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O Federacji 

 
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym 

porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 

mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że 

wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. 

 

Działania Federacji są  w pierwszej kolejności skierowane do jej organizacji członkowskich. Celem 

działania Federacji jest pomaganie mazowieckim organizacjom pozarządowym tak, aby mogły się 

rozwijać i skutecznie działać na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo 

w swoich szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora 

oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem 

publicznym. Federacja rozwija także współpracę międzynarodową. We wszystkich działaniach 

MAZOWIA zwraca baczną uwagę na  przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora 

sformułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (1995). 

 

Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty Roboczej 

Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

OFOP. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA 

 

Walne Zebranie Organizacji Członkowskich Federacji MAZOWIA odbyło się 21 maja 2010  

w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych  

i Szkoleń w sali konferencyjnej nr 312 (III piętro).  

 

Spotkania Zarządu Federacji 

 

 

W 2010 roku odbyło się 11 spotkań Zarządu: 7 stycznia, 18 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 

14 czerwca, 5 lipca, 3 września, 18 października, 2 listopada, 7 grudnia. Przedstawiciele Komisji 

Rewizyjnej uczestniczyli w 5 spotkaniach Zarządu. 
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Zarząd Federacji  

 

Komisja Rewizyjna 

Piotr Todys - Prezes Agnieszka Semeniuk 

Magdalena Krajewska - Wiceprezes Jolanta Śliwowska 

Ś.P. Józef Joniec – Wiceprezes (do kwietnia 2010) Grażyna Wiącek 

Bartosz Mioduszewski – Wiceprezes (od kwietnia 2010)  

Agnieszka Deja – członek Zarządu  

Jolanta Kramarz – członek Zarządu  

Zbigniew Wejcman – członek Zarządu  

 

 

 

Zespół  

 

Wolontariusze i Wolontariuszki 

Agnieszka Zowczak Milena Zygmunt 

Aneta Wasilewska Anna Oleszczuk 

Katarzyna Leśko – Loda Dorota Mrozowska 

Piotr Teisseyre Ewelina Paciejewska 

Julia Kluczyńska   Anna Fundowicz 

Monika Mikołajczyk Milena Górka 

Anna Miedzianowska Marcin Mitzner 

Magdalena Kowalska Stanisław Winch 

Urszula Herbich Agnieszka Kołodziejczyk 

Michał Bargielski Dorota Chabiera 

Dorota Wesołowska Paweł Bieniek 

 Łukasz Dziewięcki 

 Karina Wielomska 

 Milena Okuń 

 Michał Bargielski 

 Liliana Gmerek 

 Monika Bartlewska 

 Anna Angerman 
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Nowe Organizacje Członkowskie Federacji 

 

W 2010 roku do Federacji przystąpiło 6 organizacji:  

• Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być Jak Inni”, 

• Fundacja Pożywienie Darem Serca,  

• Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów,  

• Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej,  

• Fundacja AUTONOMIA,  

• Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  

 

Serdecznie witamy! 

 

Wsparcie rozwoju dialogu obywatelskiego, rzecznictwa i monitoringu na Mazowszu 

 

Konsultacje 

Federacja MAZOWIA rokrocznie angażuje się w konsultacje i opiniowanie dokumentów, polityk  

i strategii ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie w perspektywie 

regionalnej. Federacja  wzięła udział w konsultacjach: 

- rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, 

-  programu współpracy m. st. Warszawa na 2011 rok - opracowanie uwag w ramach pracy 

przedstawiciela Federacji w Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających   

w Warszawie. 

- projektu dokumentu ‘Tryb wyłaniania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego’ (zebranie uwag od organizacji członkowskich i wysłanie drogą mailową do Biura 

Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) 

 

 
Interwencje 

Federacja podjęła następujące interwencje:  

 

• Z inicjatywy organizacji członkowskiej Federacji - Banku Żywności SOS w Warszawie  

w marcu biuro Federacji przygotowało wniosek o utworzenie Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Wniosek z podpisami 78 mazowieckich organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UDPPiW, został złożony  

1 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 
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• List do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie wstrzymania dotacji z budżetu Samorządu 

Województwa dla organizacji pozarządowych (28 maja 2010). 

• Artykuł w stołecznym dodatku Gazety Wyborczej „Struzik daje i zabiera. Cofnięto wszystkie 

dotacje” (autorzy: Wojciech Karpieszuk, Jan Fusiecki, 28 maja 2010). 

• List z rekomendacjami i wnioskami z dyskusji przeprowadzonej 26 maja w czasie 

seminarium „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach 

pozarządowych” na temat dalszych prac nad utworzeniem Mazowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego (28 maja 2010).  

• List do dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego oraz zastępcy dyrektora ds. POKL Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w celu umówienia terminu spotkania w czasie którego miały 

zostać podjęte dalsze ustalenia dotyczące III Spotkania Mazowieckich projektodawców (22 

czerwca 2010). 

• List do Starosty Piaseczyńskiego z prośbą o wystawienie opinii i dokonania oceny 

dotychczasowej współpracy Starostwa z Fundacją Promyk Słońca Dzieciom (organizacja 

członkowska Federacji) - Kosów, ul. Karasia 1/61 (24 czerwca 2010). 

• List do Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie z 

ponowieniem prośby o wystawienie opinii i dokonania oceny dotychczasowej współpracy 

Starostwa z Fundacji Promyk Słońca Dzieciom - Kosów, ul. Karasia 1/61 (organizacja 

członkowska Federacji), 31 sierpnia 2010. 

• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w następującym zakresie: udzielenia informacji dotyczącej 

określenia założeń do budżetu województwa mazowieckiego na 2011 rok w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności zapisania w budżecie 

środków finansowych przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych województwa 

organizacjom pozarządowym w roku 2011 (14 września 2010). 

• List do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki z prośbą o udział w III Spotkaniu 

Mazowieckich Projektodawców (21 września 2010). 
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• List otwarty do Marszałka Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na informację, iż 

zgodnie z przyjętymi w dniu 3.08.2010 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 

założeniami do konstrukcji budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok nie 

przewiduje się zabezpieczenia w budżecie środków na zlecanie organizacjom pozarządowym 

zadań publicznych województwa (8 października 2010). 

• Artykuł w dodatku stołecznym Gazety Wyborczej „Nie będzie pieniędzy na pomoc 

niepełnosprawnym?” (autorzy: Wojciech Karpieszuk, Jan Fusiecki, 6 października 2010). 

 
 
 

Spotkania i konferencje z udziałem administracji publicznej: 

 

Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w: 

• II Konferencji Mazowieckiego Forum Pełnomocników  28 stycznia 2010 (organizator 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki) 

• Forum Organizacji Pozarządowych w Żurominie 23 marca 2010 zorganizowanym przez 

Starostwo Powiatowe we współpracy z pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• seminarium „Chcieć to móc czyli jak działania strażnicze zmieniają świat!” (11-12 marca 

2010) 

• spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego:  

- w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku (7 maja 2010) 

- w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie (11 maja 2010) 

- w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu (14 maja 2010) 

- w siedzibie Urzędu w Warszawie (18 maja 2010) 

• konferencji w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” Radom 

(działanie wzmacniające mazowieckie Forum Pełnomocników, 28 czerwca 2010) 

• Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Grodziskiego (19 czerwca 2010) 

• spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających: 18 lutego, 18 

marca, 8 kwietnia, 6 maja, 2 września, 14 października, 3 listopada, 6 grudnia. Protokoły  

z posiedzeń komisji znajdują się na stronie Urzędu miasta st. Warszawy 

http://ngo2.um.warszawa.pl/dokumenty/kds?tid=97&tid_1=147 
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• spotkaniach Forum Dialogu Społecznego (od marca 2010 r. przedstawiciel Federacji 

Zbigniew Wejcman został członkiem Forum z ramienia Federacji, w spotkaniach jako gość 

brała również udział Katarzyna Leśko - Loda z biura Federacji): 17 marca, 28 kwietnia, 26 

maja, 18 sierpnia, 15 września. Protokoły z posiedzeń Forum znajdują się na stronie Urzędu 

miasta st. Warszawy http://ngo2.um.warszawa.pl/dokumenty/fds?tid_1=147 

• realizacji jednego z działań projektu „Budowa i upowszechnienie modelowego projektu  

z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego – 

monitoring legislacji w samorządzie”; w ramach projektu odbyły się 3 spotkania w czasie 

których wypracowany został projekt Regulamin konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Federację reprezentował Piotr Todys). 

• spotkaniach konsultacyjnych projekt dokumentu „Regulamin konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego” :  

- w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku (30 września 2010) 

- w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach (29 września 2010) 

• jednym z działań projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych -  wypracowywanie i upowszechnianie standardów współpracy”; 

udział w 2 spotkaniach Grupy Wymiany Doświadczeń w czasie których konsultowane są m.in. 

treści podręcznika dotyczącego współpracy pomiędzy administracją a organizacjami 

pozarządowymi. Kontynuacja projektu przewidziana jest na 2011 r. (Federacje 

reprezentował Bartosz Mioduszewski). 

• konferencji podsumowującej projekt „Budowa i upowszechnienie modelowego projektu  

z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego – 

monitoring legislacji w samorządzie” (21 października 2010) 

• posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Mazowszu 

(5 listopada 2010) 

• posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

poświęconemu senackiemu projektowi ustawy o zrzeszeniach (14 grudnia 2010) 
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Monitoring funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) 

 

W roku 2010 Federacja Mazowia wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych 

kontynuowały proces mediacji z przedstawicielami mazowieckich instytucji odpowiedzialnych za 

realizację PO KL. W minionym roku zorganizowano dwa kolejne Spotkania Mazowieckich 

Projektodawców. W obu spotkaniach wzięli udział przedstawiciele 3 sektorów: jednostek samorządu 

terytorialnego, firm działających na Mazowszu i organizacji pozarządowych realizujących projekty 

finansowane ze środków komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

II Spotkanie Mazowieckich projektodawców odbyło się 20 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podstawą do dyskusji były rekomendacje zawarte 

w „Raporcie z badania ankietowego mazowieckich projektodawców dotyczącego współpracy  

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych” sporządzonym przez Federację 

Organizacji Służebnych Mazowia i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP).  

Zawarte w raporcie rekomendacje dotyczyły szeregu obszarów działania Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych  i jej współpracy z projektodawcami: merytoryki (gdzie przedstawia 

się sposoby na wzmocnienie organizacyjne i merytoryczne zespołu MJWPU, m.in. poprzez 

zwiększenie kompetencji opiekunów projektów), komunikacji (m.in. sugestie dotyczące 

sporządzenia zestawienia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które miałyby charakter 

wiążący dla obydwu stron oraz usprawnienia komunikacji wewnętrznej MJWPU) oraz kwestii 

finansowych (m.in. kwestia środków niewygasających). W spotkaniu udział wziął m.in. 

wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego Stefan Kotlewski. Relacje ze spotkania 

można przeczytać na stronie:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/511181.html.  

Po udanym badaniu ankietowym i  dyskusjach podczas I i II SMP obie Federacje chciały pogłębić 

wiedzę nt. współpracy MJWPU z projektodawcami. W tym celu wiosną 2010 r. zostało przygotowane 

i przeprowadzone badanie jakościowe, w którym wyszczególniono trzy najważniejsze według 

badaczy obszary problemowe: współpraca na poziomie merytorycznym, komunikacja oraz dostęp do 

informacji, finanse i rozliczenia projektów. Badanie podzielone zostało na dwie części. 

W pierwszym etapie (kwiecień – maj 2010) wolontariusze i wolontariuszki (studenci warszawskich 

uczelni) przeprowadzili 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (15 wywiadów z opiekunami 

projektów – pracownikami MJWPU i 15 wywiadów z projektodawcami – koordynatorami lub osobami 

zajmującymi się rozliczaniem projektów w organizacjach, firmach czy też samorządach).  

Drugim etapem badania była dyskusja grupowa (maj 2010), w której wzięli udział przedstawiciele 

obu stron procesu wdrażania (czworo opiekunów projektów z MJWPU i sześcioro koordynatorów – 

zarówno reprezentanci firm jak i organizacji pozarządowych). Wszyscy uczestnicy wywiadu 

grupowego brali udział w I etapie badania.  
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Wstępne wyniki badania zostały zaprezentowane w czasie spotkanie z przedstawicielami 

Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz MJWPU (lipiec 2010). 

Po uwzględnieniu uwag, została przygotowana ostateczna wersja raportu „Raport z badania 

współpracy opiekunów i koordynatorów projektów realizowanych w ramach regionalnego 

komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu” (autor: Michał Bargielski). 

Raport był podstawą do dalszej dyskusji w czasie III Spotkania Mazowieckich Projektodawców, które 

odbyło się 27 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. W czasie spotkania przedstawicielka MJWPU – Pani Elżbieta Szymanik 

zaprezentowała działania podjętych przez MJWPU w kierunku rozwiązań istniejących problemów 

oraz planowane działania, które mają doprowadzić do dalszej poprawy funkcjonowania MJWPU.  

Celem spotkania było również określenie potrzeby obu stron co do organizowania kolejnych SMP, 

zastanowienie się komu i czemu te spotkania miałyby służyć, jakie zagadnienia należałoby poruszać 

i kto miałby być odpowiedzialny za dalszy proces.  

 

 

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji członkowskich i innych na Mazowszu 

 

Federacja w 2010 roku przeprowadziła następujące szkolenia, seminaria, warsztaty: 

 

• Warsztaty “Wiele potrafię bezwzrokowo” (15 kwietnia 2010 r. w Warszawie) 

• Seminarium "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"  

(23 kwietnia 2010 r. Warszawa Śródmieście) 

• Seminarium "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"  

(6 maja 2010 r. Warszawa Ursynów) 

• Seminarium "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"  

(7 maja 2010 r. Warszawa Bemowo) 

• Seminarium "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"  

(20 maja 2010 r. Warszawa Ochota) 

• Seminarium “Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach 

pozarządowych" – wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (26 maja 

2010 r.) 

• Szkolenie „Jak mówić, słuchać i wspólnie działać. Akademia Skutecznej Komunikacji”  

(21, 22 i 28 czerwca 2010 r. Warszawa) 

• Szkolenie „Jak mówić, słuchać i wspólnie działać. Akademia Skutecznej Komunikacji”  

(10, 17 i 18 września 2010 r. Warszawa) 
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• Seminarium otwierające projekt "Utworzenia mobilnych grup doradczych” (29 września 2010 

Warszawa)  

• Szkolenie „Jak mówić, słuchać i wspólnie działać. Akademia Skutecznej Komunikacji”  

(19, 20 i 26 listopada 2010 r. Warszawa) 

• Szkolenie dot. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

(22 listopada 2010, dwie grupy, Warszawa) 

 

 

Cykl szkoleniowy w Żurominie:  

 

• Szkolenie „Prawo dla organizacji pozarządowych” (1 – 2 października 2010, Żuromin) 

• Spotkanie specjalistyczne „Prawo dla organizacji pozarządowych” (9 października 2010, 

Żuromin) 

• Szkolenie „Public Relations” (15 – 16 października 2010, Żuromin) 

• Spotkanie specjalistyczne „Public Relations” (23 października 2010, Żuromin) 

• Szkolenie „Partycypacja Obywatelska” (5 – 6 listopada 2010, Żuromin) 

• Szkolenie „Finanse i księgowość w organizacjach pozarządowych” (19 – 20 listopada 

2010, Żuromin) 

• Spotkanie specjalistyczne „Partycypacja Obywatelska” (29 listopada 2010, Żuromin) 

 

 

Cykl szkoleniowy w Żyrardowie: 

• Szkolenie „Prawo dla organizacji pozarządowych” (15 – 16 października 2010, Żyrardów) 

• Spotkanie specjalistyczne „Prawo dla organizacji pozarządowych” (21 października 2010, 

Żyrardów) 

• Szkolenie „Public Relations” (5 – 6 listopada 2010, Żyrardów) 

• Spotkanie specjalistyczne „Public Relations” (9 listopada 2010, Żyrardów) 

• Szkolenie „Partycypacja Obywatelska” (19 – 20 listopada 2010, Żyrardów) 

• Spotkanie specjalistyczne „Partycypacja Obywatelska” (24 listopada 2010, Żyrardów) 

• Szkolenie „Finanse i księgowość w organizacjach pozarządowych” (26 – 27 listopada 2010, 

Żyrardów) 
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Szkolenia dla mobilnych grup doradczych:  

 

• Znowelizowanana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, standardy pracy  

z dzieckiem z zaburzeniami posttraumatycznymi oraz metoda pracy zespołu 

interdyscyplinarnego z udziałem rodzin nazywana Konferencją Ochrony Dziecka (16-17 

października 2010 r. w Wilkowie Polskim pod Warszawą) 

• Diagnoza problemów społecznych w środowisku lokalnym, model postępowania celowo-

racjonalny oraz różne fazy działania zespołu (16,17 i 24 listopada 2010 w Warszawie) 

 

 

Partnerstwo z Fundacją AUTONOMIA 

 

15 czerwca 2010 r. Federacja Mazowia podpisała umowę o partnerstwie z Fundacją AUTONOMIA przy 

realizacji zadania „Wdrażanie Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013”. W ramach 

partnerstwa Federacja:  

• przygotowała i przeprowadziła szkolenia z zakresu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie   

• wyznaczyła osobę odpowiedzialną za: doradztwo eksperckie przy pracach nad powołaniem 

Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, udział w spotkaniach Grupy 

Inicjatywnej, udział w spotkaniach plenarnych organizacji pozarządowych, konsultację 

dokumentów związanych z powołaniem Rady.  

 

 

Poradnictwo prawne, księgowe, PR i ogólne 

 

W ciągu roku regularnie świadczono porady z zakresu prawa, księgowości, PR i inne w miarę 

potrzeb. Łącznie odbyło się 160 godzin konsultacji. 
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VII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2010 

 

21 września 2010 r. Federacja MAZOWIA, Stowarzyszenie BORIS i Centrum Pro Bono wspólnie 

zorganizowały VII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. MFIP odbył się w godzinach 10.00 – 

16.00 w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213. Celem organizowanego cyklicznie Forum 

była integracja i wymiana doświadczeń między organizacjami obywatelskimi, prowadzącymi 

różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych na Mazowszu.  

 

W trakcie VII Mazowieckiego Forum poruszano tematy dot. partnerstwa, współpracy z biznesem  

i konsultacji społecznych. W trakcie konferencji ponad 150 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i przedstawicieli samorządu uczestniczyło w czterech sesjach dyskusyjnych: 

 

Sesja wspólna  

 

• „Krótka historia samorządności - czego nauczyliśmy się przez ostatnie 20 lat? 

 

Sesje równoległe 

 

• Organizacje pozarządowe a biznes - czy potrafimy współpracować ze sobą i jakie są tego 

efekty? 

• Konsultacje społeczne - czy chcemy i umiemy rozmawiać ze sobą i z urzędnikami? 

• Rola jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu partnerstw lokalnych  

(V Mazowieckie Forum Partnerstw Lokalnych) 

 

Wśród gości VII MFIP znaleźli się m.in. przedstawiciele: Urzędu Miasta w Mławie, Urzędu Miasta  

w Żyrardowie, Urzędu m. st Warszawy, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta w Ostrołęce, Uniwersytetu 

Warszawskiego, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Agencji  TBWA, firmy Microsoft 

oraz mazowieckich organizacji pozarządowych. 
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Prowadzenie platformy informacyjnej dla mazowieckich organizacji pozarządowych 

 

• Federacja regularnie raz w tygodniu rozsyłała do organizacji członkowskich newsletter,  

w którym znajdowały się aktualności Federacji, informacje o działaniach podejmowanych 

przez organizacje członkowskie oraz informacje na temat: ogólnopolskich, regionalnych  

i subregionalnych konkursów dotacyjnych. 

• Przez cały rok aktualizowana była strona internetowa Federacji www.mazowia.ngo.org.pl, 

na której zamieszczane były ważne dla trzeciego sektora informacje. 

• Od lipca 2010 Federacja została opiekunem mazowieckiego serwisu regionalnego 

www.mazowieckie.ngo.pl. W serwisie opracowano i aktualizowano zakładki tematyczne 

dotyczące procesu tworzenia i wyborów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz rocznych programów współpracy administracji z organizacjami 

pozarządowymi.  

• We wrześniu 2010 r. opublikowany został 25 numer Biuletynu Informacyjnego Federacji,  

w którym zamieszczone zostały cztery artykuły poruszające ważne dla III sektora kwestie,  

w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, monitoring 

władz samorządowych, relacje mediowe oraz praktyczne porady dotyczące współpracy  

z biznesem (nakład 200 egzemplarzy).  

 

Artykuły i publikacje: 

 

• „Działalność odpłatna pożytku publicznego – przewodnik praktyczny” (autorzy: Julia 

Kluczyńska, Krzysztof Śliwiński) 

• „Jak rozmawiać o dialogu? Działalność Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie” (autor: 

Michał Bargielski) 

• „Raport z badania współpracy opiekunów i koordynatorów projektów realizowanych  

w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu” 

(autor: Michał Bargielski) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

 
 
 
 
 

Pozostałe działania Federacji MAZOWIA 

 
Projekt „Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi społecznymi 

trudnościami” realizowany w partnerstwie z  Parytetowym Związkiem Socjalnym Berlina dzięki 

dotacji niemieckiej organizacji  Akcja Człowiek w okresie od maja 2010 do października 2011. 

 

W ramach projektu w 2010 r. Federacja zainicjowała powstanie w warszawskich dzielnicach Praga 

Północ i Praga Południe dwóch (mobilnych) zespołów interdyscyplinarnych (doradczych), które łączą 

i koordynują działania służb socjalnych na poziomie lokalnym. We współpracy z OPS i organizacjami 

działającymi na Pradze (wśród nich 2 organizacje członkowskie Federacji: Stowarzyszenie dla 

Rodzin oraz Fundacja Dzieci Niczyje) wybrane zostały niewielkie obszary na terenie obu dzielnic 

obejmujące kilka ulic (na Pradze Północ to rejon ulicy Ząbkowskiej i Brzeskiej, na Pradze Południe 

obszar ograniczony ulicami Grochowską, Podskarbińską, Chrzanowskiego i Garwolińską), w obrębie 

których powołane zostały zespoły i sprawdzane są nowe metody doradztwa osobom dotkniętym 

różnymi, najczęściej powiązanymi ze sobą problemami takimi jak: przemoc w rodzinie, 

uzależnienia, bieda, bezrobocie, społeczna marginalność, problemy zdrowotne czy niewydolność 

wychowawcza rodziców. Zespoły skupiają specjalistów różnych dziedzin – psychologów, pedagogów, 

specjalistów ds. uzależnień, socjoterapeutów – i jednocześnie przedstawicieli wielu instytucji – 

pracowników OPS, kuratorów zawodowych z sądu rodzinnego, kuratorów społecznych, policjantów 

dzielnicowych oraz przedstawicieli placówek dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe. Ścisła współpraca w zespołach ma zapobiegać m.in. dublowaniu się lub 

nieraz podejmowaniu sprzecznych działań przez różne instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe. Działania objęte projektem mają wzmacniać międzysektorowe partnerstwo na 

poziomie lokalnym między podmiotami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

We wrześniu 2010 r. odbyła się także seminarium inaugurujące projekt, w którym wzięło udział 

ponad 60 osób: przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych z dzielnicy 

Praga Południe i Praga Północ, Urzędu m.st. Warszawy oraz eksperci z Niemiec – dr E. Löhnert  

z Parytetowego Związku Socjalnego Berlina oraz dr M. Schmidt z Urzędu ds. Młodzieży dzielnicy 

Marzahn-Hellersdorf w Berlinie.  

Od września  do grudnia 2010 r. zespoły spotykały się regularnie, co najmniej raz w miesiącu  

i omawiały problemy rodzin zgłoszone przez przedstawicieli placówek. Zespoły każdorazowo 

zmieniały (w jakiejś części) swój skład dopasowując go do specyfiki problemów danej rodziny (stąd 

idea ich mobilności). Specjaliści ustalali podczas spotkań i spisywali zintegrowany plan pomocy dla 

rodziny, który wskazywał, jakie działania mają podjąć poszczególne instytucje reprezentowane w  
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zespole. W przypadku każdej rodziny wyznaczany był koordynator programu pomocy, tj. osoba 

znająca najlepiej rodzinę, który odpowiadał za implementację programu pomocy zgodnie  

z zawartymi ustaleniami. Pozostali członkowie zespołu kontaktowali się z koordynatorem. Zespół na 

Pradze Północ do końca 2010 r. prowadził wsparcie dla trzech rodzin, natomiast Zespół na Pradze 

Południe dla dwóch. 

Zespoły zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zastrzegły sobie 

prawo do nieinformowania rodzin o tym, że ich problemy są omawiane w gronie zespołu, o ile 

występuje lub jest podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie. W przeciwnym razie 

specjaliści dążyli do możliwie najszerszego włączania rodzin w ustalanie programu pomocy. 

Członkowie zespołów wychodzili wówczas z założenia, iż tylko wsparcie konsultowane z rodzinami 

ma szanse osiągnąć zamierzone rezultaty. 

Federacja Mazowia zapewniła członkom zespołów fachowe wsparcie podczas dwóch etapów szkoleń. 

Pierwsze szkolenie odbyło się w dn. 16-17 października 2010 r. (łącznie ok. 16 godz.) w Wilkowie 

Polskim pod Warszawą i wzięło w ni udział 14 osób. Poprowadził je L. Drozdowski z Centrum Opieki 

nad Dzieckiem i Rodziną. Szkolenie obejmowało tematykę: znowelizowanej ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, standardy pracy z dzieckiem z zaburzeniami 

posttraumatycznymi oraz metodę pracy zespołu interdyscyplinarnego z udziałem rodzin nazywaną 

Konferencją Ochrony Dziecka. W dn. 16,17 i 24 listopada (łącznie ok. 15 godz.) odbył się  

w Warszawie drugi etap szkolenia dla 18 osób, które poprowadzili socjolodzy z Instytutu Socjologii 

UW: prof. K.W.  Frieske, dr D. Zalewski i dr P. Poławski. Tematyka szkolenia objęła następujące 

zagadnienia: diagnoza problemów społecznych w środowisku lokalnym, model postępowania celowo-

racjonalny oraz różne fazy działania zespołu.  

Członkowie zespołów, prócz świadczenia doradztwa dla rodzin, pracowali stale nad metodami pracy 

w zespole. Do końca 2010 r. trwały prace nad regulaminem zespołów, który następnie ma być 

skonsultowany z prawnikiem. Rezultatem tych starań ma być formalne powołanie obu zespołów jako 

grup roboczych zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

 

Promocja idei mobilnych zespołów doradczych na Mazowszu 

 

Federacja Mazowia uzupełniła projekt pt. „Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze 

szczególnymi społecznymi trudnościami” o działania promocyjno-informacyjne. Dzięki dotacji 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie powstało 500 ulotek prezentujących zalety  

i ograniczenia działania służb społecznych w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Obyłyby się 

także 2 seminaria w Ciechanowie i w Białobrzegach prezentujące dotychczasowe rezultaty działań 

prowadzonych na warszawskiej Pradze oraz, nieco szerzej, zalety i ograniczenia pracy służb 

społecznych metodą zespołów interdyscyplinarnych. W spotkaniu w Ciechanowie 9 grudnia 2010 r.  
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wzięły udział 22 osoby, w tym przedstawiciel biura Federacji – Piotr Teisseyre, który przedstawił 

ideę tworzenia zespołów doradczych na warszawskiej Pradze oraz Magda Mosakowska, pedagog  

z OPS dla Dzielnicy Praga Południe, która omówiła doświadczenia ośrodka we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi na terenie dzielnicy. W spotkaniu 

w Białobrzegach 29 grudnia wzięło udział 8 osób, w tym przedstawiciel Federacji – Piotr Teisseyre.  

 

 

Wizyta studyjna  

 

Wizyta studyjna w Warszawie zorganizowana została w ramach projektu „Moja Akademia” 2010 

współfinansowanego z dotacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

W spotkaniu udział wzięło 15 osób wśród których znajdowali się: 

• 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Żyrardowa (6) i Żuromina (4), wśród nich 

takie organizacje jak: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Stowarzyszenie „Nieść 

Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy, Stowarzyszenie Animatorów Kultury  

i Dziedzictwa Kulturowego „Żyrardów”, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Żyrardowskiego, Stowarzyszenie Równych Szans, Stowarzyszenie „Informacja – Integracja”, 

Miesięcznik Żuromińskiej Młodzieży „KONTRAST”,  

• pracownik Urzędu Miasta Żyrardowa zajmujący się współpracą z organizacjami 

pozarządowymi,  

• pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – Andrzej Rybus – Tołłoczko,  

• przedstawicielka Federacji Inicjatyw Oświatowych 

• 2 osoby z biura Federacji MAZOWIA.  

 

 

Odwiedziliśmy następujące organizacje: 

• Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzonym 

przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

• Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej 

• Klub Młodzieżowy na Brzeskiej prowadzony przez Stowarzyszenia Mierz Wysoko 
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Źródła finansowania 

 

Działania Federacji MAZOWIA w okresie styczeń 2010 – grudzień 2010 były finansowane  

z następujących źródeł: 

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki  

• Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010 

• Składki członkowskie,  

• Urząd Miasta st. Warszawy 

• niemiecka organizacja „Akcja Człowiek” 

 

 

Projekty 

 

W okresie styczeń 2010 – grudzień 2010 Federacja MAZOWIA realizowała następujące projekty: 

 

• “Moja Akademia”. Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2010.  

• „Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BORIS 

realizowanym ze środków z dotacji Urzędu m.st. Warszawy. 

• “Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi społecznymi trudnościami. 

Promocja i wymiana doświadczeń w tym zakresie w województwie mazowieckim”. Projekt 

realizowany ze środków z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

• „Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi społecznymi trudnościami, 

zwłaszcza dla rodzin dotkniętych przemocą i upośledzeniami psychicznymi”. Projekt 

finansowany przez niemiecką organizację Akcja Człowiek, realizowany od maja 2010 do 

października  2011. 

 

 
 
 
 

 

Opracowała: Katarzyna Leśko - Loda 


