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WSTĘP

Rok 2012 był to rok umacniania się funkcjonowania struktury WRZOS, intensyfikacji 
współpracy różnych środowisk w polityce społecznej, budowy platformy wymia-
ny doświadczeń, wzmacniania i jednoczenia wysiłków w obszarach wspólnych, 
w szczególności dla programowania działań społecznych służących integracji czy 
rzecznictwu. Do najważniejszych działań podejmowanych w 2012 należą:
• realizacja projektu systemowego Standardy w pomocy – ogólnopolskiego za-
inicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tworzenia 
i rozwoju standardów usług pomocy i integracji społecznej,
• wzmacnianie działań na rzecz integracji społecznej,
• rozwój Polskiego Komitetu Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu,  
• wzrost liczby pracowników biura WRZOS,
• zwiększenie stabilności finansowej i organizacyjnej WRZOS.

Dokument ten stanowi niniejszym podsumowanie całorocznej pracy Wspólnoty 
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Zawiera on informacje dotyczące klu-
czowych obszarów rozwoju wyznaczonych przez Strategię, zdane związane z dzia-
łalnością WRZOS, dotyczące realizacji projektów, uczestnictwa w gremiach dorad-
czych oraz współpracy zagranicznej.

DANE O ORGANIZACJI
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS jest organizacją po-
żytku publicznego o charakterze federacyjnym, zarejestrowaną w lutym 2000 roku. 
Działa przy zachowaniu zasady tolerancji, równouprawnienia i otwartości.

WRZOS zrzesza 12 regionalnych związków socjalnych organizacji pozarządowych i 2 
organizacje ogólnopolskie. Na poziomie lokalnym zrzesza łącznie ok. 600 organiza-
cji, nie naruszając samodzielności poszczególnych organizacji członkowskich.

Celem działania WRZOS jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich 
w obszarze polityki, administracji i gospodarki, wspieranie działalności organizacji 
członkowskich, koordynowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy człon-
kami Stowarzyszeń, współkształtowanie ustawodawstwa i polityki społecznej w in-
teresie grup docelowych i nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń 
z partnerami zagranicznymi.

Misją WRZOS jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie margina-
lizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – poprzez służbę orga-
nizacjom i instytucjom socjalnym.
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Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 
Ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa 
www.wrzos.org.pl
wpisana do KRS pod numerem 0000077353, nr regon 932164697

Władze WRZOS 
Władze statutowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych – Zarząd  
i Komisja Rewizyjna wybierane są na cztery lata, na Walnym Zebraniu przez przed-
stawicieli wszystkich jej członków. 

Zarząd WRZOS na dzień 31.12.2012
Anna Kruczek – Prezes (Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych) 
Agnieszka Krawczyk-Balon – Wiceprezes (Zrzeszenie Organizacji Samopomoco-
wych SUKURS)
Bartłomiej Głuszak – Wiceprezes (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego)
Renata Berent-Mieszczanowicz – Członek (Dolnośląski Związek Organizacji Poza-
rządowych)
Marek Borowski – Członek (Federacja Banków Żywności)
Tomasz Musielski – Członek (Rada Organizacji Pozarządowych Województwa 
Łódzkiego)
Jacek Sutryk – Członek (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 
Charytatywnych WRK)

Komisja Rewizyjna WRZOS na dzień 31.12.2012 r.

Maria Wawer – Przewodnicząca (Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych)
Wioleta Umławska  – Członek (Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych)
Ryszard Napierała – Członek (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych)

Rada Programowa na dzień 31.12.2012 r.

Rada Programowa WRZOS doradza Zarządowi a jej członkowie opiniują stanowiska 
i dokumenty WRZOS o istotnym znaczeniu merytorycznym i politycznym. Radę re-
prezentują osoby związane z polityką społeczną, pracą socjalną i nauką. 
W skład Rady wchodzą: 
dr Joanna Staręga-Piasek – Przewodnicząca 
Krzysztof Balon – Sekretarz 
Janusz Gałęziak
Maria Remiezowicz 
Ewa Kamińska 
Cezary Miżejewski
prof. Zbigniew Woźniak
Jacek Sutryk 
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Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych działa na podstawie przepi-
sów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 
poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96, poz. 873 z 
późniejszymi zmianami). 

WRZOS osiąga swoje cele /zgodnie z § 3 Statutu/ poprzez:
1. Reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkow-
skich wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawo-
dawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę 
z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji poza-
rządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwią-
zywania problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecz-
nym. 
2. Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz 
merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie kon-
ferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji pu-
blicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje. 
3. Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworze-
niu nowych organizacji pozarządowych i ich związków. 
4. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i 
instytucjami. 
5. Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu. 
6. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi. 
7. Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej 
wymienionych celów. 
8. Inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organi-
zacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym 
organizacje członkowskie służą.

Członkostwo we WRZOS może mieć charakter członka zwyczajnego lub członka 
wspierającego. Członkiem zwyczajnym są związki założycielskie (Kraków, Katowice, 
Poznań, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra) oraz regionalne (po jednym na wojewódz-
two) związki organizacji pozarządowych, ogólnopolskie organizacje pozarządowe 
(posiadające oddziały lub struktury w co najmniej 3 województwach), uznające 
statut i zasady programowe. Członkiem wspierającym może zostać każda, rów-
nież zagraniczna, osoba fizyczna, prawna, która uznaje statut i zasady programowe 
WRZOS. 

Skład Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych na dzień 
31.12.2012
Związki regionalne 
Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP
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Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS 
Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych WRK 
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS 
Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego 
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP 

Organizacje ogólnopolskie 
Federacja Polskich Banków Żywności
Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie 
POL-FAMILIA

ZARZĄD WRZOS, WALNE ZEBRANIE, 
SPOTKANIE PROGRAMOWE
Zarząd WRZOS w 2012 roku odbył siedem posiedzeń, które poświęcone były anali-
zie bieżących działań, opracowaniu dokumentów programowych, planowaniu stra-
tegicznemu i finansowemu.

Komisja Rewizyjna w 2012 roku dobyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła spra-
wozdanie Zarządu WRZOS z działalności finansowej. 

Walne Zebranie odbyło się w dniu 22 maja  2012 r. w Warszawie w siedzibie WRZOS. 
Podczas Walnego Zebrania zostały dokonane zmiany w statucie umożliwiające pro-
wadzenie działalności gospodarczej przez WRZOS.

ZATRUDNIENIE WE WRZOS
Dla kierowania bieżącą pracą WRZOS, Zarząd powołuje dyrektora, który prowadzi 
działalność informacyjno-koordynacyjną pomiędzy organizacjami członkowskimi 
oraz między partnerami projektów, przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz Rady 
Programowej, kieruje pracą biura i personelu etatowego, a także reprezentuje 
WRZOS na zewnątrz w zakresie ustalonym wynikającym ze Statutu i zgodnie z de-
cyzją Zarządu. Funkcje dyrektora WRZOS od października 2011 pełni pani Kamila 
Płowiec.
Biuro WRZOS jest miejscem uspójniającym i scalającym działania wszystkich orga-
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nizacji członkowskich. Pracownicy biura zaangażowani są w realizację poszczegól-
nych projektów, odpowiadając za ich wdrażanie.

Pracownicy biura WRZOS w 2012 roku:
Kamila Płowiec, dyrektor WRZOS, koordynator współpracy zagranicznej, ko-
ordynator Zadania 2 projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i 
integracji społecznej”.
Elżbieta Skóra, specjalistka ds. administracyjno-prawny w projekcie „Tworze-
nie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2.
Adam Wąsik, główny księgowy, księgowy w projekcie „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2.
Alina Karczewska, główna specjalistka merytoryczna w projekcie „Tworzenie 
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. 
Katarzyna Gierczycka, specjalistka ds. komunikacji, logistyki i upowszechnia-
nia informacji w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i 
integracji społecznej”, Zadanie 2 
Adam Michalak, koordynator projektu „Modelowy system na rzecz integracji 
społecznej” 
Katarzyna Zielińska, specjalistka ds. dokumentacji finansowej i promocji pro-
jektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” 
Anna Fuzowska, koordynator projektu „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć 
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” (od marca 
2011)
Karolina Mazowiecka, pracownik sekretariatu w projekcie „Tworzenie i roz-
wijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2 (do sierpnia 
2012)
Agata Oleksiak, pracownik sekretariatu w projekcie „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2 (od sierpnia 2012)
Mariusz Gołębiewski, koordynator projektu „Doradztwo i kariera – sieć na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” (od sierp-
nia 2012).

Pracownicy zatrudnieni we WRZOS, przy realizacji projektu: „Doradztwo i Kariera – 
sieć  na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościa-
mi”  w organizacjach regionalnych:

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – Kraków

Marta Wyderka   koordynator regionalny 
Agnieszka Wycichowska  doradca zawodowy 
Iwona Stańko                 psycholog 
Urszula Kica    pośrednik pracy 
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Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - Zielona Góra

Romuald Malinowski                koordynator regionalny
Agata Nolka-Metrykowska  doradca zawodowy
Joanna Malinowska   psycholog 
Aneta Brychcy                                           pośrednik pracy

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 
Olsztyn 

Bartłomiej Głuszak   koordynator regionalny
Joanna Sadżuga                doradca zawodowy 
Alicja Maziarek   psycholog 
Anna Książak-Gregorczyk  pośrednik pracy

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Lublin

Katarzyna Barcikowska  koordynator regionalny
Piotr Dziurda    doradca zawodowy
Renata Dąbrowska-Jagieło               psycholog
Małgorzata Kisiel   pośrednik pracy

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych – Szczecin

Anna Kolmer    koordynator regionalny
Rafał Jenne    doradca zawodowy
Monika Kowalska   psycholog
Zofia Adamowska   pośrednik pracy

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” – Łódź

Anna Ingielewicz   koordynator regionalny
Anna Strużek                 doradca zawodowy
Maria Bogdańska   psycholog
Małgorzata Grzelak-Serwa               pośrednik pracy
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OPIS DZIAŁAŃ 
PODEJMOWANYCH PRZEZ 
WSPÓLNOTĘ ROBOCZĄ 
ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI 
SOCJALNYCH W 2012 r.

TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG 
POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZADANIE 2 „Działania w Zakresie Wdrażania 
Standardów Pracy Socjalnej i Funkcjonowania 
Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”

Z początkiem roku 2010 WRZOS rozpoczął merytoryczną realizację strategicznego 
projektu, istotnego dla WRZOS, jak również dla wszystkich organizacji i instytucji 
świadczących usługi pomocy i integracji społecznej. Liderem projektu jest Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich. WRZOS pełni rolę lidera Zadania 2 i realizuje to zada-
nie w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Samorządowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powia-
towych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.
W 2012 roku w Zadaniu 2 projektu systemowego, miały miejsce następujące dzia-
łania:
I) Wydano 5 podręczników instruktażowych:
- „Standardy Usług”
-  „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”;
- „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powia-
tu”;
-  „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie”;
- „Model Centrum Integracji Społecznej”. 
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II) Przeprowadzono dwa seminaria specjalistyczne „Standardy Usług i Modele Insty-
tucji – pilotażowe wdrażanie”, w terminie 02-04 marca 2012 r. w Warszawie, dla 35 
osób oraz „Modele Instytucji” – w terminie 13-15 kwietnia 2012 r. w Warszawie, dla 
53 osób.
III) W miesiącach od marca do maja 2012 r., przeprowadzono 18 dwudniowych 
warsztatów szkoleniowych, dla łącznej liczby 412 pracowników instytucji pomocy 
i integracji społecznej z zakresu wypracowanych standardów usług i modeli insty-
tucji.
IV) W czerwcu 2012 r. rozpoczął się pilotaż w 23 instytucjach pomocy i integracji 
społecznej/partnerstwach lokalnych w całej Polsce. WRZOS wyłonił 4 ewaluatorów 
i 10 doradców dla tych instytucji.
V) W grudniu 2012 r. odbyło się w Warszawie spotkanie z partnerami zagranicznymi 
w celu przygotowania wizyt studyjnych (Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Bryta-
nia).

Na utworzonej stronie internetowej projektu www.wrzos.org.pl/projekt1.18, umiesz-
czano aktualne informacje dotyczące wypracowanych produktów. Na podstronie 
stworzone zostało Forum Dyskusyjne, gdzie w części otwartej można podzielić się opi-
niami na temat wypracowanych ekspertyz, materiałów, badań dotyczących stan-
dardów usług pomocy społecznej. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Priorytet I. Okres realizacji 1.12.2009 - 30.04.2014
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MODELOWY SYSTEM NA RZECZ 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W marcu 2011 roku WRZOS rozpoczął realizację projektu innowacyjnego z kom-
ponentem ponadnarodowym „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. 
Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych i Sto-
warzyszeniem EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiec-
ko-Polskiej i Europejskiej 
Celem projektu jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy po-
przez budowę systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organiza-
cje pozarządowe.

Główne działania podjęte w 2012:
I) W okresie kwiecień – czerwiec 2012 zorganizowano 16 spotkań informacyjnych 
w 16 miastach celem zachęcenia partnerstw do zaangażowania się w testowanie 
Modelu. 
II) Wyłoniono 16 partnerstw lokalnych (OPS-PUP-NGO) z 12 województw do te-
stowania Modelu współpracy: Zabór (woj. lubuskie), Żmigród (woj. dolnośląskie), 
Kościan (woj. wielkopolskie), Legionowo (woj. mazowieckie), Namysłów (woj. opol-
skie), Rybnik (woj. śląskie), Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie), Klucze (woj. 
małopolskie), Stalowa Wola (woj. podkarpackie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Bar-
linek (woj. zachodniopomorskie), Brzeziny (woj. łódzkie), Kleszczewo (woj. wielko-
polskie), Radomsko (woj. łódzkie), Leżajsk (woj. podkarpackie) oraz Miechów (woj. 
małopolskie).
III) Przeprowadzono cykl szkoleń dla przedstawicieli wyłonionych partnerstw w Bia-
łobrzegach z zakresu funkcjonowania partnerstwa, komunikacji, przygotowywania 
planów działań (96 osób).
IV) Zorganizowano seminarium z udziałem partnera zagranicznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Priorytet I. Okres realizacji 1.03.2011-28.02.2014.
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DORADZTWO I KARIERA – 
 SIEĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kolejna edycja projektu realizowanego przez WRZOS od 2006 roku rozpoczęła się 
w sierpniu 2012 r. Jego realizacja odbywała się w ramach umowy wieloletniej za-
wartej z PFRON. Projekt podzielony został na trzy okresy realizacji. Pierwszy – od 
01.08.2012 do 31.03.2013 r., drugi – od 01.04.2013 do 31.03.2014 oraz trzeci – od 
01.04.2014 do 31.03.2015. Projekt realizowany wspólnie z sześcioma organizacja-
mi członkowskimi przy których prowadzone są Biura Doradztwa i Kariery dla osób 
z niepełnosprawnościami: Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS, 
Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, 
Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Forum Lubelskich Orga-
nizacji Pozarządowych FLOP, Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych 
ZaFOS, Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „JA-TY-MY” z Łodzi. 
W edycji roku 2012 zostały otwarte 3 nowe biura: Lublin, Łódź, Szczecin.

Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły wspierania przejścia osób 
niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez bezpłatnie oferowane usługi 
doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. 
Do końca grudnia 2012 r. zostały osiągnięte następujące wskaźniki:
- biura odwiedziło ponad 600 osób niepełnosprawnych,
- specjaliści udzielili ponad 2000 godz. konsultacji,
- przeprowadzono 64 godziny warsztatów aktywizujących, z których skorzystały 74 
osoby,
- dzięki udzielonemu wsparciu zatrudnienie uzyskały 82 osoby.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych, zadania zlecone.



Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w roku 2012

13

TORO – W POSZUKIWANIU 
SKUTECZNYCH METOD WSPARCIA 
INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ

WRZOS, jako partner, realizował projekt, którego liderem jest Miasto Stołeczne War-
szawa. 
Celem projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji eko-
nomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowa-
nie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększe-
nie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych. 

Projekt realizowany jest wspólnie z 6 partnerami: 
• Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
• WYG International Sp. z o.o.
• Bank Ochrony Środowiska S.A.
• Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
• Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
•    EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-   Polskiej 
i Europejskiej – partner zagraniczny

W 2012 roku zrealizowano następujące działania:
I) Zorganizowano wizytę studyjną w Berlinie dla 6 osób zaangażowanych w realiza-
cję projektu na temat ekonomii społecznej, bankowości socjalnej, wspierania orga-
nizacji pozarządowych przez administrację publiczną.
II) Przygotowano i wydano na płytach CD „Raport dobrych praktyk zagranicznych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu VII. Okres realizacji 1.01.2011-
30.06.2013

w poszukiwaniu skutecznych metod 

Raport dobrych praktyk

TORO – w poszukiwaniu skutecznych 
metod wsparcia instytucji ekonomii 
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AKTYWNY SENIOR – NAJLEPSZY 
RZECZNIK SWOICH SPOŁECZNOŚCI
Celem projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest 
wzrost partycypacji 120 osób powyżej 60 roku życia z terenu całej Polski w realizacji 
lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wyko-
rzystywanie ich potencjału społecznego w procesach kształtowania decyzji poli-
tycznych. Projekt realizowany jest od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku.

W 2012 r. w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
I) Wyłoniono 12 seniorów-społeczników i 12 ich asystentów, z województw: lubu-
skiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopo-
morskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
II) Przygotowano 12 raportów wojewódzkich dotyczących sytuacji osób starszych.
III) Przygotowano 5 ekspertyz zakresu zasad i możliwości współtworzenia lokalnych 
polityk publicznych.
IV) Odbyły się dwu i trzydniowe szkolenie dla seniorów i ich asystentów na temat 
tematyki rzecznictwa, prawodawstwa i współpracy z administracją oraz animowa-
nia społeczności lokalnych.
V) Zorganizowano 3-dniową wizytę studyjną w woj.warmińsko-mazurskim dla se-
niorów i ich asystentów .

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
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DZIAŁANIA POLSKIEGO KOMITETU 
EUROPEJSKIEJ SIECI 
PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych już 5 rok koordynowała dzia-
łania Polskiego Komitetu EAPN, który stanowi platformę współpracy różnych orga-
nizacji pozarządowych w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Obecnie zrzeszonych w EAPN POLSKA jest 29 organizacji. 

EAPN podejmuje zadania, w szczególności dotyczące monitorowania i recenzowa-
nia zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie.

Działania Polskiego Komitetu EAPN koncentrują się wokół monitoringu polskiej 
i europejskiej polityki społecznej, organizacji spotkań, debat publicznych, konfe-
rencji, seminariów dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego; przygoto-
wywania biuletynów, ekspertyz i tłumaczeń tekstów dotyczących problematyki 
integracji społecznej; organizacji i uczestnictwa w Europejskich Spotkaniach Osób 
Dotkniętych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym; uczestnictwa w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Działaniami EAPN Polska kieruje, powołana Rada Wykonawcza, w skład której wcho-
dzą:  
1. dr hab. Ryszard Szarfenberg, (Instytut Polityki Społecznej UW) – Przewodniczący
2. ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej) – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Wice-
przewodniczący 
4. Pierre Klein (Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD) – Wice-
przewodniczący 
5. Sebastian Szydlik (Stowarzyszenie Nadzieja) – Wiceprzewodniczący 
6. Paweł Korliński (Stowarzyszenie MONAR)
7. Małgorzata Lelonkiewicz (Federacja Polskich Banków Żywności) 
8. Walentyna Milewska (Stowarzyszenie RAZEM) 
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9. Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfedera-
cja Pracy) 
10. Kamila Płowiec (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Sekretarz 

W 2012 roku Polski Komitet EAPN z wyjątkiem pieniędzy otrzymywanych od EAPN 
Europa na tłumaczenie materiałów EAPN i na przygotowania do Europejskich Spo-
tkań Osób Doświadczających Ubóstwa, nie miał żadnych pieniędzy na swoje dzia-
łania, jednak udało się zrealizować następujące działania:
I) Aktualizacja informacji na stronie internetowej www.eapn.org.pl
II) Zorganizowanie 3 spotkań Rady Wykonawczej EAPN Polska.
III) Zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Polskiego Komitetu EAPN wraz z de-
batą na temat skrajnego ubóstwa zorganizowaną przy współpracy ze Stowarzysze-
niem ATD Czwarty Świat.
IV) Organizacja Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa wraz z organizacją człon-
kowską EAPN Polska – Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” .
V) Przygotowanie stanowiska Polskiego Komitetu EAPN w sprawie założeń reformy 
pomocy społecznej oraz w sprawie konieczności opracowania krajowej strategii 
ograniczania wykluczenia społecznego i ubóstwa.
VI) Udział przedstawicieli Polskiego Komitetu w spotkaniach zespołu dotyczącego 
Strategii „Europa 2020”  i przygotowanie opinii na temat Krajowego Programu Re-
form 2011 i 2012/2013 w obszarze przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu spo-
łecznemu.
VII) Udział przedstawicieli EAPN Polska w przygotowaniach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Ubóstwu.
VIII) Przetłumaczenie 2 numerów „Anti-Poverty Magazine” oraz książki EAPN Euro-
pa „Łamiąc bariery napędzasz zmiany. Studia przypadków uczestnictwa osób do-
świadczających ubóstwa”.
IX) Udział w Drugiej Konwencji Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu w Brukseli na zaproszenie przedstawicieli Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.
X) Udział w spotkaniach grup roboczych, posiedzeniach Rady Wykonawczej, konfe-
rencjach i Walnym Zebraniu organizowanym przez EAPN Europa.
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REPREZENTOWANIE WSPÓLNOTY 
ROBOCZEJ ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI 
SOCJALNYCH 

Przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej, Związków Regionalnych oraz biura 
aktywnie uczestniczyli w gremiach, komisjach, konferencjach i spotkaniach, repre-
zentując głos i doświadczenia WRZOS. 

Anna Kruczek, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, prezes WRZOS, 
uczestniczyła w pracach: Komitetu Monitorującego PO KL; Zespołu ds. Rozwią-
zań Finansowych i prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy 
Kancelarii Prezydenta RP; grupie roboczej ds. zmiany Ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach przy Kancelarii Prezydenta RP; grupie roboczej ds. przygotowania pro-
gramu operacyjnego dotyczącego rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia 
społecznego, dobrego rządzenia oraz koordynacji celów tematycznych 8-11 przy 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrud-
nienie i Integracja Społeczna”.

Agnieszka Krawczyk-Balon, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organiza-
cji Socjalnych, jest wiceprzewodniczącą Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze 
Pracy  i Polityki Społecznej a drugim wiceprzewodniczącym Rady jest Jacek Su-
tryk, członek Zarządu WRZOS.

Krzysztof Balon, Sekretarz Rady Programowej WRZOS, został współprzewodni-
czącym Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki 
Społecznej; jest również członkiem Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” przy Mi-
nisterstwie Gospodarki oraz członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego.

Kamila Płowiec, uczestniczyła w Radzie Wykonawczej EAPN EUROPA.

WRZOS posiada również przedstawicieli w pracach Rad Wojewódzkich Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz uczestniczył w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. 
Organizacji Pozarządowych, jak i senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej. 
Współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytu-
tem Rozwoju Służb Społecznych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem CENTRUM oraz 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem FORUM. 
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WRZOS włączył się również w działania Grupy Roboczej 12 postulatów zorganizo-
wanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Pracownię Ba-
dań i Innowacji Społecznych, dotyczącą przyszłego okresu finansowania.

Przedstawiciele Zarządu WRZOS oraz pracownicy Biura WRZOS brali udział w kon-
ferencjach, seminariach, spotkaniach organizowanych zarówno przez organizacje 
członkowskie, inne organizacje pozarządowe jak i administrację publiczną.
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
Celem działań WRZOS jest rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz kształ-
towania wspólnej polityki społecznej w Unii Europejskiej.  w roku 2012 program ten 
był realizowany głównie poprzez współpracę projektową z organizacjami pozarzą-
dowymi i instytucjami.

Współpraca polsko-niemiecka
WRZOS od dziesięciu lat, wspólnie z partnerami niemieckimi, a przede wszystkim 
Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym oraz EUROSOZIAL e. V. Paryteto-
wym Stowarzyszeniem Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej, rozwija plat-
formę dialogu i współpracy organizacji socjalnych z obu krajów, regularnie wymie-
nia informacje, doświadczenia, doradztwo i wsparcie wybranych projektów. 
W 2012 roku odbyła się wizyta studyjna, przygotowana wraz z partnerem niemiec-
kim w Berlinie dotycząca ekonomii społecznej i bankowości socjalnej. Wraz z Aka-
demią Parytetową został także przygotowany wspólny projekt złożony do Akcji 
Człowiek „Akademia Integracji Społecznej”.

Współpraca z Europejską Siecią Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN
WRZOS od 7 lat intensywnie współpracuje z European Anti-Poverty Network – 
EAPN (Europejską Siecią Przeciwdziałania Ubóstwu) z siedzibą w Brukseli. EAPN zo-
stał utworzony w 1990 roku i składa się z przedstawicieli krajowych sieci organizacji 
działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (obec-
nie 30 sieci narodowych) oraz europejskich organizacji działających w tym obszarze 
(obecnie 15 sieci). EAPN posiada 5-osobowy Zarząd i Biuro w Brukseli. 

Przedstawiciele EAPN Polska zasiadali i brali udział w spotkaniach grup roboczych 
prowadzonych przez EAPN Europa: 
Kamila Płowiec reprezentowała Polski Komitet EAPN w Radzie Wykonawczej EAPN 
Europa i wzięła udział w trzech spotkaniach Rady w 2012 oraz Walnym Zebraniu 
EAPN Europa w czerwcu 2012 roku.
dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, repre-
zentował Komitet w grupie ds. integracji społecznej.
Ośmiu przedstawicieli Polskiego Komitetu EAPN uczestniczyło  w Walnym Zebra-
niu EAPN Europa oraz kilku wzięło udział w konferencji dotyczącej Strategii Europa 
2020.
Przedstawiciele Polskiego Komitetu EAPN zostali zaproszeni przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej do wzięcia udziału w Drugiej Europejskiej Konwencji 
Platformy Przeciw Ubóstwu w Brukseli.

Współpraca z innymi partnerami zagranicznymi
W ramach wspólnego projektu „Trans Care” realizowanego z włoską organizacją Akon 
Service, przedstawiciele biura WRZOS wzięli udział w konferencji we Włoszech, na któ-
rej zaprezentowali system działań opiekuńczych na rzecz osób starszych w Polsce. 



WRZOS




