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Federacja FOSa  

Powołana została w 2004 roku  
  
Zrzesza ponad 100 organizacji 
socjalnych (członkowskich                              
i partnerskich) z terenu województwa 
warmińsko- mazurskiego, które pracują               
z osobami i grupami w trudnej sytuacji 
życiowej takie jak - dzieci i młodzieży, 
seniorów, osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych, ubogich i wielu innych.  



•Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie 
problemów społecznych poprzez a) wzajemne 
wspieranie              i b) rzecznictwo interesów/ reprezen-
towanie organizacji socjalnych województwa 
warmińsko-mazurskiego.  

•Federacja FOSa aktywnie działa w ramach lokalnych                
i krajowych  sieci współpracy, m.in.: Wspólnoty Roboczej 
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Podejmuje 
działania na rzecz aktywności obywatelskiej,                             
w szczególności na polu polityki socjalnej, współpracuje 
m.in. z ROPS, UM.  



 
 

 
 

Grupy 
współpracujące - jak 
koalicja Organizacji 

Kresowych 

W ramach 
Federacji FOSa 
funkcjonuje 7 

grup  
branżowych 

Sieć na rzecz seniorów z Warmii 
i Mazur 

Sieć 
Organizacji 

Paliatywnych 
Warmii i 
Mazur 

Sieć Wolontariat 
Warmii i Mazur 

 

Porozumienie 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 
Warmii i Mazur 
 

Sieć Warsztatów 
Terapii 
Zajęciowej 

Sieć Pomocy 
Ofiarom 

Przestępstw 
Warmii i Mazur 

Sieć 
Środowiskowych 
Domów 
Samopomocy  



Podstawowe cele  
Federacji FOSa: 

 
 

      

  rzecznictwo interesów  
     
działania rzecznicze na rzecz osób starszych, 
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie etc., 
takie jak tworzenie i konsultowanie polityk, strategii, 
programów  

 wspieranie organizacji 
członkowskich/socjalnych 
 
doradztwo, edukacja, mediacje, informacja,                
promocja dobrych praktyk, wsparcie rzeczowe 

 



Obszary 
działalności 

Federacji FOSa 

Seniorzy 
Dzieci, 

młodzież, 
wolontariat 

Innowacje, 
współpraca 
zagraniczna 

 
Niepełnosprawni 

Organizacje 
społeczne, 

usługi 
społeczne 



 Organizacje Federacji FOSa świadczą konkretne 
usługi społeczne – prowadzą Uniwersytety III Wieku, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii 
Zawodowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Świetlice, 
Fundusze Stypendialne, aktywizują bezrobotnych, 
wspierają ubogich itd.  

 Federacja FOSa wpiera organizacje                          
w przygotowaniu do świadczenia usług społecznych, 
współpracy z samorządem (standard usług, 
infrastruktura, edukacja kadry itd.) 

Organizacje społeczne, 
usługi społeczne 



Działania rzecznicze 
 
Wojewódzkie konsultacje społeczne 

 

 

 

• Cel: wzmocnienie procesu konsultacji na terenie Warmii i Mazur  
 

• Rezultaty: 
a) Platforma internetowa do konsultacji społecznych 
b) Procedura i wdrożenie zasad przeprowadzania konsultacji 
społecznych 

• c) Podręcznik do konsultacji społecznych 
 
Partner: Samorząd Warmii i Mazur 

 
 

        

 
  



Polityka senioralna województwa 
warmińsko- 
mazurskiego  
na lata 2007-2013  
i kontynuacja  
na lata 2014-2020 
 
 
„Bezpieczna jesień życia na 
Warmii i Mazurach” 



Seniorzy 

 



Strażnicy Pamięci 
 
finansowany z Fundacji Pamięć, 
Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ z 
Berlina) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest 

poprawa jakości życia ofiar 

hitlerowskiego nazizmu.   



Inicjatywa Silver Sharing 

Autorska inicjatywa edukacji i turystyki dla seniorów 
 
Inicjatywa: aktywność turystyczna osób starszych 
 
 

Współpraca z dwoma (lub więcej) seniorskimi 
organizacjami z różnych regionów Polski lub krajów 
 
Organizowanie wyjazdów dla seniorów do innych 
organizacji partnerskich 
 
 



Kapitał społeczny 

Edukacja 

Aktywność turystyczna 

Inicjatywa Silver 
Sharing opiera się na 

trzech filarach: 



 
 
 
 
 
 

Rzecznik 

Stanisław Brzozowski   

 

Seniorzy 

Zastępca Rzecznika 

Stanisław Puchalski  

RZECZNICY PRAW OSÓB 
STARSZYCH WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Zastępca Rzecznika 

Krzysztof Marusiński 

http://www.federacjafosa.pl/javasc
http://www.federacjafosa.pl/javasc


GENERACJA 
magazyn 

środowisk osób 
starszych 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akademia Trzeciego Wieku 
Warmii i Mazur 

Wykłady Akademii realizowane są między 
innymi w zakresie prawa, edukacji, mediacji, 
historii oraz warsztatów np. w dziedzinie 
sztuki i rzemiosła, dziennikarstwa, zdrowego 
odżywiania, pieczenia chleba. W realizację 
działań zaangażowani są wykładowcy,  
eksperci oraz entuzjaści.  



 Instytut Studiów Społeczno- Edukacyjnych, autonomiczna 
jednostka badawcza: 

- Badania – Syndrom Znikającej Ławeczki 
- Konferencja Zagrożone Człowieczeństwo 

 
 Innowacje takie jak: Przyjazny Sąsiad, Inicjatywa 200 lat, 

Inicjatywa Silver Sharing, Job Firma, zarządzanie budżetem 
domowym i inne 

 
 Współpraca zagraniczna – partnerzy między innymi w takich 

krajach jak: Węgry, Wielka Brytania, Niemcy, Łotwa, Ukraina, 
Holandia, Portugalia, Włochy, Francja, Luksemburg.  
Obszary współpracy to między innymi osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, świadczenie usług socjalnych, wolontariat, 
edukacja 

Innowacje, współpraca 
zagraniczna 



Dziękuje za uwagę  
 
 
 
 

FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH 
WOJEÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

FOSa 

ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn;  
tel/fax 89 523 60 92  
e-mail: biuro@federacjafosa.pl 
www.federacjafosa.pl 


