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Socjalnych w roku 2014

DANE O ORGANIZACJI
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS jest organizacją
pożytku 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
organizacji,

nie

naruszając

samodzielności

poszczególnych

organizacji

członkowskich.
Celem działania WRZOS jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich
wobec polityki, administracji i gospodarki, wspieranie działalności organizacji
członkowskich, koordynowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami
Związku, współkształtowanie ustawodawstwa i polityki społecznej w interesie grup
docelowych i nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń z partnerami
zagranicznymi.

Misją WRZOS jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie
marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – poprzez służbę
organizacjom i instytucjom socjalnym.

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
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Władze WRZOS
Władze statutowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych – Zarząd
i Komisja Rewizyjna wybierane są na cztery lata, na Walnym Zebraniu przez
przedstawicieli wszystkich jej członków.
Zarząd WRZOS na dzień 31.12.2014 r.
Anna Kruczek - Prezes (Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych)
Agnieszka

Krawczyk-Balon

-

Wiceprezes

(Zrzeszenie

Organizacji

Samopomocowych SUKURS)
Bartłomiej Głuszak - Wiceprezes (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego)
Marek Borowski – Członek (Federacja Polskich Banków Żywności)
Jacek Sutryk – Członek (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Charytatywnych WRK)
Bartosz Mioduszewski – Członek (Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA)
Cezary Miżejewski - Członek (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych)
Komisja Rewizyjna WRZOS na dzień 31.12.2014 r.
Maria Wawer - Przewodnicząca (Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych)
Wioleta Umławska - Członek (Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych)
Zofia Kulikowska - Członek (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych)
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Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych działa na podstawie
przepisów 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

członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym
opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i
lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki
dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki
administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych
bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym.
2. Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi
oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym
organizowanie

konferencji,

seminariów,

zwłaszcza

z

uczestnictwem

reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie
szkoleń, publikacje.
3. Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w
tworzeniu 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
organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb
osób, którym organizacje członkowskie służą.
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Członkowstwo we WRZOS może mieć charakter członka zwykłego lub członka
wspierającego. Członkiem zwyczajnym są związki założycielskie (Kraków, Katowice,
Poznań, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra) oraz regionalne (po jednym na
województwo)

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,
również zagraniczna, osoba fizyczna, prawna, która uznaje statut i zasady
programowe WRZOS.
Skład Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych na dzień
31.12.2014 r.
Związki regionalne
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych DFOP
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych WRK
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP
Organizacje ogólnopolskie
Federacja Polskich Banków Żywności
Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POLFAMILIA
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ZARZĄD WRZOS, WALNE ZEBRANIE, SPOTKANIE PROGRAMOWE
Zarząd WRZOS w 2014 roku odbył sześć posiedzeń, które poświęcone były analizie
bieżących

działań,

opracowaniu

dokumentów

programowych,

planowaniu

strategicznemu i finansowemu.
Komisja Rewizyjna w 2014 roku dobyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła
sprawozdanie Zarządu WRZOS z działalności finansowej.
Walne Zebranie odbyło się w dniu 15 maja 2014 r. w Warszawie w siedzibie WRZOS.
Podczas Walnego Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i
finansowe za 2013 rok.
Spotkanie strategiczne WRZOS odbyło się we dniach 4-5 grudnia 2014 roku w
Warszawie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich,
którzy pracowali nad nową strategią rozwoju WRZOS na lata 2015-2020.
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, kieruje
pracą biura i personelu etatowego, a także reprezentuje WRZOS na zewnątrz w
zakresie ustalonym wynikającym ze Statutu i zgodnie z decyzją Zarządu. Funkcje
dyrektora WRZOS od października 2011 pełni pani Kamila Płowiec.
Biuro WRZOS jest miejscem uspójniającym i scalającym działania wszystkich
organizacji członkowskich. Pracownicy biura zaangażowani są w realizację
poszczególnych projektów, odpowiadając za ich realizację.
Pracownicy biura WRZOS w 2014 roku:
Kamila Płowiec, dyrektor WRZOS, koordynator współpracy zagranicznej,
koordynator Zadania 2 projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i
integracji społecznej”.
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Elżbieta Skóra, specjalista ds. administracyjno-prawny w projekcie „Tworzenie i
rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2.
Adam Wąsik, główny księgowy, księgowy w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniony do końca
czerwca 2014.
Alina Karczewska, główna specjalistka merytoryczna w projekcie „Tworzenie i
rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do
końca września 2014.
Katarzyna

Gierczycka,

specjalista

ds.

komunikacji,

logistyki

i

upowszechniania informacji w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów
pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca kwietnia 2014.
Anna Fuzowska, koordynator projektu „Modelowy system na rzecz integracji
społecznej”. Zatrudniona do końca maja 2014.
Katarzyna Zielińska, specjalista ds. dokumentacji finansowej i promocji
projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. Zatrudniona do końca
maja 2014.
Agata Oleksiak, pracownik sekretariatu w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca
kwietnia 2014.
Mariusz Gołębiewski, koordynator projektu „Doradztwo i kariera –sieć na rzecz
aktywizacji

społecznej

i

zawodowej

dla

osób

z

niepełnosprawnościami”.

Zatrudniony do końca maja 2014.
Anna Chmielewska, koordynator projektu „Doradztwo i kariera –sieć na rzecz
aktywizacji

społecznej

i

zawodowej

dla

osób

z

niepełnosprawnościami”.

Zatrudniona od czerwca 2014.
Marcin Górecki, koordynator projektu „Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie
współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej”. Zatrudniony od września
2014.
Santiago

Garcia

Dąbrowski,

specjalista

ds.

rozliczeń

w

projekcie

„Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w
sferze socjalnej”. Zatrudniony od września 2014.
Karolina Panek, specjalista ds. szkoleń w projekcie „Wzmocnienie sieci
WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej”.
Zatrudniona od września 2014.
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Pracownicy zatrudnieni we WRZOS, przy realizacji projektu: „Doradztwo i Kariera –
sieć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami”
w organizacjach regionalnych:
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – Kraków
Marta Wyderka
Agnieszka Wycichowska
Iwona Boczar
Urszula Kica

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - Zielona Góra
Sylwia Pach
Agata Nolka-Metrykowska
Monika Suder
Sylwia Sałamaj

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn
Krystian Rakowski
Weronika Kułagin
Alicja Maziarek
Katarzyna Sosnowska

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Lublin
Katarzyna Barcikowska
Adam Dudziak
Renata Dąbrowska-Jagieło
Piotr Dziurda

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych – Szczecin
Anna Kolmer
Rafał Jenne
Marta Zierkiewicz
Zofia Adamowska

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy
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Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
Edyta Kielar
Anna Strużek
Maria Bogdańska
Renata Karczmar

koordynator regionalny
doradca zawodowy
psycholog
pośrednik pracy

Od października 2013 roku w ramach realizacji działania upowszechniającego
rezultaty projektu systemowego 1.18 zatrudniono czterech pracowników do
realizacji tego działania pracujących w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych:
Ewa Hantulik, specjalista ds. szkoleń w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca
czerwca 2014.
Anna Kruczek, specjalista ds. szkoleń w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca
czerwca 2014.
Karolina Panek, specjalista ds. szkoleń w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca
czerwca 2014.
Dorota Syjut, specjalista ds. szkoleń w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Zatrudniona do końca
czerwca 2014.
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REPREZENTOWANIE

WSPÓLNOTY

ROBOCZEJ

ZWIĄZKÓW

ORGANIZACJI SOCJALNYCH
Przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej, związków regionalnych oraz biura
aktywnie

uczestniczyli

w

gremiach,

komisjach,

konferencjach,

spotkaniach,

reprezentując głos i doświadczenia WRZOS.
Anna Kruczek, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, prezes
WRZOS, uczestniczyła w pracach: Komitetu Monitorującego PO KL; Zespołu
ds. Rozwiązań Finansowych i prawnych dla Działalności Społecznej i
Obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP; grupie roboczej ds. zmiany
Ustawy Prawo o stowarzyszeniach przy Kancelarii Prezydenta RP; oraz
Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrudnienie i Integracja Społeczna”.
Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, wiceprezes WRZOS, jest członkiem Rady ds. Polityki
Senioralnej działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Jacek Sutryk, członek Zarządu WRZOS jest przewodniczącym Rady Pomocy
Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Krzysztof

Balon,

sekretarz

Rady

Programowej

WRZOS,

pełnił

funkcję

współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze
Pracy i Polityki Społecznej; jest on również członkiem Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego.
Cezary Miżejewski, członek Zarządu WRZOS, jest członkiem Rady Działalności
Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
WRZOS

posiada

również

przedstawicieli

w

pracach

Rad

Wojewódzkich

Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracował ściśle z Biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Biurem Pełnomocnika Rządu
ds.

Osób

Niepełnosprawnych,

Ogólnopolskim

Instytutem

Stowarzyszeniem

Rozwoju

CENTRUM

Służb
oraz

Społecznych,
Ogólnopolskim

Stowarzyszeniem FORUM.
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OPIS

DZIAŁAŃ

PODEJMOWANYCH

PRZEZ

WSPÓLNOTĘ

ROBOCZĄ

ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI SOCJALNYCH W 2014 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”
Liderem projektu realizowanego przez WRZOS od 2010 roku jest Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich. WRZOS pełnił rolę lidera zadania 2 i realizował to zadania w
partnerstwie
Ośrodków

z

dwoma

Pomocy

stowarzyszeniami:

Społecznej

„Forum”

i

Stowarzyszeniem

Samorządowych

Ogólnopolskim

Stowarzyszeniem

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.
W 2014 roku w projekcie 1.18, zadanie 2 miały miejsce następujące działania:

• Zorganizowanie 156 trzydniowych szkoleń dla 2924 pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej

• Zorganizowanie doradztw w 300 instytucjach pomocy i integracji społecznej;
• Wydano publikacje: „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i
organizacyjne”, „Standardy usług pomocy społecznej: interwencji kryzysowej,
usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, poradnictwa
specjalistycznego, w tym poradnictwa specjalistycznego dla osób
niepełnosprawnych, członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz osób
wspierających osoby niepełnosprawne. Rekomendacje metodyczne i
organizacyjne”, „Katalog dobrych praktyk wdrożenia standardów”

• Wydano 3 publikacje dotyczące modeli instytucji: „Model realizacji usług o
określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w gminie i w
powiecie. Rekomendacje organizacyjne”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet I. Okres realizacji 1.12.2009-31.12.2014.
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MODELOWY SYSTEM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W marcu 2011 roku WRZOS rozpoczął realizację projektu innowacyjnego z
komponentem ponadnarodowym „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”.
Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych i
Stowarzyszeniem EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy
Niemiecko-Polskiej i Europejskiej
Celem projektu jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez
budowę systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje
pozarządowe.
Główne działania podjęte w 2014:
•

16 seminariów upowszechniających w 16 województwach (667 osób
obecnych)

•

Opracowanie i wydanie publikacji „Poradnik stosowania Modelu Współpracy partnerskiego świadczenia usług integracji społecznej i zawodowej”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet I. Okres realizacji 1.03.2011-31.05.2014.
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DORADZTWO I KARIERA – SIEĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I
ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Kolejna edycja projektu realizowanego przez WRZOS od 2006 roku rozpoczęła się w
sierpniu 2012 r. Jego realizacja odbywała się w ramach umowy wieloletniej zawartej
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 organizacjami
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
Organizacji

Lubuskich

Organizacji

Pozarządowych

FLOP,

Pozarządowych

ZLOP,

Zachodniopomorskim

Forum
Forum

Lubelskich
Organizacji

Socjalnych ZaFOS, Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
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 2014 r. zostały osiągnięte następujące wskaźniki:
- biura odwiedziło ponad 1600 osób niepełnosprawnych,
- specjaliści udzielili ponad 9000 godz. konsultacji,
- przeprowadzono 41 warsztaty aktywizujące,
- zatrudnienie uzyskało 165 osób.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych, zadania zlecone. Okres realizacji: 1.08.2012 – 31.03.2015.
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EAPN POLSKA – WSPÓLNIE BUDUJEMY EUROPĘ SOCJALNĄ
W 2013 WRZOS rozpoczął realizację projektu, którego celem

jest zwiększenie

zdolności organizacji pozarządowych do opiniowania dokumentów dotyczących
polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej
wpływu na politykę w Polsce.
W 2014 zrealizowano następujące działania:
•

Seminarium międzynarodowe na temat ubóstwa osób pracujących

•

Seminarium lokalne w Lublinie na temat polityki przeciwdziałania ubóstwu w
Europie i w Polsce

•

4 posiedzenia Rady Wykonawczej EAPN Polska

•

2 spotkania Rady Ekspertów Społecznych

•

8 raportów z monitoringu polityki społecznej

•

3 Biuletyny Informacyjne

•

6 ekspertyzy na temat: „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy –
przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”; „Koprodukcja usług
publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do
osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”; „ Nastolatki
zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014 w kontekście Zalecenia
Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu
marginalizacji”; „Mieszkalnictwo – klucz do spójności społecznej”; „Europejski
Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Polsce w latach 2014-2020”;
„Budżet pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
samorządów gminnych”

•

Opracowano i wydano publikację „Polityka społeczna Unii Europejskiej”.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Okres realizacji:
1.04.2013-30.09.2014
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AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W kwietniu 2013 WRZOS rozpoczął realizację projektu, którego celem projektu jest
zwiększenie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez cykl szkoleń i
stworzenie organizacji kształcenia.
W ramach projektu w 2014 roku zrealizowano następujące działania:
•

Przeszkolono 24 osoby (12 z kadry społecznej i 12 z kadry etatowej) w cyklu
szkoleń obejmujących następujące tematy: misja i tworzenie strategii
organizacji pozarządowej ; zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej;
governance i management w organizacjach pozarządowych ; włączenie jako
wyzwanie-implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną; zarządzanie
zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej - nowe koncepcje zarządzania
i przywództwa; zarządzanie projektami

•

Zorganizowano seminarium podsumowujące z partnerem niemieckim.

Projekt współfinansowany ze środków Akcji Człowiek. Okres realizacji: 1.04 201330.06.2014.
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WZMOCNIENIE SIECI WRZOS W ZAKRESIE WSPÓŁRACY Z ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ W SFERZE SOCJALNEJ

We wrześniu 2014 roku WRZOS rozpoczął realizację projektu mającego na celu
wzmocnienie sieci WRZOS (w tym 48 członków sieci i 48 pracowników administracji
publicznej) w kształtowaniu polityk publicznych podczas prac w ciałach
konsultacyjno-doradczych w tym w radach działalności pożytku publicznego w
obszarze polityki społecznej na terenie Polski.
W 2014 zrealizowano następujące działania:
•

Wyłoniono przedstawicieli zasiadających w ciałach konsultacyjno-doradczych
z organizacji członkowskich

•

Zorganizowano 4 szkolenia (Cykl I z IV cykli szkoleniowych) – „Nowe
podejście do rozwiązywania problemów społecznych” dla 96 osób. Szkolenia
odbyły się w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach.

•

Powstał „member room” na podstronie internetowej WRZOS.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Okres realizacji 1.09.2014-30.06.2015.
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AKTYWNOŚĆ JEST DLA KAŻDEGO SENIORA

We wrześniu 2014 r. WRZOS rozpoczął realizację projektu mającego na celu
przygotowanie organizacji senioralnych do tworzenia strategii polityki społecznej.
W 2014 r. w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
•

Zorganizowano 2-dniowe szkolenie dla 11 ekspertów senioralnych

•

Zorganizowano 3 seminaria w województwach: łódzkim, małopolskim i
warmińsko-mazurski

•

Przygotowano 3 ekspertyzy: „Przedstawienie możliwości działania i
zaangażowania WRZOS oraz jej organizacji członkowskich w zakresie usług
społecznych adresowanych do seniorów”, „Koncepcja Centrum Aktywności
Seniora”, „Raport przedstawiający obecny stan zaangażowania organizacji
członkowskich WRZOS w działania w obszarze polityk senioralnych”.

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności

Społecznej

Osób

Starszych.

Okres

realizacji

1.09.2014-

31.12.2014.
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AKADEMIA MENEDŻERÓW USŁUG SPOŁECZNYCH
W listopadzie 2014 roku WRZOS rozpoczął realizację projektu mającego na celu
wzmocnienie kompetencji i efektywności organizacji członkowskich WRZOS w
zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi.
W ramach projektu w 2014 roku opracowano moduły szkoleniowe dla kadry
społecznej i etatowej obejmujące: zarządzanie personelem w ngo, zarządzanie
finansami w ngo, zarządzanie projektami, współpraca organizacji pozarządowych z
administracją publiczną.
Projekt współfinansowany ze środków MPIPS w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Okres realizacji 1.11.2014-30.06.2015.
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W STRONĘ SKUTECZNEGO MODELU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ
W listopadzie 2014 r. WRZOS rozpoczął realizację projektu, którego celem jest
wypracowanie i wdrożenie Modelu współpracy i włączania socjalnych organizacji
pozarządowych i osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, w kształtowanie
polityki społecznej.
W ramach projektu w 2014 roku zrealizowano następujące działania:
•

Powołano Zespół Roboczego ds. Modelu (5 osób; 1 spotkanie)

•

Wyłoniono 16 Regionalnych Specjalistów i 16 Regionalnych Konsultantów ds.
Modelu

•

Zorganizowano pierwsze Spotkanie Strategiczne WRZOS

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG. Okres realizacji 1.11.2014-31.01.2016.
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Działania Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych już 8 rok koordynowała
działania Polskiego Komitetu EAPN, który stanowi platformę współpracy różnych
organizacji pozarządowych w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Obecnie zrzeszonych w EAPN POLSKA jest 37 organizacji.
EAPN podejmuje zadania, w szczególności dotyczące monitorowania i recenzowania
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, konferencji,
seminariów dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego; przygotowywania
biuletynów, ekspertyz i tłumaczeń tekstów dotyczących problematyki integracji
społecznej; organizacji i uczestnictwa w Europejskich Spotkaniach Osób Dotkniętych
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Działaniami EAPN Polska kieruje, powołana Rada Wykonawcza, do której wybory
odbyły się w 2014 roku i w której skład obecnie wchodzą:
1. dr

hab.

Ryszard

Szarfenberg

(Instytut

Polityki

Społecznej

UW,

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD) – Przewodniczący
2. Małgorzata Lelonkiewicz (Federacja Polskich Banków Żywności) –
Wiceprzewodnicząca
3. Ilona Organiak (Stowarzyszenie Wspierania Rodzin) – Wiceprzewodnicząca
4. Ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej) – Wiceprzewodniczący
5. Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) –
Wiceprzewodniczący
6. dr hab Andrzej Zybała (Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu
ATD) – Członek
7. Joan Munch (Armia Zbawienia w RP) – Członek
8. Teresa Sierawska (Stowarzyszenie MONAR) – Członek
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9. Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni
Socjalnych) – Członek
10. Kamila Płowiec (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) –
Sekretarz
W 2014 roku Polski Komitet EAPN wzmocnił swoje działania dzięki realizacji przez
WRZOS projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną”. Dodatkowo
otrzymał pieniądze od EAPN Europa na tłumaczenie materiałów EAPN i na
przygotowania

do

Europejskich

Spotkań

Osób

Doświadczających

Ubóstwa.

Dodatkowe działania w 2014 to:
•

5 spotkań Rady Wykonawczej EAPN Polska,

•

Zorganizowanie Zgromadzenia Ogólne Polskiego Komitetu EAPN
połączonego z wyborami nowej Rady Wykonawczej

•

Organizacja Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa wraz z organizacją
członkowską EAPN Polska – Kamiliańską Misja Pomocy Społecznej

•

Udział w Czwartej Konwencji Europejskiej Platformy Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

•

Udział w spotkaniach zespołu dotyczącego Strategii „Europa 2020” i
przygotowanie opinii na temat Krajowego Programu Reform 2014 w obszarze
przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

•

Zorganizowanie w Warszawie spotkania Rady Wykonawczej EAPN Europa

•

Branie udziału w spotkaniach grup roboczych, posiedzeniach Rady
Wykonawczej i Walnym Zebraniu organizowanym przez EAPN Europa.

Dodatkowo Polski Komitet EAPN zaangażowany był w dwa projekty koordynowane
przez EAPN Europa:
•

Projekt Drivers: dotyczący nierówności w dostępie do zdrowia w różnych
krajach UE. W ramach projektu przeprowadzono dwa fokusy z osobami
bezdomnymi i osobami młodymi na temat dostępu do zabezpieczenia
społecznego oraz przygotowano raport z tych badań.

•

Projekt EMIN: dotyczący minimalnego dochodu. W ramach projektu
przygotowano Deklarację Polskiej Sieci na rzecz Godnej Pieniężnej
Pomocy Społecznej oraz zorganizowano międzynarodową konferencję na
ten temat z udziałem EAPN Litwa i AGE Platform.
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