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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Opolskiego Forum Organizacji 

Socjalnych  za rok 2010 
 

Pełna nazwa: 

”Adres: Pl. Św. Sebastiana 3,  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

11.03.2003 r.4 

Nr KRS: 

0000153864 

 

Rok 2010 rozpoczął zarząd w składzie: 

Imię i nazwisko Stanowisko  Od ilu lat                      

w zarządzie 

Jan Ostrowski Prezes Zarządu 7 

Stanisław Łagiewka Wiceprezes Zarządu 1 

Kazimierz Jednoróg  Wiceprezes Zarządu 2 

Jan Wantuła  członek Zarządu 2 

Dorota Piechowicz Sekretarz Zarządu  1 

 

Komisja Rewizyjna 

Imię i nazwisko Stanowisko  

Teresa Juros  Przewodniczący 

Małgorzata Kwiring-Pondel  członek 

Bronisława Mela  Członek  

 

W trakcie kadencji 2010 r. nastąpiły zmiany. Z pracy w  Zarządzie  zrezygnowali: 

Stanisław Łagiewka wiceprezes zarządu 

Dorota Piechowicz sekretarz zarządu  

Zgodnie ze statutem uchwałą Zarządu dokooptowano : 

Wiesławę Czyżyk na stanowisko wiceprezesa Zarządu 

Krystiana Warzechę na sekretarza Zarządu 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 

 1.Integracja działalności organizacji pozarządowych o charakterze socjalnym 

2.Wyrazanie różnorodnych potrzeb społecznych 

3.Wspópraca z administracją rządową i samorządową 

4.Wymiana informacji i koordynacja  działań i usług między członkami OFOS 

5.Wymiana doświadczeń i szkolenie pracowników oraz wolontariuszy, służące    podnoszeniu  jakości  

świadczonych usług socjalnych 

6.Wspólpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu  działania 

 

8.Propagowanie  wolontariatu w społeczeństwie. 

OFOS jest członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS” dzięki temu  

korzystał z doświadczeń innych organizacji parasolowych’ stworzonych  wcześniej  w innych 

województwach.  

Działalność statutowa OFOS prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup i osób pozostających w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, w tym dotkniętych lub zagrożonych 
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społecznym wykluczeniem. 

 

 

W roku 2010 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych zrealizowało następujące projekty:  

 

 Opolskie Regionalne Centrum Wolontariatu: „Partnerstwo lokalne droga do rozwoju i 

wysokich standardów opolskiego Centrum Wolontariatu”  

Główne zadania realizowane prze Regionalne Centrum Wolontariatu przy OFOS: 

Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu  –------ ---Opolskie Forum Organizacji Socjalnych, „OFOS 
 

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych - OFOS jest związkiem organizacji, organizacją o charakterze 

federacyjnym, zarejestrowaną w marcu 2003 roku i zrzeszającą 24 organizacji działających na polu 

pomocy społecznej w Regionie Opolskim 
Cele statutowe: 

7.Inspirowanie i opiniowanie inicjatyw / w tym ustawodawczych/ w celu kształtowania polityki 

społecznej oraz uczestnictwo w odpowiednich procesach legislacyjnych 
Działalność Centrum skierowana jest na szeroko rozumianą promocję, rozwój i organizację wolontariatu 

wśród mieszkańców miasta Opola i regionu opolskiego. Centrum współpracuje i pośredniczy pomiędzy 

podmiotami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, wolontariuszami, innymi 

placówkami zaangażowanymi w działalność wolontariacką oraz osobami indywidualnymi.  
 w którego zakres działania wchodzi: 

 prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, pozyskiwanie ofert pracy dla wolontariuszy od 

podmiotów chcących skorzystać z ich wsparcia  

 wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych uprawnionych podmiotów 

poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez wolontariuszy  

 organizowanie pomocy potrzebującym /osoby niepełnosprawne, starsze, samotne, dzieci i młodzież 

zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z różnych przyczyn marginalizowane społecznie i 

niesamodzielne/ 

 podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy poprzez prowadzenie cyklu profesjonalnych szkoleń 

 umożliwienie wolontariuszom realizowane wlanych pasji i zainteresowań  

rozwijanie pozytywnych postaw społecznych wśród wolontariuszy a poprzez ich działania w 

środowisku lokalnym  

 podejmowanie przez wolontariuszy własnych inicjatyw związanych z ich indywidualnymi 

zdolnościami i doświadczeniami. 

 opracowywanie bazy danych dotyczącej ofert pracy i podmiotów współpracujących z 

wolontariuszami  

 koordynacja współpracy między stronami pracy wolontariackiej  

W roku 2010  Opolskie Forum Organizacji Socjalnych, jako akredytowana Organizacja wysyłająca  i 

goszcząca wolontariuszy w ramach programu „Młodzież w działaniu” skierowała do pracy w Niemczech 

do  naszych partnerów z Parytetowego Związku Socjalnego Nadrenii – Palatynatu i Saary 5 

wolontariuszek .  
Dotacja na realizację projektu obejmowała okres od 4.05.2009 do 30.11.2009, wysokość dotacji wynosiła 

4000,00 zł  
 W roku 2010, tak jak w latach poprzednich, organizacje członkowskie ich beneficjenci i inne 

organizacje pozarządowe mogły korzystać z oferowanych przez Opolskie Forum Organizacji 

Socjalnych konsultacji prawnych, księgowych i ogólnych / z zakresu funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, źródeł finansowania, zarządzania organizacją, sprawozdania i rozliczenia 

projektów, partnerstwa/. W roku 2010 z bezpłatnego poradnictwa prawnego korzystały osoby 

indywidualne – prywatne nie zrzeszone w organizacjach pozarządowych, których trudna sytuacja 

życiowa i ekonomiczna uniemożliwia im korzystanie z płatnego poradnictwa w kancelariach 

prawnych.  Poradnictwo jest kontynuacją punktu porad i konsultacji, który był częścią projektu 
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Akcja Człowiek realizowane  w latach 2006 – 2008 we współpracy z Parytetowym Związkiem 

Socjalnym Nadrenii – Palatynatu i Saary. W roku 2010 poradnia uzyskała wsparcie z Urzędu 

Miasta Dotacja na realizację projektu obejmowała okres od 4.05.2009 do 30.11.2009, wysokość 

dotacji wynosiła 8200,00 zł  

  realizowany w okresie od  stycznia do grudnia 2010 roku ze środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 266452,49 zł. 

 obejmująca m.in.: 

 poprzez: 

W projekcie  
. Traktujemy niepełnosprawność  jako  jedną  z cech człowieka obok jego talentów, 

doświadczenia i marzeń. 

realizowany od maja do listopada 2010 roku we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii, ze środków 

finansowych firmy UPC w wysokości: 11 420,00 zł 
  

Zajęcia Akademii e-Seniora są częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego w 10 miastach w 

Polsce (Kraków, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Wrocław,  

, Kielce, Lublin, Katowice, Bydgoszcz), w których działa 11 pracowni internetowych UPC. Akademia e-

Seniora to specjalny program nauczania obsługi komputera i Internetu dla seniorów. Poznanie obsługi 

komputera i Internetu zbliża seniorów do ich rodzin, w szczególności młodego pokolenia, co 

przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, umożliwia kontakt z bliskimi i ze światem. Ułatwia życie – 

pozwala łatwo i szybko dotrzeć do praktycznych informacji.  
 pokazują, że seniorzy wykazują bardzo duże zainteresowanie edukacją komputerową, jak również 

ich potrzeby w tym zakresie okazały się bardziej skomplikowane i skonkretyzowane przez osoby 

przystępujące do kursu.  

 –  publikacja opracowana i wydana w roku 2008 w ramach projektu Akcja Człowiek, przeznaczonej 

dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Wznowiona publikacja  zawiera podstawowe 

informacje na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, form wparcia w początkowym okresie 

życia dziecka, porad prawnych i wykazu placówek publicznych i pozarządowych prowadzących 

działania wspierające dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin . 

– ABC zakładania i funkcjonowania spółdzielni Socjalnych i stowarzyszeń, publikacja powstała w 

ramach projektu Ekonomia Społeczna Opolszczyzny, przy współpracy z pracownikami OFOS 

– Zagadnienie z realizacji projektu, publikacja powstała w ramach projektu Ekonomia Społeczna 

Opolszczyzny , przy współpracy z pracownikami OFOS 

– 25 października 2010 r.,  
  
dotycząca zagadnień starości, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu  
Konferencja organizowana we współpracy z Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych  

 W roku 2010 przedstawiciele OFOS brali udział w pracach w/w komitetów reprezentując  

  reprezentant OFOS - członek Rady Opolskiego Oddziału interesy sektora pozarządowego, 

głównie w procesie  planowania, opracowania strategii i kryteriów oceny wniosków unijnych 

oraz monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia   

  
  reprezentant OFOS - członek Wojewódzkiej Radzy ds. Zatrudnienia przy Marszałku 

Województwa Opolskiego. 
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Wolontariat Europejski 

Wolontariat Europejski jest inicjatywą adresowaną do wszystkich młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. 

Jest to świetna okazja, by zrobić coś dobrego na rzecz innych. Ale także dla siebie ponieważ 

wolontariat pozwala realizować różnorodne pasje i pomysły oraz zdobywać nowe umiejętności i 

rozwijać już posiadane. Daje możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności językowych 

oraz ich znaczącej poprawy. W ramach Wolontariatu Europejskiego wolontariusze /uczestnicy 

programu/ mogą wyjechać do innego kraju na okres od 2 do 12 miesięcy.  

Senior Task Force  

Kontynuacja projektu z lat poprzednich - wspieranie obywatelskiego zaangażowania i praktycznych 

form pomocy na rzecz osób starszych. Projekt ten zakłada aktywizacje osób starszych również  

poprzez działania wolontariackie. Wsparcie to realizowane jest poprzez konsultacje prowadzone przez 

regionalnego doradcę Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych, profesjonalnie przygotowanego do 

tego zadania w trakcie szkoleń realizowanych przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji 

Socjalnych /inicjator programu/.  

Opolskie Regionalne Centrum Wolontariatu funkcjonuje przy znikomym wsparciu środków 

publicznych. Większość zadań jest realizowana przy wsparciu wolontariuszy jak również personelu 

Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych.  

Dotacja na realizację zadań związanych z promocją i organizacją wolontariatu obejmowała okres od 

4.05.2009 do 30.11.2009, wysokość dotacji wynosiła 6 107,00 zł  

 

 Senior Reaktywacja - kurs komputerowy zaawansowany dla absolwentów Akademii E- 

Seniora .  

 Poradnia Społeczno- Prawna Poradnictwo prawne, księgowe i ogólne .  

 Projekt „Trener Pracy – szansa pełnej aktywności zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych”Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz 

pomoc w zatrudnieniu ich na otwartym rynku pracy poprzez stworzenie modelu zatrudnienia 

wspomaganego. Istotą projektu jest współpraca przeszkolonych trenerów pracy zarówno z osobą 

niepełnosprawną, jak i z pracodawcą wyrażającym chęć zatrudnienia. Działania nakierowane są 

na dwa wzajemnie się uzupełniające obszary:  

PRACA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ- pomoc w określeniu swoich predyspozycji, 

umiejętności, mocnych i słabych stron; 

- pomoc w wyborze właściwej drogi szkolenia, dokształcania oraz drogi zawodowej; 

- wzmacnianie umiejętności społecznych; nauka samodzielnego poruszania się na otwartym rynku   

pracy i korzystania z instytucji rynku pracy;  

- wsparcie ze strony trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa. 

WSPOMAGANIE PRACODAWCY- udzielanie informacji na temat korzyści, obowiązków 

oraz wymogów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej; 

- pomoc w stworzeniu profilu stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; 

- pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej; 

- towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w początkowym okresie zatrudnienia i pomoc  

w adaptacji do nowego otoczenia i nowych warunków pracy; 

- wsparcie pracodawcy oraz współpracowników osoby niepełnosprawnej w pracy z osobą  

o określonym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 

Uczestnikami projektu mogą być, osoby które:  

- ukończyły 18 lat,  

- są upośledzone umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 

- są chore psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

- są niewidome lub głuche z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 

- są niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 



 5 

- są bezrobotne bądź poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w 

powiatowych urzędach pracy bądź uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.  

pomagamy osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznymW roku 2010 

PFRON wstrzymał w ok. 50% dofinansowanie projektu beż aneksowania umowy, co naraziło 

Zarząd OFOS na poważne kłopoty finansowe oraz wymusiło w ostatnim okresie ograniczenie  

zadań wynikających z umowy . Projekt zakończono w grudniu 2010 r. W wyniku projektu pracę 

na otwartym rynku pracy uzyskało 35% beneficjentów. 

Projekt Akademia e-Seniora  OpoleDoświadczenia programu realizowanego przez OFOS w 

OpoluW trakcie czteroletniej  realizacji programu w pracowni komputerowej kursy ukończyło 

480 osób w wieku powyżej 50 roku życia. Grupy seniorów były zróżnicowane pod wzglądem 

doświadczeń zawodowych i społecznych. Wszystkie jednak osoby łączyła chęć poznania tajników 

korzystania z komputera i Internetu. Każdy uczestnik kursu podkreślał, że odczuwa strach przed 

podjęciem nauki ale z drugiej strony motywacja do przełamania tych barier była bardzo silna. 

Pełny kurs trwa 16 godzin zegarowych. Zajęcia prowadzą wyszkoleni instruktorzy, uczestnicy 

otrzymali profesjonalnie przygotowany i elegancko wydany podręcznik z przykładami, 

ćwiczeniami, informacjami dodatkowymi. Program kursu został stworzony specjalnie z myślą o 

osobach starszych. Podczas kursu seniorzy poznali komputer i Internet, nauczyli się m.in. 

wyszukiwania informacji na stronach www, wysyłania e-maili, porozumiewania się za pomocą 

komunikatorów. Zapoznali się z takimi pojęciami, jak: czat, forum, grupa dyskusyjna, multimedia. 

Efektem dodatkowym Akademii w Opolu jest powstały z inicjatywy samych kursantów  Klub e-

Seniora, którego celem jest dalsza edukacja, ćwiczenie umiejętności obsługi komputera, 

integracja, zakładanie internetowych forum dyskusyjnych a także wyrażanie i diagnozowanie 

dodatkowych potrzeb seniorów zainteresowanych udziałem w spotkaniach Klubu.  

 

 Publikacje: 

„Otwórz się na pomoc”„Podmioty Ekonomii Społecznej” „Ekonomia Społeczna – Dla Ciebie i dla 

Regionu, Wyrównanie Szans”  

 Organizacja i współorganizacja przez OFOS  konferencji:  

„Starość w młodości, młodość w starości” VOgólnopolska Konferencja Naukowa . Ideą 

piątej konferencji o starości była wymiana edukacyjnych, kulturalnych i naukowych 

doświadczeń na temat problemów, potrzeb i możliwości ludzi starych. Była też próbą 

wskazania kierunków zmian i rozwoju na rzecz przeciwdziałania stereotypizacji i 

stygmatyzacji osób w wieku senioralnym. Konferencja miała za cel wzbudzenie naukowej, 

społecznej i instytucjonalnej refleksji nad praktycznymi działaniami w stosunku do ludzi 

przekraczających próg starości. Była też okazją do przemyśleń nad zjawiskiem starzenia 

samego siebie. 
 „ Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych" – 29 lipca 

2010 r. w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) 

oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) jest wypracowanie i 

upowszechnienie standardów działania organizacji pozarządowych i procedur ich wdrażania.  
 

 Współpraca międzynarodowa  

Rozwijanie kontaktów głównie z organizacjami członkowskimi federacji niemieckiej: Parytetowy 

Związek Socjalny Nadrenii – Palatynatu i Saary. W roku 2010 odbyły się dwie wizyty studyjne 

/wymiennie w Polsce i w Niemczech /, między poszczególnymi organizacjami branżowymi związków 

federacyjnych OFOS i Parytetu.  

 

 Współpraca OFOS z organizacjami spoza regionu opolskiego:  

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych /WRZOS/ 
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Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych /KAFOS/   

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych /PFON/ 

Ogólnopolska  Federacja Organizacji Pozarządowych /OFOP/  

 

 Promocja i współpraca z mediami  

 

W roku 2010 OFOS starał się kontynuować aktywną promocję swoich działań i realizowanych 

projektów w mediach między innymi za pośrednictwem Nowej  Trybuny Opolskiej /NTO/, TVP 

Regionalnej oraz rozgłośni radiowych.  Czynimy stałe wysiłki w kierunku  zainteresowania mediów 

działalnością pożytku publicznego i rolą jaką wypełniają w lokalnym środowisku organizacje 

pozarządowe.  

 Współpraca z samorządem i nie tylko:  

 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego oraz 

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

Narodowy Fundusz Zdrowia- Wojewódzki Urząd Pracy- Pozostałe działania statutowe 

Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych 

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze  członków Opolskiego Forum 

Organizacji Socjalnych  

Odbyło się w dniu 28 marca 2010 roku. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i 

finansowe z działalności OFOS za rok 2009  oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

W trakcie dyskusji programowej poruszono kilka niezwykle ważnych kwestii dla organizacji 

członkowskich OFOS co miało swoje odbicie w punktach przyjętej przez delegatów Uchwały 

Programowej, która uwzględniała w planie pracy na rok 2010 następujące działania: 

 Zarząd Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych  

W roku 2010 odbyło się  10 zebrań Zarządu OFOS. O każdym spotkaniu był powiadamiany 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji. 

 

 

 

 

 

 

Jan Ostrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


