projektów: logika projektowa z elementami projektów animacyjnych 

– 16 godz. 

- 18-19.11.2021 - Angażowanie ludzi do działania z elementami budowania zespołu – 16 godz. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali sposoby angażowania mieszkańców do podejmowania 

aktywności, zyskali wiedzę i umiejętności z zakresu budowania zespołu. 

- 25-26.11.2021 - Wystąpienia publiczne i moderowanie spotkań – 16 godz. 

Ze względu na sytuację pandemii i w odpowiedzi na potrzeby uczestników przeprowadzono także 

szkolenia online: 

- 25.10.2021 - Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych (krajowe i zagraniczne 

środki, crowdfunding, działalność gospodarcza i odpłatna). 

 - 4.11.2021 - Realizacja usług społecznych przez NGO  
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- 16.11.2021 - Finanse w organizacji pozarządowej. 

- 7.12.2021 - Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych i sprawozdawczość. 

Stałym wsparciem animatora objęte są społeczności pięciu sołectw. 

 

d. Regionalna Platforma Usług Społecznych 

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności, Federacja FOSa w 2015 roku zainicjowała 

utworzenie Regionalnej Platformy Usług Społecznych (RPUS) w województwie warmińsko- 

mazurskim, która funkcjonuje i ciągle się rozwija. 

W 2021 roku ze względu na trwajacą sytuację epidemiczną oraz związane z nią obostrzenia, 

utrudniające spotkania bezpośrednie spotkania spowodował, iż RPUS przeniosła swoje działania 

do sieci.  

Dzięki funkcjonowaniu Platformy możliwa jest bardziej skuteczna zmiana społeczna. W naszym 

przekonaniu jest to możliwe poprzez solidne przygotowanie i zrozumienie, w jakim kierunku 

powinna ona podążać – na poziomie tak krajowym, jak i regionalnym, a ułatwić to mogą rzeczowe 

dyskusje dotyczące tematyki usług społecznych. 

 

2. Współpraca międzysektorowa 
 

a. Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych 

W zasadzie od początku funkcjonowania, działaniom Federacji FOSA towarzyszą naukowcy  

z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak również inne osoby naukowo zajmujące się 

obszarami związanymi z polityką społeczną, pracą socjalną, andragogiką, gerontologią czy 

socjologią. Efektem tej współpracy jest między innymi funkcjonowanie Instytutu Studiów 

Społeczno-Edukacyjnych, publikacje oraz profesjonalnie prowadzone diagnozy społeczne, czy inne 

badania dotyczące potrzeb, oczekiwań oraz możliwości zarówno organizacji/instytucji, jak  

i poszczególnych grup odbiorców działań Federacji FOSa. 

W 2021 roku również z dużym zaangażowaniem kontynuowaliśmy te działania. 
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Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych (ISSE) to stały zespół ekspertów i badaczy, osób 

łączących wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru pedagogiki społecznej, pracy socjalnej oraz 

polityki społecznej, a także animacji i aktywności lokalnej. Trzon Instytutu stanowią pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pracownicy i współpracownicy biura 

Federacji FOSa. Funkcję dyrektora ISSE od początku istnienia, tj. od 2014 r. pełni dr Katarzyna 

Białobrzeska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej UWM w Olsztynie. Za koordynację prac 

Instytutu oraz tworzenie przestrzeni do współpracy merytorycznej odpowiada Federacja FOSa,  

w której strukturach on funkcjonuje. 

Działalność ISSE koncentruje się wokół działań wpisujących się w hasło przewodnie -  

„W poszukiwaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu sił społecznych”. Misją przyświecającą naszemu 

projektowi jest prowadzenie długofalowych działań mających na celu wypracowanie nowej jakości 

dialogu i współpracy między akademikami i praktykami oraz instytucjami, działającymi na rzecz 

aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych oraz pobudzania sił społecznych. Wychodzimy  

z założenia, że zmiany społeczne a co za tym idzie rozwój społeczny, mogą być stymulowane 

poprzez pobudzanie sił drzemiących w środowisku lokalnym i aktywowanie jego zasobów. 

Wierzymy w siłę sprawczą dialogu, współpracy i edukacji, a także sens pracy społecznej, która  

w Polsce ma bogatą tradycję. Uważamy, że nadanie prakseologicznego charakteru współpracy 

środowiska naukowego i praktyków w oparciu o transdyscyplinarną i holistyczną perspektywę 

pozwoli nam osiągnąć założone cele. Zakładane w ramach Instytutu działania mają charakter 

otwarty, bazujący na kreatywnym odczytywaniu rzeczywistości społecznej i dynamicznym 

odpowiadaniu na jej zapotrzebowania. W ramach funkcjonowania Instytutu Studiów Społeczno-

Edukacyjnych, oprócz stałej pracy koncepcyjnej oraz analityczno-badawczej w 2021 roku: 

 przedstawiciele Instytutu brali udział w przygotowaniu diagnoz do wniosków 

projektowych; 

 w ramach łączenia teorii z praktyką studenci realizowali praktyki; 

 organizowane były spotkania członków Instytutu (w małych grupach roboczych, bądź on 

line ze względu na trwający stan epidemiczny). 
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W 2021 roku badania społeczne prowadzone w Federacji FOSa wykorzystywane były do 

przygotowywania wniosków konkursowych o dofinansowanie i opierały się na zbieraniu 

materiałów dotyczących potrzeb, barier związanych z obszarem aktywizacji społecznej  

i zawodowej, rozwoju usług społecznych i innych. 

W 2021 roku Monika Hausman-Pniewska kontynuowała współpracę z EPALE publikując na 

platformie szereg artykułów związanych m.in. z edukacją osób dorosłych, w tym wiele z nich 

inspirowane było działaniami Federacji FOSa i koncentrowały się na działaniach prowadzonych  

w realziaowanych projektach. 

 

b. Współpraca międzynarodowa 

W grudniu 2020 roku Fedracja FOSa rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów  

o charakterze ponadnarodowym.  

Pierwszy z nich „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” sfinansowany  

ze środków programu Erasmus+ oraz „Comp-pass – innowacyjna metoda i narzędzie do 

kreowania ścieżek zatrudnienia” w ramach programu grantowego Ścieżki Współpracy 

wdrażanego przez Fundację Fundusz Współpracy.  

Wspólny cel obu projektów to poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu pozaformalnego 

kształcenia osób o niskich kompetencjach podstawowych, takich jak komunikacja, umiejętność 

uczenia się, planowania czy obsługi komputera. 

Projekt „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” uzyskał dofinansowanie  

w ramach Sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne dla 

edukacji dorosłych – współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym celem projektu 

jest podniesienie kompetencji kadr związanych z edukacją osób dorosłych oraz wymiana dobrych 

praktyk w zakresie stosowanych w organizacjach partnerskich modeli wsparcia edukacyjnego 

osób dorosłych o niskich umiejętnościach kluczowych. W partnerstwo, którego liderem jest 

Federacja FOSa zaangażowane są organizacje z Portugalii – Uniwersytet Seniorów w Evorze 

(Universidade Sénior de Évora), Łotwy – Gmina Gulbenes (Gulbenes novada pasvaldiba), Niemiec - 

Polregio e.V. oraz Rumunii – Stowarzyszenie Centrum Młodzieżowe Seligstadt (Asociatia 

Jugendzentrum Seligstadt).  
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W ramach projektu zadaniem każdego z partnerów jest zorganizowanie 5-dniowych wizyty 

studyjnych, podczas których prezentowane będą najlepsze praktyki, metody, narzędzie, innowacje 

wykorzystywane w celu wzmacniania kompetencji u osób dorosłych. Powstanie również co 

najmniej 5 samo-organizujących się nieformalnych grup (min. 1 na kraj partnerski), które będą 

integrować się i funkcjonować w oparciu o zaimplementowane w ramach projektu rozwiązania. 

Rezultatem projektu będzie przewodnik najefektywniejszych metodach nieformalnego kształcenia 

osób dorosłych oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-organizujących się grup.  

Partnerzy: 

 Uniwersytet Seniorów w Evorze – to organizacja non-profit która prowadzi edukację 

nieformalną i organizuje zajęcia dla osób powyżej 50 roku życia. Organizacja zlokalizowana 

jest w Évora – mieście liczącym 55 000 mieszkańców, położonym na południu Portugalii, na 

obszarze o najwyższym odsetku osób starszych. Celem działań Uniwersytetu jest poprawa 

jakości stylu życia najstarszych członków populacji poprzez promocję aktywnego starzenia 

się, wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, informowanie i uwrażliwianie seniorów na 

problemy społeczne, prowadzenie szkoleń, promowanie wolontariatu, rozwijanie 

kompetencji cyfrowych dla seniorów. 

 Gmina Gulbenes – ma doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu różnych projektów 

międzynarodowych, infrastrukturalnych i z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, poczynając 

od projektów edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i projektów wolontariatu, a kończąc 

na projektach rekonstrukcji obiektów. Ma doświadczenie w projektach finansowanych  

z programów ERASMUS+, Grundtvig, ERDF, Młodzież w Działaniu, Europa dla Obywateli, 

Non-State Actors oraz Local Authorities in Development i innych. Gmina udziela wsparcia 

finansowego instytucjom i organizacjom miejskim (instytucjom edukacyjnym, organizacjom 

pozarządowym) na realizację nieformalnych programów edukacyjnych dla dorosłych. 

Główne priorytety uzyskania wsparcia finansowego to samozatrudnienie, kompetencje 

cyfrowe i włączenie społeczne. Gmina współpracuje z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi i lokalnymi organizacjami prac wolontariackich. Jednym z priorytetów 

ubiegłego roku jest szkolenie nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, innych specjalistów 

i mieszkańców w zakresie kompetencji informatycznych i cyfrowych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 Polregio e.V. – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2003 roku w Aachen w Nadrenii 

Północnej-Westfalii. Nadrenia położona jest w zachodnich Niemczech tuż przy granicy  

z Holandią oraz Belgią. To najludniejszy ze wszystkich 16 niemieckich landów i jeden  

z najbogatszych. Mieszka tutaj także najwięcej migrantów z Polski. Najnowsze dane 

wskazują, że w naszym landzie żyje około 800 tys. migrantów polskiego pochodzenia, przy 

czym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Wśród celów działania stowarzyszenie 

można wymienić: stworzenie platformy wymiany informacji na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego między polskojęzycznymi mieszkańcami Euregionu  

i Nadrenii Północnej Westwalii; wspieranie edukacji i włączania społecznego mieszkańców 

oraz aktywizacja społeczno-zawodowa; aktywne wspieranie idei integracji europejskiej 

poprzez spotkania, warsztaty, sympozja, konferencje, seminaria i realizację celowych 

projektów; pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowanie festynów, 

koncertów, wystaw i innych programów artystycznych, wymiana międzykulturowa  

z innymi mieszkańcami NRW; nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi 

organizacjami w Niemczech i innych krajach jednoczącej się Europy. 

 Asociatia Jugendzentrum Seligstadt, czyli Centrum Młodzieżowe Seligstadt zajmuje się 

działaniami nie tylko na rzecz młodzieży, lecz także dorosłych mieszkańców Seligstadt. We 

współpracy z Parafią protestancką A.B. Fogarasch i z inicjatywy proboszcza dr Johannesa 

Kleina od 1997 roku angażuje się w ochronę i rozbudowę kościołów warownych w regionie 

i jednocześnie rewitalizację społeczna na terenie Siedmiogrodu, w szczególności gminy 

Fogarasch. W Seligstadt opuszczone probostwo – twierdza warowna z XII wieku została 

odnowiona i przekształcona w schronisko młodzieżowe, przy czym kościół i dzwonnica są 

zachowane i w czynnym użytku religijnym. Proces ten miał na celu rewitalizację społeczną. 

Dzięki tym działaniom miejscowi – wykluczeni przez system mieszkańcy, bezrobotni, osoby 

z problemami alkoholowymi i innymi otrzymali wsparcie w postaci szkoleń i przygotowania 

zawodowego, wielu z nich znalazło miejsce pracy m.in. w schronisku młodzieżowym lub  

w usługach około brzegowych. Obecnie regularnie odbywają się na tym terenie krajowe  

i międzynarodowe obozy, warsztaty, festiwale i zajęcia rekreacyjne. Stowarzyszenie 

prowadzi m.in. sklep społeczny (second hand, w którym sprzedawane są tylko i wyłącznie 
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przedmioty pozyskane z darowizn), schronisko z miejscami hotelowymi oraz chór dla 

dorosłych i dzieci. Organizacja realizuje też projekty ekologiczne, kulturalne, historyczne 

przy wsparciu koordynatorów z Europy zachodniej (głównie Niemiec), szkoli i prowadzi 

pośrednictwo pracy dla pracowników domów opieki, a także organizuje kursy zawodowe 

oraz kursy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych (językowe, społeczne, 

matematyczne, IT, itd.). 

W 2021 roku w  ramach projektu odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne – spotkanie koordynacyjne 

w Rumunii oraz wizyty studyjne w Niemczech i Portugalii. 

 

 „Ścieżki współpracy” to międzynarodowy projekt realizowany przez Fundację Fundusz 

Współpracy, w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego mogą otrzymać dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów 

tego projektu o komponent międzynarodowy. Projekt „Comp-pass – innowacyjna metoda  

i narzędzie do kreowania ścieżek zatrudnienia”, który otrzymał dofinansowanie w ramach tego 

programu ma na celu transfer innowacyjnej, praktycznej metody szkoleniowej do pracy z osobami 

bezrobotnymi Comp-pass (metoda stworzona przez francuską organizację Pistes Solidaires – 

partnera w projekcie), przystosowanie jej metodologii do polskich realiów oraz jej przetestowanie 

i implementacja w ramach projektu „W drodze do aktywności – edycja 2”.  

Comp-pass to metoda kreowania ścieżki rozwoju zawodowego Comp-pass, która jest 

zintegrowanym programem aktywizacyjnym, wykorzystującym metodologię dostosowaną do 

potrzeb potencjalnych odbiorców, odpowiadającą na ich specyficzne bariery i lęki. Metoda zakłada 

przeprowadzenie 6-sesyjnego programu szkoleniowego, w którego kluczowymi narzędziami są: 

cyfrowy storytelling – storytelling jest kreatywną metodą nauki pozaformalnej, stymulującą 

refleksję uczestników na temat swojej osoby, poprzez opowiadanie historii o nich samych (o 

swoich sukcesach, pasjach, mocnych stronach). Metoda ta stwarza dogodne warunki dla osób 

bezrobotnych do odkrywania swoich talentów, pozytywnego obrazu siebie i pozwala poprawić ich 

umiejętności komunikacyjne. Cyfrowy storytelling wzbogacą tą metodę o wykorzystanie 

technologii IT (np. CV za pomocą prezentacji multimedialnej lub filmu video) co dodatkowo 

wzmacnia umiejętności multimedialne i kompetencje IT, z wykorzystaniem gadżetów codziennego 
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użytku, takich jak smartfony, tablety, itp.; portal Comp-pass – jest to usługa online, w której 

gromadzone są efekty pracy warsztatowej, pozwalająca zaprezentować się przyszłym 

pracodawcom w innowacyjny sposób. W E-portfolio COMPPASS zawarte są wszystkie informacje, 

które można udostępnić rekruterowi, a które uatrakcyjnią aplikację do pracy: zarówno 

podstawowe dokumenty (CV, list motywacyjny, referencje, itp.), jak i informacje na temat 

kompetencji, opis dotychczasowej aktywności, umiejętności, predyspozycji, talentów, itp. Zawarty 

w nim edytor CV umożliwi stworzenie nieszablonowych życiorysów, mozna tam będzie także 

udostępniać linki do stron internetowych, filmów video, zdjęć itd.; gra planszowa Snakes and 

Ladders (Węże i Drabiny) – gra stanowi oś procesu dydaktycznego i nadaje mu atrakcyjny format 

– wykorzystanie gry pozwala wciągnąć uczestników niechętnych do udziału w edukacji formalnej 

do refleksji na swój temat i oswoić ich z programem szkolenia 

Projekt zakłada specjalistyczną współpracę ekspertów Federacji FOSa oraz Pistes Solidaires, którzy 

wspólnie będą modyfikować poszczególne elementy narzędzia, tak aby jak były przystosowane do 

specyfiki oraz oczekiwań przedstawicieli grupy docelowej oraz na bieżąco ewaluować jej 

efektywność. Zakończenie projektu, które odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji  

w Olsztynie zaplanowany jest na listopad 2021 roku. 

Partner: 

 Pistes-Solidaires (Francja) jest organizacją edukacyjną, która promuje sprawiedliwość  

i równość w wielokulturowym społeczeństwie. Pistes-Solidaires zostało założona w 2002 

roku w celu podniesienia świadomości problemów globalnych i pokazania potencjału dla 

zmian; organizacja działa również na rzecz umożliwienia jednostkom lepszego zrozumienia 

powiązań między ich własnym życiem a życiem innych ludzi na całym świecie. Pistes-

Solidaires jest europejską organizacją pozarządową, która jest bardzo aktywna na poziomie 

europejskim. Organizacja składa się z 3 wydziałów: Mobilność edukacyjna – dział ten daje 

ludziom możliwość doświadczenia mobilności edukacyjnej poprzez europejskie programy 

takie jak EVS, wymiany młodzieży, szkolenia, projekty uczenia się przez całe życie, 

wolontariat senioralny, a także wolontariat międzynarodowy przez francuską służbę 

cywilną; Współpraca europejska – Pistes-Solidaires ma na celu zwiększenie wpływu 

współpracy UE na poziomie lokalnym w następujących dziedzinach: edukacja, integracja 
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społeczna, obszary społeczno-kulturowe; Rozwój lokalny: wzmacniania lokalnej wiedzy  

o Europie i wartościach europejskich. W 2013 roku organizacja otrzymała od Komisji 

Europejskiej nagrodę "Europe Direct Information Centre". Pistes-Solidaires ma siedzibę  

w Pau, w południowo-zachodniej Francji, a także jest częścią ogólnoeuropejskiej federacji 

złożonej z 13 organizacji członkowskich. 

W ramach projektu w 2021 roku: 

 Odbyliśmy wizyte studyjną we Francji gdzie poznaliśmy metodologię Comp-pass, program 

warsztatów oraz narzędzie on-line: cyfrowe e-portfolio, podczas praktycznych warsztatów 

z twórcami metody; 

 następnie dokonaliśmy analizy otrzymanych materiałów źródłowych i stworzyliśmy wersję 

testową narzędzia – jednocześnie Partner z Francji stworzył Polską wersję narzędzia on-

line; 

 przeprowadziliśmy dwa 2-dniowe warsztaty testowe z uczestnikami projektu „W drodze do 

aktywnosći – edycja 2”; 

 przeprowadziliśmy ewaluację metody i stworzyliśmy jej ostateczną wersję; 

 w październiku 2021 roku zaprezentowaliśmy metodę na seminarium „Wewnętrzny 

Kompas czyli o planowaniu rozwoju osobistego w oparciu o zasoby”. 

Realziację projelktu zakończyliśmy w 2021 roku. 

 

Obszar II Zmiana społeczna 

1. Zmiana w społeczności 

a. Wolontariat/Centrum Wolontariatu 
Celem Centrum Wolontariatu (CW) jest podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych  

w szczególności na pomoc osobom najbardziej potrzebującym – w tym dzieciom i seniorom. Do 

zadań CW należy tworzenie bazy danych wolontariuszy oraz instytucji i organizacji działających  

w obszarze pomocy społecznej, pośrednictwo w zakresie wolontariatu, rekrutacja i szkolenie 

wolontariuszy, ale także wspieranie organizacji i instytucji w poszukiwaniu odpowiednich 

kandydatów do współpracy. 
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W 2021 roku w bazie mieliśmy zarejestrwoane 124  osoby, które w różnym zakresie angażowały 

się  w działania Centrum. 

 

W 2021 roku, w ramach działań wolontarystycznych realizowanych przec CW podejmowano 

nastepujace aktywności: 

 w marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku oraz grudniu 

zorganizowaliśmy dla wolontariuszy szkolenia z cyklu „WKRĘĆ SIĘ W WOLONTARIAT”  

 zorganizowano EKO POMOC w ramach akcji przeprowadzono 5 spotkań – pierwsze, 

wprowadzające w tematykę ekologii, obejmowało tematykę zero waste, wprowadzenia 

podstawowych pojęć i zachęcenia uczestniczek projektu do wprowadzenia prostych zmian 

w domu i zmiany nawyków domowników. W ramach kolejnych spotkań stworzone zostały 

budki dla owadów (skręcanie budek, zbieranie materiałów z recyklingu potrzebnych do ich 

budowy). Zdobienie i oznaczanie kodem QR kamieni oraz przeprowadzenie akcji  

w przestrzeni publicznej, które obejmowało rozniesienie i rozdawanie ich w Parku 

Centralnym, na Starym Mieście i w Centrum Olsztyna oraz montaż budek w Domu 

Dziennego Pobyty Dziecka ARK, Przedszkolu nr 29; 

 PAKOWANIE I WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ – 

w dniach 18-20 maja, 22-24 czerwca, 12-14 lipca, 25-26 sierpnia nasze wolontariuszki 

włączyły się w akcję pakowania i wydawania żywności najbardziej potrzebującym 

mieszkańcom Olsztyna; 

 OPEN PIANO inicjatywa – muzyczny happening to wspólna inicjatywa federacji FOSa  

i Pałacu Młodzieży w Olsztynie, która odbyła się dnia 21 czerwca oraz 18 sierpnia  

Wolontariusze Centrum Wolontariatu byli odpowiedzialni za przygotowanie materiałów 

promocyjnych (drukowanie i rozwieszanie plakatów, tworzenie tablic informacyjnych itp.) 

w dniu 18 czerwca oraz koordynowali działania podczas wydarzenia oraz opiekowali się 

artystami; 

  „PIKNIK RODZINNY” – POŻEGNANIE WAKACJI Z FEDERACJĄ FOSa inicjatywa 

organizowana w dniu 31 sierpnia; 
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 W dniu 4 września, w Parku Kusocińskiego, w godzinach: 11.00-15.00, odbyło się 

wydarzenie PIKNIK RODZINNY-POŻEGNANIE LATA Z FEDERACJĄ FOSa. W ramach 

inicjatywy można było uczestniczyć w wielu konkurencjach, animacjach, warsztatach, 

konkursach z nagrodami. Wolontariusze z projektu „W drodze do aktywnośc” i włączyli się 

w przygotowanie wydarzenia (2 września 2021) oraz jego realizację. Do ich obowiązków 

należała opieka i animacja poszczególnych przestrzeni, w których odbywały się wymienione 

działania. Panie pomagały malować buzie dzieciom przybyłym na wydarzenie, uczyły 

puszczać duże bańki, były odpowiedzialne za organizację pracy przy stanowisku malarskim 

na sztalugach i na stretchu, familijnych konkurencjach, rozdawaniu ulotek promujących 

projekt „W drodze do aktywności”; 

 PAKOWANIE I WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z Bankiem Żywności w ramach akcji „FOSa 

dzieciom i seniorom”. W dniach 6 i 7 września 2021 roku, nasze wolontariuszki włączyły się 

w akcję pakowania i rozwożenia żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

Olsztyna. Aż 32 paczki żywnościowe, o wartości 10 000 złotych trafiły  do seniorów i osób 

niesamodzielnych objętych naszym wsparciem; 

 16 i 17 września nasze wolontariuszki włączyły się w przygotowania do akcji Olsztyn Street 

Art Garden. Siódma edycja Olsztyn Street Art Garden, która odbyła się  18 września 

zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka. Tradycyjnie można było 

liczyć na ciekawe artystyczne projekty. Piknik zgromadził olsztyńskie rodziny, które chętnie 

zaangażowały się w tworzenie street artowych dzieł; 

 Mały Artysta to akcja zainicjowana i zrealizowana przez nasze wolontariuszki mająca na 

celu zebrania artykułów plastycznych, kierowanych do dzieci przebywających w szpitalu. 

21 września wolontariuszki CW opracowywały inicjatywę i przygotowywały stronę 

promocyjną akcji wraz wysyłaniem informacji. Dary zbierano do 24 września. W efekcie 

obdarowano pracownię plastyczną  Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 

 

Ważnym działaniem realizowanym przez Centrum Wolontariatu był w 2021 rozwój sieci 

wolontariatu. Udało nam się: 
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 zrealizować inicjatywę w Reszlu – grupa wolontariuszy zorganizowała dyżury wsparcia  

i doradztwa dla potrzebujących w MOK w Reszlu; 

 nawiązalizmy współpracę z MOPS w Olsztynku i Kołami Diabetyków z Olsztynka, Olsztyna, 

Bartoszyc, Działdowa w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji i rozwoju 

wolontaraiatu; 

 zacieśnilismy współpracę z Fundacją Albatros i jej wolontariuszami – koordynacja profilu  

w systemie SOW Fundacji; 

 stale współpracujemy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu. 

 

Flagowym działaniem Federacji FOSa jest Program FOSa Dzieciom i Seniorom. W grudniu 2021 

Federacja FOSa zorganizowała XV edycję tej świątecznej akcji. Jej celem – jak co roku – było 

przygotowanie i przekazanie świątecznych paczek możliwie jak największej liczbie osób 

najbardziej potrzebującym pomocy.  

Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy Fedearcji FOSa oraz wsparciu ze strony 

instytucji, organizacji i darczyńców indywidualnych – mimo specyficznych uwarunkowań 

wynikających z funkcjonowania w warunkach epidemii COVID-19 – w roku 2021 udało się objąć 

wsparciem rekordową liczbę 313 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – 

Seniorów i Dzieci wraz z Rodzinami.  

Adresatami wsparcia były osoby wskazane przez partnerów i organizacje członkowskie Federacji 

FOSa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, których przedstawiciele pracują z nimi na 

co dzień i doskonale znają ich potrzeby. Dzięki temu wsparcie dotarło do najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Olsztyna oraz gmin Barczewo, Elbląg, Gietrzwałd, Giżycko, Górowo 

Iławeckie, Grunwald, Jeziorany, Jonkowo, Łukta, Morąg, Olsztynek i Purda. 

 

W akcję zaangażowano 24 wolontariuszy Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa oraz grupy 

wolontariuszy z olsztyńskich szkół (SP 5, SP 10 oraz LO I), którzy włączali się w szereg działań,  

w tym: zebranie zgłoszeń osób potrzebujących, nawiązywanie kontaktów z podmiotami 

wspierającymi, przygotowanie specjalnych kartonów na zbiórkę darów, przygotowanie plakatów, 
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materiałów promocyjnych, promocję zbiórki i zrzutki na portalu croudfundingowym, zakupy, 

przygotowanie paczek i rozwiezienie prezentów do adresatów.  

Objęcie wsparciem tak dużej liczby osób było możliwe dzięki współpracy wielu osób, organizacji  

i instytucji oraz zaangażowaniu zasobów kilku partnerów. Dary do paczek świątecznych oraz 

fundusze na ich zakup pozyskano z wielu źródeł, w tym: zbiórki żywności, art. szkolnych, art. 

spożywczych i chemii  gospodarczej wśród pracowników instytucji zaangażowanych w akcję 

(wartość ok. 5 tys. zł – wsparcie dla 108osób); zbiórki środków na portali ZRZUTKA.PL  (wartość 3 

tys. zł – wsparcie dla 60 osób); zaangażowaniu środków z projektu pn. „Zobacz mój świat”  

realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną HUMANUS (wartość 3 tys. zł – wsparcie dla 60 osób); 

zaangażowaniu środków z projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” w ramach Korpusu 

Solidarności  realizowanego przez Federację FOSa w partnerstwie z Regionalnym Centrum 

Wolontariatu w Elblągu (wartość 2 tys. zł – wsparcie dla 40 osób); zaangażowaniu środków  

z projektu pn. „Federacja FOSa- ludzie, idee, działania…” realizowanego przez Federację FOSa 

(wartość 1,7 tys. zł – wsparcie dla 35 osób); zaangażowaniu środków z projektu pn. „Rozwój usług 

społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” realizowanego przez Federację FOSa  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ARKA (wartość 500 zł – wsparcie dla 10 osób.) 

W zbiórkę darów włączyli się przedstawiciele: Banku Żywności w Olsztynie, Biblioteki Planeta 11, 

Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 

Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie, Miejskiego Urząd Pracy w Olsztynie, Niepublicznego 

Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Olsztynie, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Olsztynie, Przedszkola Niepublicznego Tempoo w Olsztynie, Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie, Stowarzyszenia Wspólne 

Wójtowo, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA”, Straży Miejskiej w Olsztynie, 

Urzędu Miasta Olsztyna, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Urzędu Statystycznego w Olsztynie, 

Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Olsztynie.  

Wśród partnerów i organizacji członkowskich, które zgłaszały potrzebujących znalazły się: 

Federacja FOSa, Fundacja Żółty Szalik, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową 
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„Promyk” w Giżycku, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu, Rada Olsztyńskich 

Seniorów, Stowarzyszenie ARKA, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział 

Regionalny w Olsztynie, Stowarzyszenie NORA, Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  - Koło w Olsztynku, Sołectwo Sętal, Sołectwo Biesal, 

Stowarzyszenie Łańcuch Wzajemności, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły 

w Stębarku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.  

Patronat medialny nad akcją objęły: Radio Olsztyn; Gazeta Olsztyńska 

 

Poniżej znajduje się zestawienie tabelaryczne podsumowujące akcję FOSa Dzieciom i Seniorom 

2021. 
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Tabela 1. Podsumowanie akcji FOSa Dzieciom i Seniorom 2021 
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Źródło: opracowanie własne na pdst. danych CW 

 

 

 

b. Animacja społeczności 
W działaniach realizowanych przez Federację FOSa, animator to osoba nie tylko wspierająca 

społeczność, czy indywidualnie uczestnika, jest także swego rodzaju łącznikiem i wsparciem 

pomiędzy nim, a trenerem. W trakcie zajęć z animatorem wspierane jest poczucie własnej wartości 

uczestnika, rozwijają się jego umiejętności, kompetencje, a uwaga koncentrowana jest m. in. na 

atrakcyjnym i niskobudżetowym sposobie spędzanie czasu wolnego – indywidualnie, jak  

i z rodziną. Dodatkowo podczas takich zajęć, ich uczestnik nabiera większej pewności siebie, 

umiejętności pracy w grupie i nawiązywaniu poprawnych relacji. Każdorazowo działania 

animacyjne poprzedzone są specjalistyczną diagnozą, na podstawie której rodzaj aktywności 

dopasowywany jest do możliwości i potrzeb uczestnika. Do wyboru oferujemy następujące rodzaje 

animacji: tzw. warsztaty szyte na miarę, warsztaty kompetencji społecznych, inicjatywy lokalne 

oraz inne warsztaty odpowiadające na indywidualne potrzeby uczestników. 

 

Animacja w mieście to głównie praca z osobami korzystającymi ze wsparcia w projektach  

„W drodze do aktywności II”, „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”, 

Olsztyński Klub Integracji Społecznej.  Uczestnicy i uczestniczki włączani byli w planowanie, 

przygotowania i realizację inicjatyw animacyjnych.  

 

W 2021 roku odbyły się inicjatywy:   

Open Piano – trzy edycje. Inicjatywa lokalna o charakterze happeningowym odbywająca się  

w przestrzeni miejskiej, włączająca przypadkowych przechodniów i osób związanych z muzyką. 

Akcje Open Piano mają na celu ożywienie przestrzeni społecznej i nadanie jej charakteru 

kulturalno-rozrywkowego a także animowanie lokalnej społeczności poprzez działania włączające 

zarówno w proces organizacyjny jak i samego przebiegu akcji.  
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Pożegnanie lata z Federacją FOSa. Inicjatywa Pożegnanie lata z Federacją FOSa wraz  

ze Stowarzyszeniem Arka oraz w partnerstwie z ABRM Rakiety, zorganizowały rodzinny piknik  

w Parku Kusocińskiego w Olsztynie. W programie pikniku znalazły się liczne atrakcje dla dzieci, 

malowanie twarzy, zabawy z animatorem, m.in. warsztaty kuglarskie i artystyczne, ekologiczne. 

Eko pomoc – budki lęgowe oraz kamienie pomocy. W ramach działania uczestnicy projektu 

zorganizowali akcję budowy budek lęgowych dla owadów zapylających, które następnie włączając 

społeczność lokalną, wspólnie z pracownikami Centrum Wolontariatu powiesili na terenie ogrodu 

Stowarzyszenia ARKA przy Parku Centralnym. Działanie miało nie tylko charakter pomocowy ale  

i edukacyjny. 

UWAGA!!! Życzenia się spełniają – inicjatywa polegała na przygotowaniu ręcznie tworzonych 

kartek świątecznych, w oparciu o metodę komunikacji związanej ze świadomym słowem, 

opierającej się na głębokich potrzebach ludzkich.  Kartki wykonane były przez uczestników JOB 

Firmy, a następnie wręczane  przechodniom na ulicach Olsztyna.  

Olsztyn Street Art. Garden – inicjatywa pt. Wiejskie Sztachety. Artystyczne malowanie sztachet.  

Dotyk Spektrum – realizacja filmu dokumentalnego z uczestnikami Job Firmy, nt. autyzmu wśród 

dzieci.  

Spotkanie otwarte z Heleną Piotrowską, pisarką i biografistką olsztyńską. Spotkanie było 

odpowiedzią na wspólne zainteresowania uczestników literaturą oraz chęć spotkania z twórcą 

literackim.  

Przyłbice dla olsztyńskich medyków. Inicjatywa trwająca od 2020 roku  

"Pomagam, bo mogę. Pomagam, bo lubię”- nagrywanie spotu dla Potrzebni.org.pl 

Olsztyńskie kamyki – malowanie kamieni z kodem QR odsyłającym do strony Potrzebni.org.pl 

(wspierającej seniorów).  

Przygotowania pakietów wielkanocnych dla podopiecznych Regionalnej Strefy Pomocy. 

Przygotowanie lampionów z recyklingu, które przekazano jako dodatkowy upominek na Boże 

Narodzenie dla seniorów.  

Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 

200 lat dla olsztyńskich seniorów – piknik integracyjny z udziałem uczestników domów pomocy 

społecznej w Olsztynie.    
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Akcja FOSa Dzieciom i Seniorom – przygotowania do zbiórki darów świątecznych: 

Przygotowanie kartonów, plakatów informacyjnych dotyczącymi zbiórki. Wykonanie kartek 

przeznaczonych na akcję.  

W ramach realizacji działań animacyjnych animatorzy angażowali się w działania o charakterze 

wolontarystycznym. Nawiązywali partnerstwa z podmiotami mającymi oferty pracy 

wolontarystycznej oraz organizującymi pracę. Działania te miały na celu wsparcie poprzez akcje 

crowaundingowe i fundraisingowe naszych uczestników będących w trudnych sytuacjach 

życiowych/ losowych.   

W projekcie „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” animatorzy 

pozostawali ponadto w stałym kontakcie z rodzinami biorącymi udział w projekcie. Realizowali 

cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży. Zorganizowane zostały takie działania jak: 

Dzień z pizzą, dzień dziecka, warsztaty rodzinne na świeżym powietrzu, konkursy artystyczne  

i fotograficzne, wycieczki i wiele innych.  

 

Działania animacyjne na terenach wiejskich odbywały się głównie na bazie świetlic w gminach 

Gietrzwałd, Dywity, Jeziorany i Biskupiec 

Inicjatywy animacyjne na terenach wiejskich: dwa Wyjazdowe kluby młodzieżowe  

z miejscowości: Biesal i Łęguty oraz Tuławki i Sętal; aranżacja  wspólnego miejsca – poczekalnia na 

autobus, stworzenie wizytówki wsi; warsztaty ogrodnicze pn. „Zieleń wokół nas”, warsztaty 

ogrodnicze „Wpływ roślin na nasze samopoczucie”; odnowienie wizytówki wsi pn. "Kosmiczny 

przystanek" wraz z warsztatami Space Art.; warsztaty ogrodnicze pn. „Zieleń wokół nas”; 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy; warsztaty makijażu "Jesienny makijaż"; dekoracje 

świąteczne sołectwa oraz warsztaty tworzenia upominków dla seniorów; warsztaty 

bożonarodzeniowe – tworzenie dekoracji świątecznych; zajęcia tańca z ogniem; zajęcia rozwojowe 

i sensoplastyczne dla mam z dziećmi w gminie Srokowo; akcja challange’owa „Podziel się dobrym 

słowem” i obchody Dnia Godności  – wspólnie z PSONI Biskupiec;Wędrujący Klub Seniora w gminie 

Jeziorany.  
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2. Człowiek w zmianie 

a. Aktywizacja społeczna i zawodowa 
 

Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowana w Federacji FOSa to kompleksowy  

i wieloaspektowy proces wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym 

celem jest trwałe przywrócenie do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy. Jednak proces 

aktywizacji to nie tylko świadczenie pomocy w kontekście zawodowym (pośrednictwo pracy, 

kursy, szkolenia), ale przede wszystkim aktywizacja społeczna uczestnika (wsparcie 

psychologiczne, praca socjalna) i animacje w jego lokalnym środowisku. 

 

Zespół ds. aktywizacji społeczno-zawodowej w Federacji FOSa, to merytoryczni pracownicy 

organizacji: doradcy zawodowi, psychologowie, pracownicy socjalni, brokerzy edukacyjni, 

asystenci rodziny, opiekunowie JOB Firmy, trenerzy pracy, trenerzy warsztatów kompetencji oraz 

trenerzy wsparcia. 

 

Federacja FOSa świadczy następujące usługi aktywizacji zawodowej: 

 Poradnictwo zawodowe – realizowane przez doradców zawodowych, ukierunkowane jest 

na diagnozę potencjału podopiecznych FOSy oraz pomoc w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. Doradcy zawodowi FOSy pomagają klientom między innymi: 

wypracować wizję swojej kariery zawodowej, opartej na marzeniach i wartościach oraz 

zbudować strategię i plan jej rozwoju; poznać swoje atuty i mocne strony, po to by zwiększyć 

poczucie własnej wartości i świadomie wykorzystywać swój potencjał oraz trafnie 

wyznaczać cele zawodowe; pozbywać się wewnętrznych blokad i ograniczeń i rozwinąć 

skrzydła w pracy i w życiu osobistym. W pracy z klientem stosujemy coachingowe podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach, oparte na metodologii Miltona Ericksona zgodnie  

z którym, każda osoba ma zasoby i potencjał aby rozwiązywać swoje problemy i blokady. 

 

 Wsparcie trenera pracy – trener pracy jest bardzo ważnym uczestnikiem procesu 

aktywizacji zawodowej. Towarzyszy podopiecznym FOSy w procesie poszukiwania pracy. 
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Do jego zadań należy m.in. nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami w branży 

zgodnej z predyspozycjami klienta, organizacja staży i pośrednictwo pracy, umawianie 

rozmów kwalifikacyjnych, wspieranie klienta w nowym miejscu pracy, rozwiązywanie 

ewentualnych sytuacji problemowych na linii pracodawca – klient, ale też , co bardzo istotne, 

stałe monitorowanie postępów oraz motywowanie beneficjentów do utrzymania 

zatrudnienia. 

 

 Broking edukacyjny – to usługa innowacyjna. Broker edukacyjny, jest ekspertem w zakresie 

rynku szkoleniowego. Pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym. Porada 

brokera edukacyjnego jest dostosowywana do potrzeb klienta. W pracy z osobami 

poszukujących swojego miejsca na rynku pracy przeprowadza on wywiad diagnozując 

możliwości psychofizyczne i zbierając informacje o wykształceniu, zainteresowaniach  

i sytuacji zawodowej klienta oraz bada jego preferencje (np. czas trwania kursu/szkolenia, 

intensywność nauki). Następnie dobiera pasujące oferty, w przystępny sposób przedstawia 

je klientowi i motywuje go do podjęcia decyzji. Broker edukacyjny gromadzi dane  

o wszelkich typach usług edukacyjnych, przez co możliwy jest dobór zarówno wszelkich 

rodzajów kursów/szkoleń doskonalących, kwalifikacyjnych, jak i szkoły średniej, 

pomaturalnej czy nawet studiów wyższych (I i II stopnia). Broker analizuje programy 

szkoleniowe, kadrę wykładowców, certyfikację szkoleń pod kątem potrzeb klienta ale 

również oczekiwań rynku pracy. Monitoruje realizację przebiegu zlecenia – weryfikuje 

opinie klienta i oferenta szkoleń. Efektem jego działań jest zawarcie umowy szkoleniowej. 

Prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację. Broker edukacyjny pracuje samodzielnie, 

ale jego praca wymaga ścisłej współpracy z innymi specjalistami.  

 JOB Firma to innowacyjny, 5-tygodniowy model aktywizacji społeczno-zawodowej,  

w ramach którego podopieczni Federacji FOSa pracując w grupach są włączani w szereg 

działań ukierunkowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz gotowości do 

wejścia na rynek pracy. Model ten został wypracowany i zwalidowany w ramach projektu 

„JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+” realizowanego przez Szczecińską 

Fundację Talent-Promocja-Postęp (proj. Innowacyjny POKL). Realizacja JOBfirmy  
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w Federacji FOSa każdorazowo polega na dopasowywaniu tego modelu do potrzeb 

biorących w nim udział uczestników. 

 Treningowe Centrum Rozwoju i Wsparcia, którego celem jest przełamywanie barier  

w korzystaniu z instytucji kultury, miejsc użyteczności publicznej, poprawa umiejętności 

funkcjonowania w grupie, nauka ogłady i umiejętności należytego zachowania. W 2020 roku 

wsparciem Centrum zostało objęte niemal 50 osób. Uczestnicy brali udział w wyjściach, 

m.in. do kina, teatru. Wsparcie polega również nie na samym uczestnictwie w kulturze, ale 

również były to spotkania z ludźmi ze świata kultury i sztuki. Tutaj osoby biorące udział  

w projekcie uczyły się odpowiedniego do sytuacji zachowania, ubrania, higieny. To 

odpowiedź na częste sygnały od pracodawców    dotyczące    przypadków    braku    ogłady,    

niskiego    poziomu    higieny i niekulturalnego zachowania osób kierowanych na staże czy 

zatrudnianych. Wsparcie obejmuje również przygotowanie do wizyt w instytucjach kultury 

(ale nie tylko) – planowanie (miejsce, repertuar itp.), ustalanie zasad (higiena, dress code, 

zachowanie); wyjście na spektakl, wystawę itp. oraz ewaluację i analizę tego, co miało 

miejsce podczas wyjść. W takim ujęciu uczestnicy nabywają również umiejętności  

i kompetencji organizowania, planowania, realizowania zaplanowanych działań, 

współpracy, negocjacji, wspólnego dochodzenia do rozwiązań. Treningowe Centrum 

Rozwoju i Wsparcia w założeniu pomaga rozwijać się kulturalnie.  

 

W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację projektu „W drodze do aktywności – edycja 2”. Do 

projektu zrekrutowano 87 nowych uczestników (26M i 61K). Wszyscy uczestnicy zostali objęci 

wsparciem doradcy zawodowego (87 IPD).  Kursy kwalifikacyjne i zawodowe ukończyło łącznie 

31 osób (8M i 21K). Kursy, w których uczestnicy brali najczęściej udział to: pracownik 

administracyjno-biurowy z ECDL, opiekunka dziecięca do lat. 3, opiekunka dziecięca powyżej  

3 roku życia, stylizacja paznokci z obsługą autoklawu, uprawnienia SEP. Ze wsparcia trenera 

pracy skorzystało 51 osób. W JOB Firmie wzięło udział 25 osób. Wsparcie społeczne 

koncentrowało się wokół działalności Treningowe Centrum Rozwoju i Wsparcia – uczestniczyło 

w nim 37 osób (2M i 35K). Uczestnicy projektu bardzo chętnie angażowali się również w nową 

formę wsparcia – Centrum Wolontariatu. Wolontariuszami zostało w tym okresie 22 osoby. 
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Uczestnicy korzystali także z indywidulnego wsparcia psychologa (32 osoby). Zrealizowaliśmy 

208 godzin  warsztatów kompetencji społecznych i życiowych, w których wzięło udział łącznie 

33 osoby oraz 28 godzin warsztatów umiejętności łącznie dla 24 uczestników. W 2021 roku 31 

(27 K i 4 M) uczestników podjęło pracę i utrzymało ją przez co najmniej 3 miesiące (w tym 4 

własne działalności gospodarcze).  Poza tym, uczestnicy podejmowali także pracę, która z 

różnych przyczyn nie mogła zostać zakwalifikowana do wskaźnika. Z kolei 28  (2 M i 26K) 

uczestników rozpoczęło i korzystało z 3-miesięcznych staży zawodowych. 

 

W 2021 roku również kontynuowaliśmy prace Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej. 

Klub integracji społecznej prowadzi działania wpisujące się w zakres reintegracji społecznej  

i zawodowej uczestników – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do klubu integracji 

społecznej kierują się osoby znajdujące się poza głównym nurtem życia, nawet codziennego, 

lokalnej    społeczności.    Role,    jakie    obecnie    pełnią,    nie    służą    ich    rozwojowi i dobrej 

samoocenie. Czynniki, które mają na to wpływ to m.in.: niepełnosprawność, przewlekła choroba, 

trata pracy, brak nowej pracy, uzależnienie od alkoholu, abstynencja po okresie aktywnego picia  

a co za tym idzie brak nowego towarzystwa z nowymi wzorcami spędzania wspólnie czasu, brak 

pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi (ofiary przemocy, sposób wychowania), 

lęk, nuda, zamknięcie na napływ nowych treści, doświadczenie pracy w modelu zatrudnienia: jedno 

stanowisko, jeden zakład pracy. brak wykształcenia i wiele innych. 

 

Beneficjenci – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są kierowani do klubu integracji 

społecznej przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub inne osoby, mogą też sami 

wnioskować o uczestnictwo. Celem pracy kadry KIS jest aby osoby należące do klubu integracji 

społecznej uświadomiły sobie takie potrzeby jak: potrzebę wzajemnego wsparcia w walce  

z trudnościami i problemami pojawiającymi się w ich życiu każdego dnia (praca, zdrowie), potrzebę 

samodzielności w zdobywaniu wiedzy, dzielenia się informacjami i doświadczeniami, nieustannej 

edukacji (personalnej, zawodowej i społecznej), dzięki której wzrasta poczucie wartości, oraz 

potrzebę ekonomicznej niezależności. W ramach KIS dla każdego uczestnika opracowana jest 

Indywidualna Ścieżka Reintegracji. W olsztyńskim klubie  prowadzone są zajęcia i spotkania z 
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psychologiem, zapewniane jest uczestnictwo w kursach zawodowych, korzystanie z porad 

prawnika, doradcy zawodowego czy nawet lekarza, uczestnicy mogą też odbyć płatny staż  

u wybranego z doradcą zawodowym pracodawcy, co daje im możliwość zdobycia doświadczenia  

i w konsekwencji ułatwia zatrudnienie . Wielowymiarowość podejmowanych działań w KIS daje 

uczestnikom możliwość radykalnej zmiany swojej sytuacji życiowej: podnosząc swoje kwalifikacje 

(np. przez ukończenie kursu), poprawiają swój wizerunek na otwartym rynku pracy, nawiązując 

znajomości, tworząc grupę samopomocy, budują sieć wzajemnego wsparcia. Skuteczność pomocy 

osobom w ich aktywizacji i reintegracji, opiera się przede wszystkim na działaniach zmierzających 

do przełamania bierności, apatii, do podniesienia znacznie zaniżonej wartości, polegających na 

przypomnieniu marzeń i celów, którymi kiedyś kierowali się w życiu. Dlatego mocną stroną KIS są 

realizowane przez uczestników inicjatywy społeczne, np. proekologiczne akcje informacyjne,   

spotkania   autorskie,   wystawy artystyczne, działania   na   rzecz   seniorów i integracji społeczności 

lokalnej w bezpośredniej bliskości KIS. 

 

W ramach OKIS z poradnictwa zawodowego korzystało 61 osób. Zrealizowano 62 godziny 

warsztatów z doradztwa zawodowego, 68 godzin warsztatów z psychologiem, 10 godzin 

warsztatów z trenerem pracy, 22 godziny porad prawnych oraz 5 inicjatyw lokalnych 

prowadzonych przez uczestników.  Kursy kwalifikacyjne i zawodowe ukończyło łącznie 7 osób 

 (1M i 6K). W 2021 roku 15 (10 K i 5 M) uczestników podjęło pracę i utrzymało ją przez co najmniej 

3 miesiące (w tym 1 własna działalność gospodarcza).   

  

b. Wsparcie rodziny 
Federacja FOSa prowadzi wiele działań ukierunkowanych na wsparcie rodzin. Działania, które 

prowadzi Federacja FOSa maja na celu zapewnienie rodzinie wsparcia w trudnych sytuacjach, 

pomoc w ich rozwiązywaniu oraz nabyciu nowych umiejętności, radzenia sobie w życiu. 

Przykładami działań wspierających są działania prowadzone przez psychologów, pracowników 

socjalnych/środowiskowych, asystentów pomocy rodzinie i wielu innych zaangażowanych  

w poprawę jakości życia współczesnych rodzin. 
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Wsparcie psychologiczne udzielane odbiorcom działań Federacji FOSa ma na celu polepszenie ich 

indywidualnego funkcjonowania, odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról 

społecznych, radzenia sobie   z   kryzysami,   pogłębianie   kompetencji   interpersonalnych, w 

szczególności   wydobycie   zasobów,   wzmocnienie   potencjału,   wsparcie   w   realizacji i osiąganiu 

celów oraz możliwej zmiany pozwalające na trwałe przywrócenie do życia społecznego, czy 

powrót/wejście na rynek pracy. 

 

Beneficjentami wsparcia psychologicznego są osoby znajdujące się w bardzo różnych sytuacjach 

życiowych, przeżywający problemy natury psychicznej o różnorodnym natężeniu. Wśród 

korzystających z pomocy są m.in. osoby w depresji, uzależnieni od substancji psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki), cierpiący na schizofrenię i inne przewlekłe zaburzenia psychiczne, ofiary 

przemocy domowej, osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, dzieci z zespołem Aspergera, 

a także rodziny w sytuacji okołorozwodowej. 

Psycholodzy udzielają wsparcia indywidualnego   oraz   grupowego   stosując   adekwatne do 

potrzeb   klientów   metody   i   techniki,   wśród   których   warto   wymienić    TSR, Dialog 

Motywujący, Psychologię zorientowaną na proces (POP) czy też psychotraumatologię. Wsparcie 

uczestnikom jest udzielane w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ze względu na 

trwajacą pandemię COVID-19 i wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom odbiorów 

działań Federacji FOSa konsultacje psychologiczne oraz   interwencje   w   sytuacjach   kryzysowych   

prowadzone są również telefonicznie i   online   zapewniając   uczestnikom   projektów   ciągły   

dostęp do profesjonalnej pomocy. Zespół psychologów zamieszcza również na profilu 

społecznościowym Federacji Fosa posty o tematyce zdrowia psychicznego, dbania o siebie  

i możliwościach otrzymania wsparcia w kryzysie. Wsparcie psychologiczne obejmuje również 

prowadzenie grupowych warsztatów motywacyjnych, psychoedukacyjnych, kompetencji 

społecznych i życiowych. 

 

W roku 2021 w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego w prowadzonych przez 

Federację FOSa działaniach wzięło udział 419 odbiorców. Oferta wsparcia psychologicznego  
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i   psychoedukacyjnego   świadczona   jest   w   Federacji   FOSa   według   sprawdzonych  

i wypracowanych metod i form pracy, zgodnie z zasadami etyczno-zawodowymi psychologa. 

 

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby rodzin w 2021 roku kontynuowaliśmy prowadzenie  

w Federacji   FOSa   2 grup   samopomocowych.   Ich   członkami   byli   np.   rodzice   dzieci  

z niepełnosprawnościami, czy chorobami przewlekłymi, rodzice sami wychowujący dzieci i inne 

osoby. 

 

Grupy samopomocowe prowadzone są przez opiekuna, którego zadaniem jest przede wszystkim 

wspieranie w zmianie dotychczasowego sposobu funkcjonowania uczestników. Celem 

prowadzonych grupy jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej podjęcie aktywności na rzecz 

rozwiązywania trudności i problemów, które towarzyszą uczestnikom. Uczestnictwo w grupach 

aktywizuje do nawiązania relacji społecznych w grupie, a w rezultacie prowadzi do podjęcia 

samopomocowego wsparcia. 

Spotkania grupy samopomocowej odbywają się zgodnie z częstotliwością zaplanowaną przez 

uczestników, średnio 4 razy w miesiącu. 

 

 

3. POTRZEBNI 

a. Regionalna Strefa Pomocy 
Opieka nad osobą starszą, chorą i zależną jest wyzwaniem, które spada na nas często 

niespodziewanie. Problemy organizacji życia codziennego z osobą niesamodzielną w domu często 

powodują zagubienie i trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji. A kiedy już opieka trwa już 

dłuższy czas pojawia się zmęczenie, frustracja, konieczność rezygnacji z pracy, często też problemy 

zdrowotne. Odpowiedzią na te wyzwania jest Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób 

Niesamodzielnych i ich Rodzin „Regionalna Strefa Pomocy”, które świadczy kompleksowe usługi 

informacyjne, doradcze i szkoleniowe. 
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Tworzona przez Federację Strefa jest rozwiązaniem kompleksowym. Rodziny objęte projektem 

otrzymują wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną 

oraz wsparcie opiekuna rodziny w codziennym funkcjonowaniu. W Strefie gromadzone, 

aktualizowane i przekazywane objętym wsparciem rodzinom będą informacje o dostępnych 

formach bezpłatnego i płatnego wsparcia, w tym, w zakresie firm i opiekunek/ów prywatnych  

i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, 

dostępnych formach wsparcia finansowego, ofercie placówek leczniczych, formach wsparcia 

dziennego, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego. Prowadzone jest w niej wsparcie między 

innymi psychologiczne i prawne, a także szkolenia dla rodzin z opieki nad osobą zależną oraz 

pomoc wytchnieniowa. 

 

Celami działania „Regionalnej Strefy Pomocy” są: 

 zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza  

w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 podniesienie kompetencji środowisk osób niesamodzielnych i ich rodzin; 

 ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem 

lokalnym;  

 zwiększanie efektywności współpracy międzysektorowej i budowa partnerstwa na rzecz 

wsparcia osób niesamodzielnych i ich rodzin. 

 

Działania Centrum zawarte są w 3 podstawowych obszarach: 

INFORMACJA – to obszar, w którym rozwijana jest sieć kontaktów instytucjonalnych  

i indywidualnych ze służbą zdrowia, pomocą społeczną, geriatrami, pielęgniarkami 

środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami i sektorem prywatnym. Doradcy 

kluczowi udzielają informacji uczestnikom o formach wsparcia w projekcie. Uczestnicy projektu 

otrzymują wsparcie informacyjne między innymi w uzupełnieniu i złożeniu dokumentów m. in.  

w zakresie: otrzymania świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób z niepełnosprawnością, 

zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, uzyskania świadczeń w zakresie usług 

opiekuńczych, wysokości opłat i dokumentów niezbędnych do przyjęcia w domu pomocy 
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społecznej, uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, uzyskania renty z ZUS. Doradcy stale 

współpracują w celu zaspokajania bieżących potrzeb uczestników projektu z opiekunem rodziny. 

Utrzymują kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami 

socjalnymi w szpitalach, Miejskim Ośrodkiem Informacji dla osób niepełnosprawnych w celu 

wymiany informacji i koordynacji działań. Prowadzono działania w zakresie pozyskiwania 

wolontariuszy i koordynacji ich pracy.  

EDUKACJA – w ramach realizowanych działań uczymy pielęgnacji, prawidłowego żywienia. 

Prowadzimy nieodpłatne doradztwo psychologiczne, prawne czy opiekuńcze także w domu osób 

starszych. Prowadzimy też grupy samopomocowe i pokój treningowy do nauki pielęgnacji osoby 

leżącej. 

TOWARZYSZENIE – każda rodzina otrzymuje spersonalizowany plan pomocy. W Centrum, każdy 

senior i jego rodzina, są pod opieką opiekuna rodziny (osoby do kontaktu, przyjaciela, 

profesjonalisty zaznajomionego dokładnie z sytuacją, który pomaga dostać się do odpowiedniego 

specjalisty, napisać wniosek do PFRON o remont łazienki czy z architektem robi plan dostosowania 

mieszkania dla potrzeb osoby starszej. W trakcie realizacji zadania we współpracy z Centrum 

Wolontariatu Federacji FOSa budowana jest baza wolontariuszy, których zadaniem jest 

realizowanie różnego rodzaju wsparcia rodzin. Sytuacja związana z pandemią COVID 19 utrudniała 

pracę wolontariuszy w miejscu zamieszkania. Pomoc wolontariuszy polegała min. na transporcie 

do lekarzy i na szczepienia, pomocy w odbieraniu żywności, robieniu zakupów, sprzątaniu, 

wychodzeniu na spacer i towarzyszeniu osobom niesamodzielnym podczas załatwiania spraw 

przez rodzinę. 

 

Działania Regionalnej Strefy Pomocy finansowane są między innymi z projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego, działanie 11.2.4: 

„Usługi dla rodzin osób zależnych”. 

 

W 2021 roku w ramach pracy Strefy odbyły się: 

 warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny – 8 warsztatów; 

 warsztaty relaksacji i redukcji stresu – 4 warsztaty; 
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 warsztaty pielęgnacyjne i opiekuńcze – 8 warsztatów 

Prowadzono również poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne (112 godzin), prawne, pielęgnacyjne, 

dietetyczne, w zakresie sprawności ruchowej (łącznie 284 godziny) 

Z kolie wolontariusze przepracowali na rzecz osób objętych wsparciem 600 godzin. 

Działaniami Strefy w 2021 roku objętych zostało 131 osób, w 72 rodzinach. 

 

b. Przeciwdziałanie problemom starzenia się i promocja aktywnej 

dojrzałości 
Od początku istnienia Federacji FOSa wsparcie osób starszych jest jednym z najważniejszych 

obszarów jej społecznego zaangażowania, działań projektowych, jak i poza projektowych. 

Jestesmy współinicjatorem i czynnie uczestniczymy w tworzeniu i wdrażaniu polityki senioralnej 

województwa warmińsko-mazurskiego. Utrzymujemy codzienny kontakt z innymi organizacjami 

seniorskimi w regionie. 

Podejmujemy szereg działań służacych przeciwdziałaniu problemom starzenia się i promujemy 

aktywną dojrzałość. Pracujemy poprzez specjalnie do tego przygotowane metody tj. „przyjazny 

sąsiad”, „ciepły telefon”, aktywizacja społeczno-kulturalna oraz wsparcie rzecznika praw osób 

starszych, wydajemy Magazyn Środowisk Seniorskich „Generacja”. 

 

Od 2014 roku Federacja FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci” na terenie powiatu iławskiego 

oraz Olsztyna. Nasze działania podejmowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

ośrodkami pomocy społecznej oraz związkami kombatantów. Wspólnie dążymy przede wszystkim 

do podniesienia jakości życia osób, którym wojna odebrała dzieciństwo, dzisiejszych seniorów – 

kombatantów. W 2021 roku objęliśmy wsparciem 46 osób starszych – 19 osób z powiatu 

Iławskiego oraz 16 osób z Olsztyna, a także organizacje kombatanckie. 

 

Nasi podopieczni skorzystali z różnych form wsparcia: opieki sąsiedzkiej „Przyjazny Sąsiad” (12 

osób); teleopieki – „Ciepły Telefon” (15 osób);  w obszarze aktywizacji społeczno-kulturalnej – 30 

osób wzięło udział w 23 wydarzeniach społeczno-kulturalnych, jak np. spotkania integracyjne, 
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koncerty, rejsy statkiem, wyjścia do teatru i kina; 200 lat – uroczyste obchody okrągłej rocznicy 

urodzin (8 osób); działalność rzecznika praw osób starszych – spotkania nt. praw osób starszych, 

wywiady z osobami starszymi, filmy z ich udziałem, nagrywanie wspomnień; opieka 

wolontariuszy/ek – uczestniczki i uczestników projektu wspierało 10 wolontariuszy/ek stałych  

i 10 wolontariuszy/ek akcyjnych. 

 

Od jesieni 2010 roku ukazuje się Magazyn Środowisk Seniorskich „Generacja” Do chwili obecnej 

ukazało się 27 numerów (wszystkie dostępne na stronie www.federacjafosa.pl) pisma zawierające 

materiały na temat różnych forma aktywności osób starszych, zdrowia i kultury, a także szeroko 

pojętej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Pismo jest także 

miejscem dla prezentacji działalności federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich. 

W 2021 roku ukazały się dwa wydania magazynu „ Generacja”. Publikację wydania 26 Generacji 

dofinansowano w ramach projektu „Stawiamy na seniorów” ze środków Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, z kolei 27. numer Generacji został wydany w ramach Projektu 

„Skuteczne Rady Seniorów” i sfinansowany również ze środków Samorządu Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego. 

 

W 2021 roku ogłosiliśmy także dla środowisk seniorskich konkurs w dwóch kategoriach – 1. 

konkurs na aktywnego seniora/seniorkę oraz 2. na najlepszą inicjatywę seniorską województwa 

warmińsko-mazurskiego (czyli inicjatywę grupy aktywnych osób). W wyniku naboru wpłynęło 5 

zgłoszeń w kat. 1 oraz 2 zgłoszenia w kategorii 2. Komisja konkursowa wyłoniła zwyciężczynię 

konkursu w kat. 1 Panią Marię Popieluch oraz zwycięską instytucję tj. Bank Żywności w Olsztynie 

za „Akcję Zupa” w kat. 2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek 

laureatom konkursu odbyło się podczas wojewódzkiego spotkania rad seniorów. 

 

c. Wsparcie rad seniorów 
Misją Federacji FOSa jest popieranie ważnych inicjatyw wypływających ze środowiska osób 

starszych (uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów, rady seniorów), jak i działań na rzecz 
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tego środowiska: tele-opieka, rozwój geriatrii, tele-medycyna, poprawa opieki dla osób jej 

wymagających (głównie 80+) oraz jej deinstytucjonalizacja, gdzie jest to uzasadnione i możliwe. 

 

Federacja FOSa wspierała powstawanie, jak również wspiera wspiera bieżące funkcjonowanie rad 

seniorwów na Warmii i Mazurach funkcjonują one: w Iławie (miasto), gminie Iława, Nowym 

Mieście Lubawskim, Działdowie, gminie Lubawa, Kisielicach, Pasłęku, Kętrzynie, Korszach, 

Braniewie, Szczytnie, Nidzicy, Kozłowie, Orzyszu, Miłkach, Giżycku, Wydminach, Bisztynku, 

Olsztynie, Ełku i Elblągu.  

 

W 2021 roku w wyniku działań związanych ze wsparciem powołano 4 rady seniorów: Gminna Rada 

Seniorów  w Srokowie, Gminna Rada Seniorów w Górowie Iławeckim, Rada Seniorów Miasta 

 i Gminy Frombork oraz Miejska Rada Seniorów w Lidzbarku Warmińskim . 

 

Przedstawiciele środowisk senioralnych oraz Rad Seniorów skorzystali z różnorodnych form 

wsparcia – wsparcia eksperckiego w rozwoju i tworzeniu rad seniorów, wsparcia edukacyjnego  

i in. Wzięli udział m.in. w dwudniowym Spotkaniu Rad Seniorów, dwudniowych warsztatach 

dedykowanych dla grup roboczych powstających rad oraz dwudniowych warsztatach istniejących 

rad seniorów oraz dwudniowym spotkaniu dedykowanym członkom Społecznej Rady Seniorów 

Rady Seniorów województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Wspieraliśmy Rady seniorów oraz środowiska seniorskie w szeregu inicjatyw (jak organizacja 

spotkań, debat, konferencji), wypracowaniu dokumentów (jak plany rozwoju i inne), diagnozie 

problemów i potrzeb – dokonano diagnozy zagrożenia wykluczeniem komunikacyjnym seniorów 

oraz społecznych skutków pandemii COVID -19 dla seniorów; wspólnie z Radą Seniorów Gminy 

Braniewo dokonano diagnozy ubóstwa seniorów w gminie Braniewo, zorganizowano Szkołę 

Liderów Środowisk Senioralnych. Zorganizowaliśmy także dwudniowe spotkanie wojewódzkich 

rad seniorów odbyło się w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie w dn. 15-16 listopada 2021 r. pod hasłem 

„Rady na trudne czasy”. 
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d. Fundraising 
Jednym z organizacyjnych celów strategicznych Federacji FOSA, które realizujemy, jest zbudowanie 

niezależnego od grantów systemu finansowania działań w oparciu o wpłaty (darowizny pieniężne) 

od osób indywidualnych oraz firm. Tego typu finansowanie pozwoli docelowo na lepszą i bardziej 

elastyczną realizację misji organizacji i uniknięcie trudnych kompromisów z którymi mamy do 

czynienia wtedy, gdy zdecydowana większość środków musi być wydatkowana w reżimie 

grantowym. 

Zbudowanie efektywnie działającego i opłacalnego fundraisingu pozagrantowego to długotrwały 

proces, który składa się z wielu elementów i etapów. Rentowność uzyskuje zazwyczaj się nie 

wcześniej niż po dwóch latach. Kluczowe jest zbudowanie narzędzi, rozpoznawalności  

i wiarygodności organizacji, oraz poinformowanie potencjalnych darczyńców o problemie na jaki 

odpowiada organizacja. Jednym z największych wyzwać jest zbudowanie bazy potencjalnych  

i aktualnych darczyńców, a także modelu długofalowych relacji z nimi. 

Głównym założeniem planu kampanii jest możliwość przetestowania w praktyce wspomnianych 

wyżej działań oraz dostosowanie organizacji do prowadzenia teraz i w przyszłości podobnych 

aktywności. Podwaliny kampanii powstały we współpracy z ekspertami (Andrzej Pietrucha i Jan 

St. Baran – APDF Doradztwo i Fundraising). Dzięki merytorycznej współpracy z Andrzejem 

Pietruchą i Janem Baranem przyjęto, iż skuteczny fundraising to fundraising oparty na budowaniu 

relacji z darczyńcami. Aby zapewnić sobie finansową stabilność, organizacje powinny 

dywersyfikować wpływy, uniezależniać się od pojedynczych grantodawców i wciąż testować nowe 

sposoby angażowania darczyńców. Nie warto myśleć o fundraisingu w kontekście jednorazowych, 

mniej lub bardziej przypadkowych akcji. 

Dyrekcja i zespół Federacji FOSa kontynuują pracę nad wizją nowej marki, która pozwoli na 

właściwą segmentację przyszłych darczyńców, znajomość narzędzi i technik fundraisingowych, 

sprawną komunikację, podniesienie kompetencji ludzi i stworzenie dobrego, wieloetapowego 

planu budowania fundraisingu w naszej organizacji. Swoje działania kontynuował w 2021 roku 16-

osobowy kolektyw fundraisingowy. 

Kolektyw Fundraisingowy prowadził działania w ramach marki „POTRZEBNI”, realizując jej misję: 

„Bardziej samodzielni, mniej samotni. Wspieramy osoby starsze”, która stała się mottem kampanii. 
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W 2021 roku dalej administrowano stronę internetową dedykowaną „Potrzebnym” pod adresem 

www.potrzebni.org.pl, a także na portalu Facebook oraz realziowano plan obecności marki  

w innych dostępnych kanałach komunikacji. 
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Obszar III Potencjał Federacji FOSa 

Zespół i biuro 

Biuro Fedearacji FOSa ma powierzchnię 300 m2 i jest podzielone na kilkanaście samodzielnych 

pokoi. Każdy z nich wyposażony jest w niezbędny sprzęt biurowy.  

Dodatkowo Federacja FOSa dysponuje salą szkoleniową (wyposażoną w stoły i fotele, rzutnik, 

multimedialną tablicę flipchart oraz nagłośnienie), dwiema salkami doradczymi oraz zapleczem 

sanitarnym i socjalnym.  

 

Federacja FOSa to także zespół pracujących osób w olsztyńskim biurze (i nie tylko) realizujący 

projekty i wypełniający inne misyjne działania FOSy. 

 

W 2021 roku w Federacji FOSa zatrudnionych było 76 etatowych: 

 

Bartłomiej Głuszak – specjalista ds. monitoringu/animator 

Piotr Pniewski – dyrektor biura/specjalista ds. wsparcia, ds. monitoringu 

Marta Liberadzka – wicedyrektorka biura/koordynatorka projektów, specjalistka ds. reintegracji  

i ewaluacji 

Anna Książak-Gregorczyk – specjalistka ds. badań społecznych/jobscout/opiekunka grup 

samopomocowych/ doradca edukacyjno-zawodowy 

Monika Hausman–Pniewska – animatorka/trenerka 

Marek Zbytniewski – jobscout/animator   

Andrzejczyk-Lubieniecka Marta– specjalistka ds. wolontariatu 

Borkowski Marcin – psycholog 

Brodacka Marta – pracownik środowiskowy (styczeń-czerwiec) 

Brzozowski Stanisław – rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-

mazurskiego/animator/doradca kluczowy 

Charkowska-Giedrys Katarzyna – koordynatorka projektu/koordynatorka wsparcia/doradca 

edukacyjno-zawodowy (do sierpnia) 
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Chojnacka Magdalena – animatorka/koordynatorka projektu 

Chrzanowska-Osipiak Joanna – opiekunka rodziny / animatorka 

Chwieduk Katarzyna – psycholożka (do grudnia) 

Ciszewska Barbara – sprzątaczka 

Czarniewski Tomasz – koordynator projektu/trener pracy 

Dobosz-Szmigiel Agnieszka – pracownik socjalny 

Domańska Joanna – opiekunka osobista jobfirma/doradca zawodowDudzińska Katarzyna – 

pracownik środowiskowy (styczeń-czerwiec) 

Ebernikel Ewa – pracownik środowiskowy 

Fabisiak Hill Aneta – trenerka wsparcia/trenerka pracy 

Głuszak Michał– tłumacz 

Górska Małgorzata – asystentka ds. księgowości/asystentka koordynatora ds. rozliczeń 

Grykin Izabela – pracownik środowiskowy (od lipca) 

Jakubiak Beata – animatorka 

Janków - Mazurkiewicz Katarzyna– trenerka wsparcia / trenerka pracy 

Jeżowska-Olszewska Dorota – specjalistka ds. kadr i płac/koordynatorka projektu 

Jędrzejewska Milena – opiekunka nad dziećmi/opiekunka świetlicy 

Kaliszewska-Siwek Kamila – psycholożka (od sierpnia do listopada) 

Karczewska Agnieszka – opiekunka osobista Jobfirma/koordynatorka projektu   

Kędzierski Andrzej – psycholog 

Kocaba Bartosz –kierowca (od maja) 

Kowalska Danuta – opiekunka świetlicy (do czerwca)    

Koziej Bartosz – pracownik środowiskowy (od lipca) 

Krajewska Agnieszka – pracownik środowiskowy 

Kupis Anna – pracownik socjalny (do kwietnia)   

Kupisz Michał – animator 

Kurowska-Kopcio Monika – pracownik środowiskowy  (od lipca) 

Lange Monika – doradca zawodowy/opiekunka procesu edukacyjnego 

Lemańska Aleksandra – psycholożka 
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Leończyk Iwona – psycholożka 

Liberadzka Anna – główna księgowa 

Majsterek Małgorzata – opiekunka świetlicy (do września) 

Marusiński Krzysztof – zastępca rzecznika praw osób starszych województwa warmińsko- 

mazurskiego   

Mazurkiewicz Mariusz – trener pracy/pośrednik pracy 

Mężykowska Ewelina – pracownik środowiskowy (styczeń-czerwiec) 

Michniewicz Monika – menadżerka marki/pośrednik pracy/pracownik środowiskowy 

Nadziejko-Głuszak Beata – broker usług edukacyjnych    

Neumann Ewelina – pracownik środowiskowy (styczeń-lipiec) 

Nilipińska Magdalena – pracownik socjalny (do czerwca) 

Paczkowska Aleksandra – opiekunka osób zależnych 

Piotrowicz Paulina – opiekunka świetlicy 

Podlewski Tomasz – pracownik środowiskowy (od lipca) 

Popławska Paulina – księgowa/opiekunka procesu edukacyjnego 

Powroźnik Anna – pracownik środowiskowy (od lipca) 

Poniewozik Agnieszka – pracownik środowiskowy (od kwietnia) 

Preilowska Natalia – koordynatorka projektu/broker usług edukacyjnych/pracownik 

środowiskowy 

Puchalska Elżbieta – kierowniczka OKIS/koordynatorka projektu/doradca zawodowy 

Rodziewicz Edyta – asystentka pomocy rodzinie/doradca kluczowy   

Ryszka Wioletta – trenerka pracy (do lutego)   

Sakowska-Hrywniak Agnieszka – opiekunka świetlicy    

Stanka Monika –obsługa sekretariatu/opiekunka osób zależnych 

Stroiński Krzysztof – kierowca (do maja) 

Szczerek Jolanta – pracownik środowiskowy (styczeń-czerwiec)   

Szewalje Weronika – koordynatorka projektów/doradca zawodowy 

Tokarczyk Tomasz – obsługa administracyjno-biurowa/specjalista ds. informacji i współpracy  

z organizacjami 
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Trzaskowska Iwona – o iekunka świetlicy (od lipca) 

Waligóra Violetta – pracownik socjalny (do kwietnia)   

Wieczorek Agnieszka – pracownik socjalny 

Witkowska Jolanta – opiekunka rodziny/pracownik środowiskowy 

Wręga Izabela – psycholożka (kwiecień- lipiec) 

Wręga Sebastian – psycholog /specjalista ds. wolontariatu 

Zieliński Jan - trener pracy (od września) 

Zimowska-Kryczka Anna – trenerka pracy/opiekunka osobista Jobfirma/animatorka 

 

Działalność gospodarcza 

Działalność gospodarcza prowadzona w Federacji FOSa służy stabilizacji działalności w takich 

obszarach, jak zapewnienie wkładu własnego, pokrycie niezbędnych w funkcjonowaniu wydatków 

itp. W kontekście rodzaju działań świadczymy przede wszystkim usługi związane z naszym 

doświadczeniem. W minionym roku ze względu na obowiązujący stan epidemii skala, jak i wartość 

prowadzonej działalności gospodarczej zmniejszyła się w stosunku do lat ubiegłych. 

W ramach działalności gospodarczej w 2021 r. Federacja FOSa wynajmowała salę instytucjom 

szkoleniowym i kontynuowała świadczenie monitoringu dotacji i obsługę promocyjną wspólnot 

mieszkaniowych przystępujących do programu rewitalizacji w ramach RPO. 

Działania/projekty 

W 2021 roku Federacja FOSa realizowała projekty finansowane przede wszystkim z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, ale także z programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych i Samorządu 

Województwa. Były to projekty skierowane w przeważającej mierze na aktywizację społeczną  

i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz oferujące wsparcie w postaci 

rozmaitych usług społecznych rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Tym, co wyróżniało  

i w dalszym ciągu będzie wyróżniać projekty Federacji jest oparcie działań na podejściu 
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ekologicznym, zgodnie z którym najważniejsze jest wzmacnianie zdolności adaptacyjnych osób 

wymagających wsparcia i tworzenie sieci samopomocy i samoorganizacji lokalnych społeczności. 

Charakterystyczne dla Federacji jest też śmiałe sięganie po innowacyjne rozwiązania, elastyczność 

w pracy z grupami docelowymi oraz wiara, że każdy z nas posiada mocne, warte wzmocnienia 

strony i potencjał, którego odkrycie i wspieranie pozwala wypracować trwałą, pozytywną zmianę. 

Lista projektów realizowanych w 2021 roku: 

1. „W drodze do aktywności – edycja 2” – celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności 

społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 140 kobiet i 100 mężczyzn zamieszkujących na 

terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Z czego przynajmniej 48 osób uzyska i utrzyma 

zatrudnienie.  

Podejmowane są działania zmierzające do aktywizacji społecznej (warsztaty kompetencji 

społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, 

animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe  

i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu 

JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne  

w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.  

Projekt realizowany jest przez Federację FOSa w okresie 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r. 

Wartość całkowita projektu: 4 281 432,52, wkład Funduszy Europejskich: 3 639 217,64 zł 

Koordynatorka projektu: Agnieszka Karczewska, a.karczewska@federacjafosa.pl 

2.Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna – cel szczegółowy projektu to 

zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, poprzez podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 201 osób, 

w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem 

ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym, z wielu powodów, z terenu obszaru rewitalizacji 
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Olsztyna. Projekt jest realizowany od 01.08.2018 r do 31.12.2021 roku. Uczestnikami projektu są 

osoby zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz na 

terytorium Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Wsparcie poprzedza wieloprofilowa 

diagnoza i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla uczestników i ich rodzin. IŚR 

określa rodzaje wsparcia. Wsparcie w projekcie obejmuje min. trzy formy wsparcia, np.: 

poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, 

grupy samopomocowe, służące wzmocnieniu więzi rodzinnych, wyjazdy dla rodzin oraz wspólne 

aktywności w czasie wolnym. Projekt zakłada również cykle edukacyjne – szkołę dla rodziców, 

wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty zdrowego żywienia, trening 

umiejętności psychospołecznych, trening asertywności, warsztaty z savoir vivre’u i wizerunku; 

usługi opiekuńcze dla osób zależnych, pracę socjalną, animację i pracę środowiskową oraz świetlicę 

z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.  

Wartość całkowita projektu: 2 009 273,10 zł; wkład Funduszy Europejskich: 1 707 882,13 zł. 

Koordynatorka projektu: Natalia Preilowska, n.preilowska@federacjafosa.pl 

3. ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych. Jest to wsparcie realizowane 

w formie grantu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

FOSa, w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez FRSE  

i IBE, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020. Ma na celu 

wsparcie, które skierowane jest dla osób dorosłych, powyżej 25 r.ż., zamieszkujących na terenie  

województwa warmińsko-mazurskie przede wszystkim gm. Łukta, Biskupiec, Jeziorany oraz 

Olsztyn, którzy są nieaktywni zawodowo, np. nie pracują, są emerytami lub rencistami. Uczestnicy, 

którzy rozpoczęli udział w testowaniu modelu wsparcia otoczeni zostali stałym wsparciem 

opiekuna procesu edukacyjnego i doradcy edukacyjno-zawodowego.  

Projekt oferuje: warsztaty z IT i wykorzystywania technologii cyfrowych ( m.in. korzystanie  

ze smartfonów i/lub tabletów oraz aplikacji multimedialnych, korzystanie ze stron internetowych 

i mediów społecznościowych, korzystanie z serwisów i platform internetowych ). Warsztaty  

z tworzenia dokumentów oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji (m.in. prowadzenie 
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korespondencji e-mailowej służbowej i prywatnej, tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie 

formularzy, tworzenie listu motywacyjnego i CV, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 

użytkowej z różnych źródeł). Warsztaty z planowania i prowadzenia budżetu domowego – przy 

wykorzystaniu innowacyjnej edukacyjnej gry „Efektywne zarządzanie budżetem”. Warsztaty  

z kompetencji społecznych : m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej (np. słuchanie, 

budowanie właściwych komunikatów, asertywność), wiązane z radzeniem sobie w różnych 

sytuacjach (np. rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem), związane z zarządzaniem 

sobą w czasie (np. wyznaczanie celów, określanie zasobów i mocnych stron). Doradztwo 

specjalistyczne: prawnik, psycholog, doradca edukacyjno-zawodowy, a także animator aktywnego 

trybu życia. Treningowe Centrum Wsparcia - trening wykształcania kultury osobistej. 

Ponadto osoby objęte wsparciem mogą skorzystać z transportu lub zwrot kosztów dojazdu –  

w przypadku uczestników spoza miasta Olsztyn, wykluczonych komunikacyjnie, a także mogą 

skorzystać z usług opiekuńczych nad osobą zależną oraz opieki nad dziećmi  – wsparcie w formie 

opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. 

starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi oraz sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi . 

Na sam koniec testowania modelu wsparcia z chętnymi uczestnikami została przeprowadzona 

walidacja nabytych umiejętności, która polega na prześledzeniu realizacji całej przebytej przez 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.  

Wartość całkowita  grantu: 644 326,20 zł , wkład dofinansowania 607 535,17 zł.  

Projekt trwa od 1 października 2020 do 28 lutego 2022 r.  

Koordynatorka modelu wsparcia: Katarzyna Charkowska-Giedrys, k.giedrys@federacjafosa.pl 

4. „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – podejmowane w projekcie działania 

stanowiły kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających 

do wzmocnienia partycypacji osób starszych w życiu publicznym. Bezpośrednimi odbiorcami 
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projektu było 150 osób w wieku 60+. u których nastąpił wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania 

rad seniorów i dzięki temu  powołane zostały trzy rady seniorów, a 12 rad seniorów otrzymało 

wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania. Animator odbył 20 spotkań z przedstawicielami 

środowisk senioralnych i samorządów lokalnych. Grupy robocze odbyły 15 spotkań mających na 

celu tworzenie rad seniorów. Wypracowane zostały dokumentów niezbędne do tworzenia  

i funkcjonowania rad seniorów. 

Odbyły  się wojewódzkie spotkania rad seniorów, 15 osób otrzymało wsparcie w udziale  

w seminariach, szkoleniach lub konferencjach. Rozstrzygnięte zostały konkursy na aktywnego 

seniora. Odbyły się spotkania na temat współpracy środowisk seniorskich w wymiarze 

powiatowym i wojewódzkim. Wydane zostało pismo „Generacja”.  

Projekt realizowany był przez Federację FOSa w okresie 1.05.2021 r. do 31.12.2021 r.   

Dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 

2021-2025. Całkowity koszt projektu: 241 310,00 zł, wartość dofinansowania: 210 560,00 zł.  

Koordynatorka projektu: Joanna Domańska, j.domanska@federacjafosa.pl 

5. „Rozwój usług społecznych w Gminie Dywity i Gietrzwałd” – celem projektu jest podniesienie 

aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób , w tym 100 kobiet oraz 70 mężczyzn 

z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, 

wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz 

animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w miejscowościach 

Tuławki i Sętal – później Bukwał w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. 

W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice są 

otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Aktywna działalność 

świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany 

w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich 

społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić 

m.in. program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem. 
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Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania 

świetlic, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy 

Europejskich. 

Projekt realizowany przez Federację FOSa, w okresie 1.01.2020 do 30.06. 2022 roku. 

Całkowita wartość projektu: 1.692.960 zł. 

Koordynatorka projektu: Anna Książak-Gregorczyk, a.ksiazak@fderacjafosa.pl 

6. „Kierunek Aktywność – edycja 2” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 

RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej  
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i zawodowej u 15 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem  

w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz. 

Projekt realizowany w okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r. Wsparcie poprzedza 

wieloprofilowa diagnoza i przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla każdego 

uczestnika . IŚR określa rodzaj wsparcia danego uczestnika. 

Formami wsparcia są: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty 

kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na 

miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.  

Projekt zakłada, iż 6 osób podejmie zatrudnienie oraz 6 osób podniesie kwalifikacje zawodowe. 

Wartość całkowita projektu: 374 224,97 zł, wkład Funduszy Europejskich: 353 104,97zł. 

Koordynatorka projektu: Agnieszka Karczewska, a.karczewska@federacjafosa.pl 

7. „Usługi dla rodzin osób zależnych” – projekt skierowany jest osób i rodzin, w których 

występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, 

Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna). Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe 

wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe 

wsparcie w codziennym funkcjonowaniu (m.in. doradcy kluczowego, opiekuna rodziny, 

pracownika środowiskowego , wolontariuszy), a także poradnictwo specjalistyczne (t.j. prawne, 

mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami 
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niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, 

gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników). 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.  

Projekt trwa od 01 sierpnia 2020 r. do 30.08.2022r. 

Koordynatorka Projektu: Monika Michniewicz, m.michniewicz@federacjafosa.pl 

8. „Wspieramy rodziny” – projekt skierowany jest do osób i rodzin, w których występują osoby 

zależne w wieku 60+, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin: Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, 

Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna). Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe 

wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe 

wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, a także udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: 

prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami 

niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, 

gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. 

Koordynatorka Projektu: Monika Michniewicz, mm.michniewicz@federacjafosa.pl 

9.  „Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” – celem projektu jest podniesienie 

aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 80 osób, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy 

Jeziorany.  Projekt realizowany jest w terminie od 01.10.2020 do 31.10.2022 poprzez zwiększenie 

dostępu usług społecznych, w tym opiekuńczych, asystenckich, edukacyjnych i animacyjnych. 

Wsparcie uczestników oraz ich rodzin poprzedzi diagnoza oraz przygotowanie Indywidualnej 

Ścieżki Reintegracji. Dostępne formy wsparcia: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, 

pracę socjalną, wsparcie coacha rodziny, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie 
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prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty dla rodzin z dziećmi, warsztaty skierowane do 

dzieci i młodzieży, a także animacja i praca środowiskowa. W efekcie projektu, co najmniej u 20 

osób nastąpi wzrost umiejętności/kompetencji wychowawczych oraz co najmniej u 60 osób 

nastąpi wzrost aktywności społecznej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 

RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 

lokalnym. 

Wartość całkowita projektu: 797 030,00 zł , wkład Funduszy Europejskich: 757156,00 zł . 

Koordynatorka projektu: Natalia Preilowska, n.preilowska@federacjafosa.pl 

10. Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 – głównym celem projektu będzie podjęcie 

zatrudnienia przez co najmniej 23 osoby, a także wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność 

społeczną i gotowość zatrudnienia. Projekt realizowany jest od  2019-05-01 do: 2022-04-30 . 

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, 

warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty 
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szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe 

oraz staże.  

Projekt realizowany przez FOSę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

Wartość całkowita projektu: 1 590 075,12 zł; wkład Funduszy Europejskich: 1 351 563,85 zł  

Koordynatorka projektu: Elżbieta Puchalska, e.puchalska@federacjafosa.pl 

11. „Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec” – projekt skierowany jest do rodzin 

zamieszkujących teren gminy Biskupiec, które mają problemy wychowawcze, nie wiedzą jak pomóc 

i rozmawiać z  własnymi dziećmi. Projekt realizowany jest od 1.10. 2020 do 31.10. 2021 r.  

Uczestnicy projektu skorzystać mogą z:  poradnictwa specjalistycznego (tj., prawnik, psycholog,  

asystent pomocy rodzinie, pracownik środowiskowy), wyjazdowego  klubu rodziny, warsztaty dla 

rodziców (tj. szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, metody 

wspólnego spędzania wolnego czasu,  zajęcia dla dzieci i młodzieży), animacja lokalna (aktywizacja 

społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji 

kluczowych), spotkania klubu aktywnych seniorów,  wyjazd edukacyjny dla seniorów, warsztaty  

i spotkania "szyte na miarę",  inicjatywy lokalne/sąsiedzkie). 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. 

Koordynatorka projektu: Katarzyna Charkowska-Giedrys, k.giedrys@federacjafosa.pl 

12. „Federacja FOSa – ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO  

z Warmii i Mazur” – podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, 

konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia kompetencji organizacji 

socjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 50 

osób i 20 organizacji pozarządowych. Dzięki realizacji wsparcia edukacyjnego, eksperckiego  

i informacyjnego oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw nastąpi wzrost potencjału Federacji 
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Organizacji Socjalnych FOSa w realizacji zadań statutowych na rzecz organizacji członkowskich  

i współpracujących, co zagwarantuje trwałość i skuteczność świadczonego na rzecz organizacji 

członkowskich wsparcia. Działania edukacyjne i wsparcie ekspertów wpłyną na podniesienie 

kompetencji i umiejętności z zakresu prowadzenia działań, w tym świadczenia usług społecznych 

u 50 przedstawicieli 20 socjalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa. Zapewni to 

trwałe zwiększenie skuteczności działań i zaangażowania w życie publiczne 20 objętych 

wsparciem socjalnych organizacji pozarządowych. Działania projektu, w tym edukacja, spotkania 

organizacji członkowskich, podejmowanie wspólnych inicjatyw przełożą się na wzrost stopnia 



 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

integracji i współpracy organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych FOSa oraz 

wzrost stopnia identyfikowania się z Federacją i sieciami branżowymi. 

Projekt realizowany jest w okresie 30.06.2021 r. do 31.12.2022 r.  

Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 

2030” 

Wartość dofinansowania: 280 942 zł. 

Koordynatorka projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl 

 

FOSa w liczbach 
W tabelach poniżej zamieszczono zbiorcze zestawienie wskaźników osiągniętych w 2021 roku  

w podziale na projekty ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową i te skierowane na 

usługi społeczne. 

 

 

 

Tabela 2. Projekty ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

 
 

Nazwa projektu 

Liczba  
uczestników  

projektu 

Liczba osób 
objętych  

wsparciem doradcy 
zawodowego 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
trenera 

pracy 

Liczba osób, 
które 

ukończyły 
staż 

Liczba osób 
zatrudnionyc

h dzięki 
udziałowi 

w projekcie 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
psychologiczny

m 

Liczba 
grup 

wsparcia 

Liczba osób 
korzystających  

z grup  
wsparcia 

Liczba osób, 
które 

ukończyły 
kursy 

zawodowe 

Liczba inicjatyw 
lokalnych w 

ramach projektu 

„W drodze do 
aktywności –edycja 

2” 

140 122 51 21 31 32 0 0 31 8 

Olsztyński  
KIS 2 

32 32 32 8 15 0 0 32 7 5 

mailto:m.liberadzka@federacjafosa.pl
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„Kierunek  
Aktywność – 2” 

22 22 22 1 6 22 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na pdst. danych udostępnionych przez koordynatorów projektów 

Tabela 3. Projekty ukierunkowane na usługi społeczne 

 
 

Nazwa projektu 

Liczba  
uczestnikó

w  
projektu 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
psychologicznym 

Liczba 
osób 

objętych 
wsparciem 

trenera 
pracy 

Liczba 
samopomoc
owych grup 

wsparcia 

Liczba osób 
korzystających 

z grup 
wsparcia 

Liczba 
zaangażowanyc

h Asystentów 
rodziny 

Liczba 
wspieranych 

rodzin 

Liczba godzin 
Warsztatów 
kompetencji 
społecznych 

Liczba godzin 
poradnictwa 

specjalistycznego 

„Rozwój usług społecznych  

w gminie Jeziorany” 
42 42 - - - - 11 32  

„Rozwój usług społecznych  
na obszarze rewitalizacji 

Olsztyna” 

60 29 - 2 - - 18 20  

„Rozwój usług społecznych  

w gminie Biskupiec ” 
42 42 0 0 42 1 11 64 80 

„Rozwój usług społecznych  

w Gminie Dywity i 

Gietrzwałd” 

150 150 0 0 0 0 51 32 100 

„Usługi dla rodzin osób 

zależnych” 
66 29 0 1 11 0 36 12 172 

„Wspieramy rodziny” 65 33 0 1 13 0 36 12 112 
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Źródło: opracowanie własne na pdst. danych udostępnionych przez koordynatorów projektów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 
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Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa  

ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn   

NIP 7393452954, REGON 519643124, KRS 0000213652   

   

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

   

AKTYWA   

Wyszczególnienie aktywów 
Stan aktywów na dzień: 

1.01.2021 31.12.2021 

1 2 3 

      

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

      

   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 0,00 

   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

      

B. AKTYWA OBROTOWE 1 028 557,54 831 030,68 

      

   I. Zapasy  0,00 0,00 

   II. Należności krótkoterminowe  43 667,47 97 723,78 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  968 356,45 722 601,13 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  16 533,62 10 705,77 

      

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 

      

      

Aktywa razem 1 028 557,54 831 030,68 
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PASYWA   

Wyszczególnienie pasywów 
Stan pasywów na dzień: 

1.01.2021 31.12.2021 

1 2 3 

      

A. FUNDUSZ WŁASNY 16 532,16 6 340,66 

      

   I. Fundusz statutowy  0,00 0,00 

   II. Pozostałe fundusze  0,00 0,00 

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  182 551,91 16 532,16 

   IV. Zysk (strata) netto  -166 019,75 -10 191,50 

      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  1 012 025,38 824 690,02 

      

   I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

   II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  120 094,84 66 906,03 

   IV. Rozliczenia międzyokresowe  891 930,54 757 783,99 

      

Pasywa razem 1 028 557,54 831 030,68 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

    

  

Poz Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2021 

1 2 3 4 

        

A Przychody z działalności statutowej  4 046 502,91  5 007 535,67  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego  4 046 502,91  5 007 535,67  

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  

B Koszty działalności statutowej  3 941 006,45  5 113 374,28  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  3 941 006,45  5 113 374,28  

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  

C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  105 496,46  -105 838,61  

        

D Przychody z działalności gospodarczej  21 098,36  11 085,76  

E Koszty działalności gospodarczej 18 204,82  6 057,97  

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  2 893,54  5 027,79  
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G Koszty ogólnego zarządu  311 606,23  136 025,08  

        

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  -203 216,23  -236 835,90  

        

I Pozostałe przychody operacyjne  56 666,50  228 649,69  

J Pozostałe koszty operacyjne  4,38  2 658,70  

        

K Przychody finansowe  19,12  2 891,45  

L Koszty finansowe  19 484,76  2 238,04  

        

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  -166 019,75  -10 191,50  

N Podatek dochodowy  0,00  0,00  

O Zysk (strata) netto (M-N) -166 019,75  -10 191,50  

        

    

    

 


