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Wprowadzenie

Postępujący w Polsce, szczególnie po akcesji do Unii Europejskiej, szeroko
rozumiany rozwój społeczny i gospodarczy, przynosząc niewątpliwe korzyści
poszczególnym jednostkom i grupom społecznym, generuje i odkrywa przed nami
coraz to nowe problemy z dziedziny polityki społecznej.
Dynamika tego rozwoju, a takŜe wcześniejszy przebieg procesu transformacji
powoduje, Ŝe znaczące grupy społeczne, gorzej dotychczas sytuowane, z
zaniepokojeniem spoglądają w przyszłość. Poczucie to potęguje świadomość, Ŝe
negatywne skutki powyŜszego procesu w niewystarczający sposób są niwelowane
przez stronę publiczną, która często nie jest w stanie zapewnić wystarczającej osłony
przez pracę socjalną i usługi socjalne, przed ubocznymi, niekorzystnymi rezultatami
prowadzonych zmian. Tymczasem to właśnie osoby i grupy

o słabym statusie

socjalnym są najbardziej naraŜone na stanie się ofiarami finansowych oraz w
równym stopniu społecznych skutków prowadzonych zmian.

Z uwagi na powyŜsze, niezwykle istotnym jest, aby w okresie zmian, postępowała
intensyfikacja współpracy róŜnych środowisk w polityce społecznej. Podstawą takiej
polityki muszą być wspólne wartości, z których dadzą się wyprowadzić określone
cele

polityczne

i

społeczne.

Takimi

wspólnymi

wartościami mogłyby

być:

respektowanie godności ludzkiej oraz rozwój współdecydującego o kierunku i
charakterze zmian aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, którego emanacją,
bez wątpienia, są organizacje pozarządowe.

Dla współkształtowania tego typu załoŜeń polityki społecznej istotne są w pierwszym
rzędzie związki socjalnych organizacji pozarządowych, poniewaŜ reprezentują one
interesy osób i grup dotkniętych róŜnymi deficytami społecznymi i jako takie aktywnie
powinny włączać się i być włączanymi w proces decyzyjny, obejmujący zagadnienia
polityki społecznej (dobroczynność, przeciwdziałanie marginalizacji i wsparcie dla jej
ofiar). W obecnej sytuacji, organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko
rozumianej polityki społecznej, bardzo często są ponadto jedynym dostawcą usług i
świadczeń socjalnych.
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Federalizacja (łac. federis) znaczy przymierze, traktat, sojusz. NaleŜy ją rozumieć
jako połączenie sił w określonej dziedzinie przez łączenie niezaleŜnych, tworzących
podmiotów, w struktury poziome ze ściśle określonym mandatem obywatelskim.
Mandat ten słuŜy federacjom do zwiększania siły przetargowej w kontaktach z
decydentami oraz w prowadzeniu mediacji, lobbingu i rzecznictwa na rzecz grup i
osób dotkniętych, bądź zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w celu poprawy ich
sytuacji.

WRZOS, budując począwszy od roku 1997 federacje – porozumienie organizacji
socjalnych na poziomie krajowym – dąŜy do stworzenia międzysektorowego i
międzyorganizacyjnego partnerstwa w celu inicjowania i monitorowania projektów
ustaw i innych rozwiązań legislacyjnych w obszarze polityki społecznej, wymiany
doświadczeń

zarówno

wewnątrzsektorowych,

jak

i międzysektorowych

oraz

upowszechniania przykładów dobrych praktyk i profesjonalizacji usług socjalnych.

Wydaje się, Ŝe tzw. III sektor w Polsce ma juŜ za sobą okres, w którym organizacje
pozarządowe, w tym socjalne organizacje pozarządowe, przeŜywały problemy z
własnym umiejscowieniem się w kontekście przemian społeczno-gospodarczych.
Dodatkowo sytuację tę zmieniło pojawienie się licznych, nowych uregulować
prawnych określających ramy funkcjonowania organizacji obywatelskich w Polsce,
jak i moŜliwości finansowania prowadzonych przez nie działań przez fundusze
strukturalne, w szczególności zaś dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.
O ile na początku lat 90. mieliśmy do czynienia z powaŜnymi problemami w
nazewnictwie i samookreśleniu róŜnych form działań podejmowanych w ramach
trzeciego sektora, o tyle obecnie obserwujemy postępującą samoidentyfikację
organizacji pozarządowych, a takŜe sprofilowanie kierunków ich działań oraz
określenie grup beneficjentów, na rzecz których działania te są podejmowane.
Procesowi temu towarzyszy równieŜ profesjonalizacja podejmowanych przez
organizacje działań. Z drugiej jednak strony, powoduje postępujące rozwarstwienie
organizacji III sektora w Polsce, głównie w aspekcie finansowym, wynikające z
większych przez jednych, a mniejszych przez drugich moŜliwości absorpcji środków,
głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

Polepszenie warunków brzegowych funkcjonowania organizacji pozarządowych stało
się moŜliwe równieŜ dzięki pojawieniu się w polskim porządku prawnym zapisów
ustawowych, w których władze państwowe wyraziły wolę polityczną większego, niŜ to
miało miejsce dotychczas, włączenia organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych, choć oczywiście na płaszczyźnie działań administracyjnych, a jeszcze
częściej na płaszczyźnie finansów publicznych organizacje pozarządowe spotykają
się w dalszym ciągu z wieloma barierami i trudnościami we właściwym
egzekwowaniu wprowadzonych zapisów (Ustawa o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie).

Pomimo tych niedogodności, nowa rzeczywistość prawna (Ustawa o działalności
poŜytku publicznego) oraz finansowa (Europejski Fundusz Społeczny) przełamuje
narosłe

latami

trudności,

obciąŜenia

organizacyjne

i

finansowe

organizacji

pozarządowych, pozwalając uwolnić w nich funkcję, która w poprzednim okresie
lokowała się na dalszej pozycji, tj. funkcję szeroko rozumianego rzecznictwa
interesów na rzecz grup i osób, które te organizacje wspierają i reprezentują.

Jak juŜ wcześniej zostało odnotowane, wyjątkowe znaczenie w krajobrazie III sektora
zajmują organizacje socjalne i ich porozumienia. Te ostatnie zaś w szczególny
sposób są powołane, by reprezentować interesy organizacji działających na rzecz
grup i osób poszkodowanych społecznie, dąŜąc podejmowanymi działaniami do
poprawy sytuacji tych grup i osób, a takŜe do poprawy warunków brzegowych
funkcjonowania organizacji społecznych jako takich.

Jednym z tych porozumień jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji
Socjalnych, której członkowie – wojewódzkie związki organizacji socjalnych oraz
ogólnopolskie centrale socjalne – działają na rzecz osób i środowisk naraŜonych na
marginalizację i wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, niepełnosprawności,
bezrobocia, uzaleŜnień, chorób, niezaradności Ŝyciowej, samotności, podeszłego
wieku, trudności w funkcjonowaniu psychicznym.

W tym kontekście WRZOS stanowi platformę wymiany doświadczeń, wzmacniania i
jednoczenia wysiłków w obszarach wspólnych – współpracy dla diagnozowania
potrzeb i programowania działań społecznych słuŜących integracji, rozwojowi oraz
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rzecznictwa. Te wszystkie elementy, a zwłaszcza rzecznictwo, jeśli mają się
przyczynić do zmian na lepsze w prawie i jego realizacji na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz narodowym, wymagają ciągłego monitorowania, prowadzenia
badań, analiz, a następnie konstruowaniu na ich podstawie uzasadnionych,
eksperckich rekomendacji i postulatów zmian.

WRZOS w swojej dotychczasowej działalności prowadził bieŜący monitoring i analizę
powyŜej zakreślonych obszarów, w tym szczególnie własnej działalności oraz
struktur członkowskich. To jednak dopiero Europejski Fundusz Społeczny stworzył w
szóstym roku istnienia moŜliwość przeprowadzenia gruntownych i kompleksowych
badań socjologicznych, monitorujących potrzeby grup zagroŜonych wykluczeniem
społecznym oraz potencjał i bieŜącą ofertę organizacji członkowskich WRZOS,
skierowaną do tych grup.

Niniejszy raport jest podsumowaniem prowadzonych w mijającym roku działań
WRZOS. W prezentowanym raporcie szczegółowo przedstawiamy działania i
rezultaty projektów prowadzonych przez WRZOS i szczegółową charakterystykę
całej struktury.

Pragniemy podziękować w szczególności organizacjom członkowskim WRZOS,
licznym

działaczom,

wolontariuszom

oraz

pracownikom

etatowym

naszych

organizacji za otwartość, aktywne działanie i zaufanie, które pozwoliło na rozwój
naszej struktury i

przyczyniło

się

do

minimalizacji niekorzystnych

zjawisk

społecznych, takich jak marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce.

Ewa Kamińska
Prezes Zarządu

Jacek Sutryk
Wiceprezes Zarządu
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Dane o WRZOS

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS jest organizacją o
charakterze federacyjnym, zarejestrowaną w lutym 2000 roku posiadającą status
organizacji poŜytku publicznego.
WRZOS zrzesza 15 regionalnych związków stowarzyszeń organizacji działających
na polu pomocy społecznej w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim,
małopolskim,

mazowieckim,

podkarpackim,

łódzkim,

pomorskim,

śląskim,

wielkopolskim,

zachodniopomorskim,

świętokrzyskim

opolskim,
kujawsko-

pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz 4 ponadregionalne struktury o zasięgu
ogólnopolskim (Federacja Polskich Banków śywności, CROSS - Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych
Domów Samopomocy, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie „POL-FAMILA”).
Na poziomie lokalnym do struktury formalnie przynaleŜy ok. 500 organizacji
socjalnych.

WRZOS prowadzi działania w ramach 8 celów programowych:
Reprezentowanie

interesów

organizacji

członkowskich

wobec

polityki

i

administracji, gospodarki i innych grup, w tym opiniowanie prawodawstwa na
szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami
publicznymi w kształtowaniu polityki społecznej i praktyki administracyjnej
dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagroŜonych bądź dotkniętych
wykluczeniem społecznym,
Wspieranie działalności organizacji członkowskich poprzez doradztwo, wymianę
doświadczeń
konferencji,

pomiędzy
seminariów,

organizacjami

członkowskimi,

organizowanie

zwłaszcza

uczestnictwem

reprezentantów

z

administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń i wydawanie
publikacji,
Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w
tworzeniu nowych organizacji pozarządowych i ich związków,
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Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi
i instytucjami,
Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,
Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów
WRZOS,
Prowadzenie działań, wynikających z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych
organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb
osób, którym organizacje członkowskie słuŜą.

Działania WRZOS słuŜą rozwiązywaniu kwestii istotnych dla efektywnego
funkcjonowania

organizacji

i

inicjatyw

obywatelskich,

swoją

adresujących

działalność do osób, rodzin i innych grup społecznych zagroŜonych róŜnorodnymi
deficytami, ubóstwem, degradacją czy teŜ wykluczeniem społecznym.

Wartości WRZOS

NiezaleŜność - wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach
pracy; dywersyfikacja źródeł finansowania; apolityczność rozumiana jako nie
identyfikowanie

i

nie

uleganie

wpływom

jakiejkolwiek

partii

i

opcji

politycznej.
Tolerancja

-

opierająca

się

na

szanowaniu

tak

w

ramach

organizacji

jak i poza nią kaŜdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów.
Transparentność - udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i
zasad

pracy,

a

takŜe

podawanie

o

publicznej

wiadomości

sprawozdań

merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.
Rzetelność - podejmowanie działań na miarę posiadanych moŜliwości finansowych i
kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja
jako stały element kaŜdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale równieŜ i
o najwyŜszą jakość pracy.
Otwartość - współpraca i poszukiwanie partnerów społecznych do rozwiązywania
stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in.
w umiejętności dochodzenia do kompromisu.
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Organizacje członkowskie WRZOS

Związki regionalne
Województwo

Nazwa związku

Rok załoŜenia

Dolnośląskie

Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych
”WROS”

1994

Lubuskie

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

1996

Małopolskie

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych

1998

Mazowieckie

Federacja Organizacji SłuŜebnych „Mazowia”

2001

Śląskie

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych

1998

Pomorskie

Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych
SUKURS

1996

Wielkopolskie

Wielkopolska Rada Koordynacyjna. Związek
Organizacji Charytatywnych

1990

Zachodniopomorskie Zachodniopomorskie Forum Organizacji
Socjalnych

2001

Opolskie

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych

2003

Podkarpackie

Podkarpacka Wspólnota Organizacji Socjalnych

2002

Kujawsko-Pomorskie Związek Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2002

Łódzkie

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa
Łódzkiego

1999

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Zrzeszenie Organizacji Socjalnych
„SZOS”

2003

WarmińskoMazurskie

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

2004

Lubelskie

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

1996

Organizacje ogólnopolskie
Nazwa organizacji

Rok załoŜenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów

2000

Federacja Polskich Banków śywności

1997

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i
Słabowidzących CROSS

1991

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
„POL-FAMILA”

2002
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Władze i zespół WRZOS

Władze statutowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych – Zarząd
i Komisja Rewizyjna wybierane są na dwa lata, na Walnym Zebraniu przez
przedstawicieli wszystkich jej członków.

Zarząd WRZOS:
Imię i nazwisko

Zawód

Stanowisko

Ewa Kamińska
Anna Kruczek
Jacek Sutryk
Piotr Todys
Bernardyna Mośkowiak

psycholog
socjolog
socjolog
manager socjalny
pedagog

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Ilość lat w
Zarządzie
3
3
1
1
1

Komisja Rewizyjna
Imię i nazwisko

Stanowisko

Romuald Malinowski
Katarzyna Oszust
Ryszard Wołoszyn

Przewodniczący
Członek
Członek

W roku 2007 Zarząd powołał Radę Programową spośród osobistości związanych z
polityką społeczną, nauką i pracą socjalną. Rada Programowa doradza Zarządowi
WRZOS, jej członkowie opiniują stanowiska i dokumenty WRZOS o istotnym
znaczeniu merytorycznym i politycznym.

Rada Programowa
Imię i nazwisko

Stanowisko

Janusz Gałęziak
Krzysztof Balon
Joanna Staręga-Piasek
Maria Remiezowicz
Cezary MiŜejewski

Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
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Zespół WRZOS

Dla kierowania bieŜącą pracą WRZOS Zarząd powołuje dyrektora, który organizuje
pracę WRZOS, przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz Rady Programowej, kieruje
pracą biura i personelu etatowego, a takŜe reprezentuje WRZOS na zewnątrz w
zakresie ustalonym wynikającym ze Statutu i zgodnie z decyzją Zarządu. Obecnie
funkcje dyrektora WRZOS, od marca 2007 pełni pani Agnieszka Krawczyk. Poza
Dyrektorem będącym etatowym pracownikiem WRZOS, Stowarzyszenie w ramach
prowadzonych

projektów

zatrudnia

odpowiedzialnych

za

ich

realizację

pracowników.
Imię i nazwisko
Agnieszka Krawczyk
ElŜbieta Bugajska

Zawód
Socjolog
Prawnik

Adam Wąsik
Kamila Płowiec

Ekonomista
Polityk Społeczny

Anna Bartwicka
Piotr Todys
Jacek Sutryk
Anna Gaj
Magdalena Plewowska
GraŜyna Niemyjska
Zuzanna Sentkowska
Magdalena Kawecka
Agnieszka Dudzińska

Pedagog
Manager Socjalny
Socjolog
Socjolog
Antropolog/etnolog
Ekonomista
Psycholog
Prawnik
Socjolog

Stanowisko
Dyrektor
Wicedyrektor ds. prawnoadministracyjnych
Główny księgowy
Kierownik ds. współpracy
zagranicznej
Kierownik projektu
Ekspert merytoryczny
Ekspert merytoryczny
Asystent kierownika projektu
Pracownik ds. promocji projektu
Pracownik kadrowo- kasowy
Asystent administracyjno-biurowy
Asystent ds. szkoleń i monitoringu
StaŜystka

Osoby zaangaŜowane w realizację projektu: „Doradztwo i Kariera DIK” w biurach
regionalnych w następujących miastach:
Biuro DIK Kraków
Lp. Imię i nazwisko
1.
Joanna Franaszek
2.
Iwona Stańko
3.
śaneta Schab-Janik
4.
Marta Wyderka

Funkcja
doradca zawodowy
psycholog
prawnik
pracownik administracyjno-biurowy

Biuro DIK Wrocław
Lp. Imię i nazwisko
1.
Joanna Górowska
2.
Benita Dobrzańska
3.
Joanna Haligowska
4.
Anna Puławska

Funkcja
doradca zawodowy
psycholog
prawnik
pracownik administracyjno-biurowy
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Biuro DIK Zielona Góra
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko
Małgorzata Kasperczyk
Joanna Malinowska
Miłosz Woziński
Grzegorz Szulczyk

Funkcja
doradca zawodowy
psycholog
prawnik
pracownik administracyjno-biurowy

Biuro DIK Radom
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko
Anna Paszkowska
Małgorzata Jamka
Agata Bilska
Jakub Matyga

Funkcja
doradca zawodowy
psycholog
prawnik
pracownik administracyjno-biurowy

Darczyńcy/ Instytucje współfinansujące
Fundacja im. S. Batorego
Fundacja im. Ch. S. Motta
Fundacja Akcja Człowiek
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Europejski Fundusz Socjalny
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Deutscher Paritaetischer Wohlfahrtsverband Gesamtsverband e.V./ Niemiecki
Parytetowy Związek Socjalny – Związek Ogólny/
Verein fuer deutsch-polnischen Zusammenarbeit im sozialen Bereich e.V./
Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej
Komisja Europejska

Wolontariusze
Emilia Stępień, Joanna Kucharczyk, Paulina Morawska,
Agnieszka

Szczyrbak,

Magdalena

Marczewska,

Robert

Alina Suchańska,
Toczyski,

Tomasz

Sobierajski, Anna Odrzywoł, Ewelina Szubert, Renata Piętka, Maria Czajka,
Dagmara Szpak, Sylwia Kupis, Ewa Skorobogata, Dorota Wąsik, Ewelina Zięba,
Diana Zamarnik, Ewelina Pukalak, Dorota Zubko, Robert Malinowski, Tatiana Dudek,
Agata Lubieniecka, Magdalena Pacewicz, Justyna Kalota, Agnieszka Malewska,
Małgorzata Fałkowska, Katarzyna Szabelewska, Bartłomiej Błesznowski.

DZIĘKUJEMY ZA WSPIERANIE NASZYCH DZIAŁAŃ W 2007 ROKU !
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Programy WRZOS

„W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”
– koordynator projektu pani Kamila Płowiec
Termin realizacji projektu: 01.04.2006 – 31.03.2008

Inicjatorami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju W stronę polskiego modelu gospodarki
społecznej - budujemy nowy Lisków są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
(organizacja zarządzająca), Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
(ARFP) i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Charakter Partnerstwa moŜna określić jako sektorowo-geograficzne. Geograficzny
aspekt Partnerstwa ma zasięg lokalny; w ramach Partnerstwa równolegle
realizowane są 4 lokalne podprojekty partnerskie w województwach warmińskomazurskim i lubelskim.
W trakcie Działania 1 struktura Partnerstwa została rozszerzona o partnerów
lokalnych. Lokalni partnerzy organizują się w powiatach w formie Komitetów
Lokalnych.

Do

KL

wchodzą

m.in.

przedstawiciele

samorządów,

agend

samorządowych, instytucji edukacyjnych, sektora biznesu i trzeciego sektora. Ze
względu na otwartą formułę Komitetów i ich inkluzyjny charakter znajdą się w nich
równieŜ przedstawiciele małych organizacji lokalnych i nieformalnych grup
inicjatywnych,

liderzy

lokalni

oraz

osoby

reprezentujące

środowiska

zmarginalizowane. Komitety Lokalne, wspierane przez ekspertów, odgrywały
kluczową

rolę

w

definiowaniu

barier

i

potencjału

w

rozwoju

lokalnej

przedsiębiorczości, mobilizowaniu społeczności lokalnej i inicjowaniu działań
skierowanych na tworzenie przedsiębiorstw społecznych.
Celem ogólnym projektu, zgodnym z celami tematu D, jest rozwijanie polskiego
modelu gospodarki społecznej. Celem szczegółowym projektu jest wypracowanie i
sprawdzenie w praktyce modelowej strategii mobilizowania społeczności lokalnych
do

tworzenia

przedsiębiorstw

społecznych.

Strategia

jest

wdraŜana

w

społecznościach lokalnych zagroŜonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
zlokalizowanych w powiatach z przewagą ludności wiejskiej. Strategię nazywamy w
skrócie strategią interwencji partnerskiej, albo – dla podkreślenia powiązania jej z
najlepszymi, specyficznymi wzorami gospodarki społecznej w Polsce – strategią
„nowego Liskowa”.
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Rezultatami projektu będą:

Przedsiębiorstwa społeczne stworzone w 4 powiatach, w formach
organizacyjnych dopasowanych do potrzeb i potencjału poszczególnych
społeczności.
Opublikowany przewodnik na temat tworzenia przedsiębiorstw społecznych
w społecznościach wiejskich metodą „interwencji partnerskiej”.
Przeprowadzony lobbing na rzecz włączenia instrumentów promowania gospodarki
społecznej w środowiskach lokalnych do systemu prawnego i instytucjonalnego
polityki społecznej w Polsce
Plan pracy Działania 1 skierowany był na stworzenie silnej i skutecznej struktury
Partnerstwa, pozwalającej na efektywne wykonanie zadań w Działaniu 2 i 3. W
rezultacie tych prac powstało Partnerstwo obejmujące trzy poziomy: lokalny, krajowy
i ponadnarodowy.
Działania planowane do realizacji w trakcie Działania 2 obejmą:
Zebranie, analizę i przedstawienie usystematyzowanej wiedzy o zasobach
gospodarki społecznej w Polsce, na tle dobrych praktyk krajów UE.
Podniesienie poziomu kapitału społecznego wokół społecznej
przedsiębiorczości oraz kapitału ludzkiego umoŜliwiającego aktywizację grup
zmarginalizowanych w społecznościach objętych projektem.
Stworzenie przedsiębiorstw społecznych w społecznościach objętych
projektem oraz pomoc w uruchomieniu i wejściu na rynek tych
przedsiębiorstw.
Uczestnictwo w krajowych i europejskich sieciach tematycznych.
Działania planowane do realizacji w trakcie Działania 3 obejmą analizę
porównawczą rezultatów projektu i ich oceny, upowszechnianie rezultatów projektu,
m.in. przez ich włączenie do polityki krajowej, prezentowanie i transfer dobrych
praktyk. Działania te będą adresowane m.in. do rządu, parlamentu, administracji
publicznej wszystkich szczebli, środowisk opiniotwórczych, mediów.
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„Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i
szczególnie poszkodowanych społecznie w Polsce” – koordynator projektu pan
Jacek Sutryk
Termin realizacji projektu: 01.11.2005 – 30.04.2007

Celem projektu jest utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych i szczególnie poszkodowanych społecznie w Polsce.
Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy słuŜyć ma poprawie
prawnych, administracyjnych i finansowych warunków brzegowych działalności
samopomocy w Polsce.
Instrumentami realizacji powyŜszych celów było i jest:
Powstanie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy,
Powołanie Rady Samopomocy,
Przeprowadzenie badań w pięciu województwach: lubuskim, lubelskim,
mazowieckim, pomorskim, śląskim na temat działań samopomocowych,
Przygotowanie raportu na temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju
samopomocy w Polsce,
Podjęcie działań lobbingowych na rzecz poprawy warunków brzegowych
funkcjonowania i wzrastania ruchu samopomocowego w Polsce.

W ramach projektu powołana została przy WRZOS Rada Samopomocowa, którą
organizować będą pracownicy etatowi WRZOS.
Ponadto Rada Samopomocowa animować będzie regionalne Centra Samopomocy
przy organizacjach członkowskich WRZOS i doprowadzenia do ich wsparcia ze
strony Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

„Doradztwo i Kariera dla Osób Niepełnosprawnych DIK” – koordynator projektu
pani Anna Bartwicka
Termin realizacji projektu: 01.08.2006 – 31.03.2008
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Cel projektu jest wspieranie przejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek
pracy poprzez stworzenie biur kariery i doradztwa zawodowego dla osób
niepełnosprawnych w czterech miastach: Radom, Wrocław, Kraków i Zielona Góra,
gdzie bezpłatnie oferowane są usługi doradcy zawodowego, psychologa i prawnika.
Kompleksowe

wsparcie

biura

Doradztwa

i

Kariery

ma

pomóc

osobom

niepełnosprawnym w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy. Oferta
skierowana

jest

do

osób

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i
lubuskiego. Doradztwo i poradnictwo uzupełniane jest takŜe moŜliwością konsultacji
telefonicznych i mailowych.
Do tej pory powstały juŜ cztery biura plus filia krakowskiego biura w Nowej Hucie.
Działa witryna internetowa www.wrzos.org.pl/dik z ankietą zgłoszeniową on-line
Od początku realizacji projektu do biur DIK zgłosiło się 1194 osoby, udzielono przez
specjalistów 3194 konsultacji oraz przy udziale biur DIK 163 osoby uzyskały
zatrudnienie. Podpisane zostało porozumienie o współpracy z agencją pracy
tymczasowej Work Service
Nagranych i wyemitowanych zostało 10 odcinków w TV Biznes.
Staramy się docierać do pracodawców i bezpośrednio zainteresować ich obopólnymi
korzyściami płynącymi z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

„Inicjatywa Badawcza – Wiedza i Rozwój” – koordynator projektu pani Agnieszka
Krawczyk
Termin realizacji projektu: 01.09.2005 – 30.06.2007

WRZOS we współpracy ze związkami regionalnymi w ramach projektu „Inicjatywa
Badawcza - Wiedza i Rozwój” po raz pierwszy przebadał swoją strukturę w celu
dokładnego poznania specyfiki i potencjału organizacji zrzeszonych.
Głównym celem projektu jest maksymalne podniesienie standardów usług
organizacji pozarządowych, działających w sferze szeroko pojętej pomocy
społecznej.

„Inicjatywa

Badawcza

-

Wiedza

i

Rozwój”

jest

projektem

współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Właściwa

diagnoza

sytuacji,

uzyskana

za

pomocą

wnikliwych

badań

socjologicznych, pozwoli przygotować organizacje do przyszłych wyzwań i zapewni
dostosowanie ich ofert do rzeczywistych potrzeb beneficjentów. W oparciu o
zdobytą wiedzę opracowany zostanie funkcjonalny model struktury i procedury
działania w celu standaryzacji usług społecznych. Ponadto planowane jest
stworzenie

centrali

informacyjno--szkoleniowej,

której

zadaniem

będzie

promowanie wytworzonych modeli, procedur i metodyk, a takŜe koordynacja
procesów ich wdraŜania.

Oprócz badania potrzeb regionalnych i lokalnych organizacji WRZOS, badane były
równieŜ

potrzeby klientów organizacji zrzeszonych we WRZOS, tendencje

rozwojowe w zakresie pomocy społecznej pod kątem zapotrzebowania na
działania, stan przygotowania regionalnych i lokalnych organizacji do asygnacji i
absorpcji

Środków

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz

oferta

szkoleniowa skierowana do regionalnych i lokalnych organizacji WRZOS.
Jednocześnie stworzony został zintegrowany system informatyczny do analizy
danych uzyskanych z badań.

Program Inicjatywy Badawczej składa się z 5 modułów:
Moduł metodologiczny –

system pozyskiwania informacji o potrzebach grup

beneficjentów. Badania organizacji lokalnych, regionalnych zrzeszonych we
WRZOS i potrzeb klientów tych organizacji.
Moduł analityczny – system edycji i analizy informacji. Analiza potencjału
organizacji zrzeszonych we WRZOS pod kątem kwalifikacji pracowników,
standaryzacji usług, moŜliwości aplikowania o Środki EFS.
Moduł komunikacyjny – system wymiany uzyskanych informacji pomiędzy
podmiotami WRZOS. Stworzenie platformy informacyjnej w oparciu o łączność
internetową i bazę danych.
Moduł informacyjny – system publikacji i promocji informacji. Publikacja raportu z
badań. Organizacja seminariów promocyjnych w kaŜdej z organizacji regionalnych.
Moduł koordynacyjny – system koordynacji i szkoleń. Koordynacja wprowadzania
nowych standardów mających na celu podniesienie efektywności działań
organizacji.
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Proces badawczy prowadzony był jednocześnie na 4 poziomach: na poziomie
organizacji lokalnych, organizacji regionalnych, organizacji współpracujących,
beneficjentów organizacji.
W wyniku prowadzonych działań: stworzono narzędzia badawcze, przeprowadzono
badania (klientów organizacji członkowskich – 940, badanie organizacji lokalnych –
459, badania związków regionalnych – 15)
W ramach prowadzonych badań zostało zatrudnionych: 40 ankieterów, 9
wolontariuszy do pracy w procesie badawczym, 6 ekspertów: którzy opracowali
analizy do publikacji, 2 ekspertów: do procesu badawczego i zarządzania projektem,
socjolog – monitoring pracy kadry (element ewaluacyjne)
Ponadto: stworzono oprogramowania do analizy danych, prowadzono działania
promocyjne.
Na rok 2007 zrealizowano następujące działania: opracowanie raportu z badań,
wydanie publikacji oraz zorganizowanie 14 konferencji i warsztatów w regionach.

„Akademia profesjonalnej kadry pomocy społecznej” – koordynator projektu pani
Agnieszka Krawczyk
Termin realizacji projektu: 02.01.2007 – 31.03.2008

Celem projektu jest przeszkolenie 120 przedstawicieli administracji samorządowej
oraz przedstawicieli sektora pozarządowego w Warszawie, jak równieŜ wyposaŜenie
ich w niezbędne umiejętności, dzięki którym będą mogli aktywnie wspierać osoby
zagroŜone bezrobociem i poszukujące pracy. Projekt ma wymiar lokalny z
moŜliwością implikowania w innych regionach Polski.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:
Szkolenia dla kadry pomocy społecznej: od marca 2007 roku do końca trwania
projektu WRZOS uruchomi 4 kursy szkoleniowe dla asystentów doradców
zawodowych, przygotowujące w zakresie podstawowych obszarów i usług
poradnictwa zawodowego, zasad prowadzenia poradnictwa indywidualnego i
grupowego, najnowszych metod pracy w pracy z klientem oraz umiejętności
doradczych oraz 4 kursy dla konsultantów ds. projektów w zakresie realizacji
projektów finansowanych z FES, stosowania prawa zamówień publicznych,
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stosowania instrumentów rynku pracy oraz tworzenia partnerstw (organizacji
pozarządowych z administracją samorządowa).
Kurs językowy dla uczestników szkoleń. Od marca 2007 roku do końca trwania
projektu rozpocznie się kurs języka angielskiego dla uczestników na róŜnych
poziomach. W czasie kursu będzie wykorzystywane słownictwo specjalistyczne
związane z rynkiem pracy i pomocą społeczną. Uczestnicy kursu zostaną
zaopatrzeni w podręczniki do nauki języka.
Indywidualne doradztwo on-line. Innowacyjnością projektu jest wprowadzenie
elementu uzupełniającego system szkoleń w zakresie doradztwa indywidualnego dla
kadry jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach projektu 120 osób skorzystało z nauki języka angielskiego oraz 105 osób
skorzystało z proponowanych szkoleń: konsultant ds. projektów oraz asystent
doradcy zawodowego.

„Senior Task Force” – koordynator projektu pani Agnieszka Dudzińska
Termin realizacji projektu: 01.03.2007 – 29.02.2008

Cele projektu jest merytoryczne przygotowanie i opieka nad 16 wolontariuszami –
doradcami merytorycznymi w wieku senioralnym z wyŜszym wykształceniem
działającymi przy regionalnych związkach członkowskich ogólnopolskiej Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Zakres doradztwa doradców
merytorycznych

na

rzecz

socjalnych

organizacji

pozarządowych

i

grup

samopomocowych działających na rzecz ludzi starszych w danym regionie obejmuje
rozwój organizacji i projektów oraz wybrane problemy prawno-organizacyjne. Oferta
doradcza

na

rzecz

indywidualnych

osób

starszych

zawiera

zakres

praw

obywatelskich i socjalnych oraz zagadnienia partycypacji społecznej. Kolejnym
priorytetem działalności doradców merytorycznych jest nawiązywanie kontaktów i
współpracy z niemieckimi organizacjami seniorów. Z udziałem w projekcie wiąŜe się
zobowiązanie do trwającej co najmniej trzy lata po zakończeniu projektu
wolontaryjnej aktywności.
W ramach projektu odbyły się 4 seminaria szkoleniowe w Warszawie.

jedno 3-

dniowe seminarium w Berlinie.
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W roku planowana jest wizyta studyjna do Berlina, konferencja zakończeniowa w
Warszawie; ewaluacja, stałe kontakty pomiędzy wolontariuszami – doradcami
merytorycznymi, związkami regionalnymi i centralą WRZOS równieŜ po zakończeniu
projektu.

„Cyber ręka lidera - Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce”
Działanie 3 – koordynator projektu pani Kamila Płowiec
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 – 28.02.2008

Celem projektu było upowszechnianie Pozarządowych Ośrodków Kariery (POK).
Ośrodki to modelowa instytucja kompleksowo wspierająca i promująca III sektor jako
rynek pracy. POK jest agencją pośrednictwa pracy i praktyk oraz wolontariatu
działająca dla potrzeb trzeciego sektora.
Oferta Ośrodków skierowana jest do wszystkich poszukujących pracy lub praktyki
zawodowej bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Korzystanie z usług jest
bezpłatne, zarówno dla kandydatów, jak i pracodawców.
W ramach działania WRZOS wspólnie ze związkami regionalnymi podjął się promocji
POK

we

wszystkich

regionach

Polski

poprzez

organizację

seminariów

specjalistycznych, konferencji prasowych regionach.
W ramach projektu zorganizowano równieŜ konferencję otwierająca projekt w
Warszawie z udziałem przedstawicieli związków regionalnych WRZOS.

Programy zagraniczne

Celem

programu

jest

rozwijanie

współpracy

międzynarodowej

na

rzecz

kształtowania wspólnej polityki społecznej w Unii Europejskiej. Program był
realizowany głównie poprzez współpracę projektową z zachodnioeuropejskimi
organizacjami pozarządowymi.
W 2007 r. WRZOS prowadził następujące działania na poziomie europejskim:
Intensyfikacja współpracy z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym –
Związkiem

Federalnym

poprzez

realizację

wspólnego

projektu

„Centrum
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Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i szczególnie
poszkodowanych społecznie w Polsce”
Stałe, odbywające się raz do roku spotkania Zarządów WRZOS i PARYTETU oraz
uczestnictwo w spotkaniu strategicznym organizacji członkowskich WRZOS i
PARYTETU.

Placówka Koordynacyjno-Doradczej polsko-niemieckiej współpracy socjalnej.
WRZOS nie posiadając Ŝadnych środków finansowych na realizowanie zadań
Placówki Koordynacyjno-Doradczej juŜ od przeszło sześciu lat realizuje zadania
Placówki m.in. w zakresie: rozwijanie forum konsultacji i współpracy organizacji
niezaleŜnej opieki społecznej lub pozarządowych organizacji socjalnych z obu
krajów; regularna wymiana informacji i doświadczeń, doradztwo i wspieranie
wybranych

projektów

modelowych;

poradnictwo

w

zakresie

finansowania

współpracy polsko-niemieckiej; rozwijanie programów w kontekście tematów
polityki społecznej, polityki wobec rodziny i ludzi starszych; pracy z opinią publiczną
na rzecz polsko-niemieckiej kooperacji w obszarze socjalnym.

The European Social Action Network /ESAN/
Od 2003 WRZOS jest członkiem ESAN- The European Social Action Network
(Europejska Sieć Działań Społecznych). ESAN jest organizacją o charakterze
parasolowym, powstałą w 1991 r., której głównymi celami są: rozwijanie współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej
oraz budowanie całościowej europejskiej polityki bazującej i respektującej prawa
człowieka.
Współpraca z Europejską Siecią Działań Socjalnych ESAN przebiegała w 2007 r.
w oparciu o następujące wspólne projekty i działania:

„Europejski przegląd dobrych praktyk - narzędzie zwalczania przemocy
domowej”/

EU

DAPHNE

II

programie

2004-2008”

(zapobieganie

i

przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieŜy i kobiet, jako grup
szczególnego ryzyka).
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W projekcie oprócz WRZOS wzięły udział organizacje z Wielkiej Brytanii, Francji,
Słowacji, Portugalii, Belgii. Projekt miał charakter pilotaŜowy i dotyczył promowania
„dobrych praktyk” z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji wobec dzieci i
młodzieŜy. W ramach projektu odbywały i odbywają się wizyty studyjne, w trakcie
których partnerzy mają za zadanie poznanie metod pracy danej organizacji oraz
przyjrzenie się „krytycznym” okiem problemom
spotyka

w

pracy

z

ofiarami

przemocy

i trudnościom, z jakimi się ona

domowej.

Projekt

zakończy

się

przygotowaniem przez wszystkich partnerów „przewodnika”, który pomoŜe
pracownikom socjalnym i wolontariuszom lepiej zrozumieć i lepiej radzić sobie z
ofiarami przemocy domowej. WRZOS realizuje projekt wspólnie z Fundacją Dzieci
Niczyje z Warszawy.

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania, w których udział brali
przedstawiciele WRZOS: wizyta studyjna w Belgii, wizyta studyjna w Polsce, wizyta
studyjna w Wielkiej Brytanii, spotkanie ewaluacyjne partnerów.
W

2007

roku

odbyły

się

dwa

seminaria

w

Brukseli

oraz

konferencja

przedstawiająca rezultaty projektu przed przedstawicielami Komisji Europejskiej.

„Learning without barriers”
W 2005 r. ESAN otrzymał dotacje z Komisji Europejskiej na kontynuację projektu,
do którego dołączyli takŜe nowi partnerzy, w tym WRZOS. Projekt zakłada
stworzenie sieci, która zgromadzi organizacje, które będą wymieniać wiedzę na
temat

praktyk

szkoleniowych

wolontariuszy i ulepszać je

skierowanych

do

pracowników socjalnych

i

w taki sposób, aby lepiej rozumieć i odpowiadać na

potrzeby osób i grup zagroŜonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym.
Projekt ma za zadanie zidentyfikować i promować dobre praktyki/ doświadczenia/
programy edukacyjne i szkoleniowe, które tworzą interaktywną relację między
organizacjami i ich pracownikami a grupami odbiorców.
W roku 2007 odbyło się spotkanie partnerów projektu, celem którego była dyskusja
nad powołaniem sieci organizacji zajmujących się szkoleniami i nad wypracowaniem
wspólnych metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
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„Współpraca z Europejską Siecią Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN”
WRZOS od 3 lat intensywnie współpracuje z siecią EAPN z siedzibą
w Brukseli. Między innymi w wyniku tej współpracy WRZOS został zaproszony
przez EAPN do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez EAPN Włochy
„Obserwatorium Ubóstwa i Narodowych Planów Działań”. Celem projektu jest
uwydatnienie roli granej przez “Obserwatoria Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego”
w relacji do Strategii Włączenia Społecznego Unii Europejskiej.
Dla celów tego projektu „obserwatoria ubóstwa i wykluczenia społecznego” zostały
zdefiniowane jako struktury, które mają następujące cechy:
gromadzą róŜnych partnerów społecznych,
zastanawiają się nad polityką i praktykami przeciwdziałania ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu i prezentują róŜne opinie nie będąc w pierwszej
kolejności instytucją badawczą,
mogą pełnić rolę dostarczyciela informacji,
wydają publikacje związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W lutym 2007 roku w Warszawie WRZOS wspólnie z organizacjami pozarządowymi
powołał Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Komitet
działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. W jego
skład oprócz WRZOS weszły zarówno duŜe związki organizacji socjalnych, takie jak
np. Caritas, Federacja Polskich Banków śywności, MONAR, Towarzystwo Pomocy
im św. Brata Alberta, jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i
regionalnym, w tym o znaczeniu międzynarodowym jak Stowarzyszenie ATD
„Czwarty Świat”.
Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in.
monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i
wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym
zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.
Komitet jest członkiem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) z
siedzibą w Brukseli. Przewodniczącą Komitetu została pani Małgorzata
Lelonkiewicz z Federacji Polskich Banków śywności.
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Zadaniem Komitetu jest przede wszystkim stworzenie programu działań i
rozszerzenie bazy członkowskiej oraz zorganizowanie sprawnego przepływu
informacji między European Anti Poverty Network (EAPN) a polskim EAPN.
W bieŜącym programie prac Komitetu znajdują się m.in. działania związane z
przygotowaniem do Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który odbywa się
corocznie 17 października.

Program „WSCHÓD”
„ Współpraca Polskich i Białoruskich sieci organizacji pozarządowych na rzecz
wsparcia informacyjnego ludności i rozwoju społeczności lokalnych”
Od czerwca 2007 roku WRZOS realizuje projekt wspólnie z Asocjacją Pracowników
Socjalnych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
na Białorusi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz pogłębienie wiedzy
społeczeństwa białoruskiego w zakresie prawa poprzez szerzenie dostępu do
informacji, o tym, w jaki sposób rozwiązywać problemy natury socjalnej, zapewniać
wsparcie inicjatywom społecznym i grupom samopomocowym.
W ramach projektu przewiduje się podwyŜszenie kwalifikacji pracowników Biur
Informacji Socjalnej, utworzonych w ramach lokalnych NGO w celu zapewnienia
skutecznej pracy konsultantów i managerów BSI, jak teŜ animatorów społeczności
lokalnej poprzez przeprowadzenie 10 szkoleń z polskimi ekspertami i 5 szkoleń z
białoruskimi szkoleniowcami, opracowanie i zapewnienie dostępu do elektronicznej
biblioteki dla animatorów społeczności lokalnych.
Aktualizacja systemu informacyjnego Krajowej Sieci BSI, wznowienie działalności 12
lokalnych Biur Informacji Socjalnej oraz rozszerzenie spektrum świadczonych usług,
włączając nową funkcję – wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych. Promocja sieci BIS, opracowanie projektu logo oraz
umieszczenie systemów informacyjnych na stronie www.

„Common Way to Europe”
WRZOS jest jednym z partnerów projektu koordynowanego przez węgierską
organizację Association of Nonprofit Human Services of Hungary. Projekt
finansowany jest przez fundusz wyszegradzki. Oprócz Polski w projekcie
uczestniczą partnerzy z Czech i Słowacji.
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Głównym celem projektu jest zbadanie, podsumowanie oraz opublikowanie
doświadczeń tych krajów na następujących polach: uczestnictwo organizacji
pozarządowych w planowaniu i implementacji Narodowych Planów Rozwoju oraz
uczestnictwo

i

doświadczenia

organizacji

pozarządowych

w

projektach

wspieranych przez Unię Europejską w szczególności w działaniach związanych z
rozwojem zasobów ludzkich.
Projekt zakłada równieŜ wydanie rekomendacji oraz przedstawienie „dobrych
praktyk”. W ramach projektu odbywają się seminaria specjalistyczne w kaŜdym z
krajów biorących udział w projekcie.
Projekt ze strony polskiej jest współfinansowany ze środków Fundacji im. S.
Batorego.

Program

współpracy

z

infrastrukturą

III

sektora

w

Polsce

i

innymi

organizacjami i instytucjami

Celem

programu

jest

integracja

środowiska

organizacji pozarządowych

i

zawiązywanie wspólnych inicjatyw obywatelskich. Program był realizowany poprzez
współpracę z organizacjami pozarządowymi, w szczególności o charakterze
infrastrukturalnym.

Współpraca z Siecią Ośrodków Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT w zakresie integracji III Sektora w Polsce. Współpraca ze SPLOT odbywa
się w oparciu o podpisane porozumienie, którego strony zobowiązały się m.in.
współpracować

w opracowywaniu stanowisk

w kluczowych zagadnieniach

dotyczących organizacji pozarządowych.

Współpraca z Instytutem Spraw Publicznych – wspólna realizacja projektu w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – W stronę polskiego modelu gospodarki
społecznej – Budujemy nowy Lisków.

Podejmowanie działań na rzecz Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady
Pomocy Społecznej. WRZOS jest sygnatariuszem Porozumienia czterech
organizacji: Stowarzyszenia FORUM, Polskiego Towarzystwa Pracowników
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Socjalnych, Stowarzyszenia CIS, które uzyskało status Polskiego Komitetu
Międzynarodowej Rady Pomocy Społecznej (ICSW). Do głównych celów PKMRPS
naleŜy: promowanie form rozwoju społecznego i ekonomicznego warunkujących
redukcję ubóstwa, marginalizacji i cierpienia zwłaszcza wśród grup wykluczonych
społecznie.

Wzmacnianie

i

ochrona

fundamentalnych

praw

społecznych,

kluczowych dla realizacji wolności, sprawiedliwości społecznej i pokoju. Rozwijanie
równości szans, wolności autoekspresji, uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i
ułatwiania dostępu do usług społecznych. Promowanie współpracy partnerów
społecznych: rządowych, pozarządowych i międzyrządowych działających na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym we wdraŜaniu
programów zrównowaŜonego rozwoju.

Udział w tworzeniu sieci konsultacyjnej związków niezaleŜnych socjalnych
organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i
Węgier. Celem spotkania reprezentantów federacji było wypracowanie koncepcji jej
funkcjonowania. Zgodnie z wypracowaną koncepcją, praca sieci powinna obejmować
w szczególności następujące zakresy merytoryczne:
problematyka wykluczenia społecznego, w tym realizacja socjalnych praw
podstawowych,

rozwój

poszczególnych

dziedzin

pracy

socjalnej

i

niedyskryminację,
poprawa warunków brzegowych pracy socjalnych organizacji pozarządowych,
w szczególności regulacje poŜytku publicznego,
dialog międzysektorowy i partnerstwo III sektora z sektorem publicznym,
włącznie z problematyką świadczenia i finansowania usług społecznych,
problemy migracji.
Ponadto ustalono, Ŝe współpraca w ramach sieci mogłaby ponadto obejmować:
gender mainstreaming wzgl. równy status kobiet i męŜczyzn, rozwój gospodarki
społecznej, wolontariat, dokształcanie i kształcenie ustawiczne, profesjonalizację
pracy socjalnych organizacji pozarządowych.
Obecni w Krakowie reprezentanci związków socjalnych zatwierdzili podczas
konferencji następujące dokumenty: Deklarację Krakowską i Zasady pracy sieci jako
podstawę dla tworzenia sieci federacji socjalnych organizacji pozarządowych.
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Ponadto w trakcie całego roku WRZOS bardzo aktywnie współpracował z duŜymi
i małymi stowarzyszeniami i fundacjami. Odbyto kilkadziesiąt roboczych spotkań
dotyczących moŜliwych form współpracy i zaangaŜowania w róŜnego rodzaju
inicjatywy i projekty.
Pracownicy biura WRZOS oraz członkowie Zarządu uczestniczyli ponadto w
licznych spotkaniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach organizowanych
przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną.

Współpraca z administracją rządową i samorządową

Celem programu jest budowanie partnerstwa międzysektorowego pomiędzy
sektorem publicznym i obywatelskim. Program ten realizowany jest m.in. poprzez
następujące działania i inicjatywy:

Uczestnictwo przedstawiciela WRZOS w pracach Rady Pomocy Społecznej. Rada
Pomocy Społecznej działa przy Ministrze Polityki Społecznej jako organ
opiniodawczo-doradczy w sprawach pomocy społecznej. Dialog społeczny w
ramach Rady Pomocy Społecznej dotyczy zagadnień związanych z pomocą
społeczną. Uczestniczą w niej przedstawiciele jednostek administracji rządowej i
samorządowej, organizacji społecznych zaangaŜowanych w realizację zadań
stojących przed pomocą społeczną oraz środowiska naukowe. W obecnej kadencji
przedstawiciel WRZOS pani Maria Remiezowicz pełni funkcje sekretarza RPS.

Rozwijanie współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach
podpisanego Porozumienia o współpracy, w szczególności z:
Departamentem PoŜytku Publicznego,
Departamentem Pomocy Społecznej,
Departamentem WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwijanie roboczych kontaktów z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział
przedstawiciela BRPO w działaniach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci
Przeciwdziałania Ubóstwu oraz w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z
Ubóstwem oraz VII Konwencję Ruchu przeciw Bezradności Społecznej.
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Udział przedstawicieli WRZOS w pracach Komitetu Monitorującego PO KL, pan
Piotr Todys oraz pani Anna Kruczek.

Udział przedstawicieli WRZOS w pracach Rad Wojewódzkich Narodowego
Funduszu

Zdrowia

w

województwach:

dolnośląskim,

lubuskim,

zachodniopomorskim oraz podkarpackim.

Aktywny

udział

w

pracach

Parlamentarnego

Zespołu

ds.

Organizacji

Pozarządowych.
Współpraca

WRZOS

z

Departamentem

Wykonania

Orzeczeń

i

Probacji

Ministerstwa Sprawiedliwości. W wyniku tej współpracy WRZOS przygotował dla
Ministerstwa Sprawiedliwości dwie ekspertyzy dotyczące postępowania z osobami
starszymi i niepełnosprawnymi jako ofiarami przestępstw w postępowaniu karnym
oraz uczestniczy w pracach Zespołu do Spraw Opracowania Krajowego Programu
na Rzecz Ofiar Przestępstw.

Działalność szkoleniowa, poradnicza i badawcza.

W ramach tego programu WRZOS prowadzi działalność szkoleniową, poradniczą
i badawczą, której bezpośrednim adresatem są organizacje członkowskie federacji.
Działania programu wydawniczego skierowane są do organizacji pozarządowych
działających na polu szeroko rozumianej polityki społecznej oraz zagadnień sektora
pozarządowego w Polsce.
W roku 2007 ukazały się następujące publikacje WRZOS:
Rola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej Wiedza i Rozwój.
Profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej

Informacje dodatkowe

WRZOS nadal kontynuuje działalność w zakresie której uzyskał nadany przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego:
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Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia: agencja doradztwa personalnego
Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia: agencje poradnictwa zawodowego
Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia: agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto WRZOS nadal kontynuuje działania w zakresie działalności szkoleniowej
(nr ewidencyjny 2.14/00122/206 w rejestrze instytucji szkoleniowych)
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