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WSTĘP

Rok 2011 był to rok ważnych zmian dla funkcjonowania struktury WRZOS, intensy-
fikacji współpracy różnych środowisk w polityce społecznej, budowy platformy wy-
miany doświadczeń, wzmacniania  i jednoczenia wysiłków w obszarach wspólnych, 
w szczególności dla programowania działań społecznych służących integracji czy 
rzecznictwu. Był to również rok zmian w strukturze organizacyjnej (zmiany Zarządu 
oraz na stanowisku dyrektora WRZOS).  Do najważniejszych działań podejmowa-
nych w 2011  należą:
• realizacja projektu systemowego 1.18 – ogólnopolskiego zainicjowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tworzenie i rozwoju standardów 
usług pomocy i integracji społecznej,
• wzmacnianie działań na rzecz integracji społecznej,
rozwój Polskiego Komitetu Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecz-
nemu,  
• wzrost liczby pracowników biura,
• zwiększenie stabilności finansowej i organizacyjnej.

Niniejszym dokument stanowi podsumowanie całorocznej pracy Wspólnoty Ro-
boczej Związków Organizacji Socjalnych. Zawiera on informacje dotyczące kluczo-
wych obszarów rozwoju wyznaczonych przez Strategię, zawiera informacje związa-
ne z działalnością WRZOS, dotyczące realizacji projektów, uczestnictwa w gremiach 
doradczych oraz współpracy zagranicznej.

Niniejszym dokument stanowi podsumowanie całorocznej pracy Wspólnoty Robo-
czej Związków Organizacji Socjalnych. Zawiera informacje dotyczące kluczowych 
obszarów rozwoju wyznaczonych przez Strategię oraz informacje związane z naszą 
działalnością dotyczące realizacji projektów, uczestnictwa w gremiach doradczych 
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 3 organizacje ogólnopolskie. Na poziomie lokalnym zrzesza łącznie ok. 600 orga-
nizacji, nie naruszając samodzielności poszczególnych organizacji członkowskich.
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Celem działania WRZOS jest reprezentowanie interesów organizacji członkow-
skich wobec polityki, administracji i gospodarki, wspieranie działalności organizacji 
członkowskich, koordynowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy człon-
kami Związku, współkształtowanie ustawodawstwa i polityki społecznej w interesie 
grup docelowych i nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń z partne-
rami zagranicznymi.

Misją WRZOS jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie margina-
lizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – poprzez służbę orga-
nizacjom 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

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. Na zeszłorocznym Walnym Zebraniu doszło do 
wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd WRZOS na dzień do dnia 10 maja 2011
Marek Borowski - Prezes 
Anna Kruczek - Wiceprezes 
Agnieszka Krawczyk - Wiceprezes 
Stanisław Grzegorski - Członek 
Bartłomiej Głuszak - Członek 

Zarząd WRZOS na dzień 31.12.2011 r. 

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 
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Łódzkiego)
Jacek Sutryk – Członek (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 
Charytatywnych WRK)

Komisja Rewizyjna WRZOS do dnia 10 maja 2011 r.

Maria Wawer – Przewodnicząca
Wioleta Umławska  - Członek
Zofia Kulikowska - Członek

Komisja Rewizyjna WRZOS na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r.

Rada Programowa WRZOS doradza Zarządowi a jej członkowie opiniują stanowiska 
i dokumenty WRZOS o istotnym znaczeniu merytorycznym i politycznym. Radę re-
prezentują osobistości związane z polityką społeczną, nauką i pracą socjalną. 
W skład Rady wchodzą: 
dr Joanna Staręga-Piasek – Przewodnicząca 
Janusz Gałęziak
Krzysztof Balon – Sekretarz 
Maria Remiezowicz 
Ewa Kamińska 
Cezary Miżejewski
prof. Zbigniew Woźniak
Jacek Sutryk 

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-

5



Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w roku 2011

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 zwykłego lub członka wspie-
rającego. Członkiem zwyczajnym są związki założycielskie (Kraków, Katowice, Po-
znań, 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 
31.12.2011 
Związki regionalne 
Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP
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 
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Federacja Polskich Banków Żywności
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i Słabowi-
dzących CROSS 
Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMI-
LIA

ZARZĄD WRZOS, WALNE ZEBRANIE, 
SPOTKANIE PROGRAMOWE
Zarząd WRZOS w 2011 roku odbył osiem posiedzeń, które poświęcone były analizie 
bieżących działań, opracowaniu dokumentów programowych, zmianom statuto-
wych, kwestii planów budżetowych, czy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Komisja Rewizyjna w 2011 roku dobyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła spra-
wozdanie Zarządu WRZOS z działalności finansowej. 

Walne Zebranie odbyło się w dniu 10 maja  2011 r. w Warszawie w siedzibie WRZOS. 
Podczas Walnego Zebrania zostały wybrane nowe władze WRZOS. 

Spotkanie programowe WRZOS
W 2011 roku odbyły się 3 spotkania programowe organizacji członkowskich WRZOS: 
w styczniu w Solcu Zdroju, we wrześniu w Poznaniu oraz w listopadzie w Barlinku. 
Podczas spotkań omawiana była przygotowana przez Zarząd strategia rozwoju 
WRZOS i planowane wspólnie podejmowane działania.

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 marca 2007 do października 2011 peł-
niła pani Agnieszka Krawczyk-Balon a od października 2011 pani Kamila Płowiec.
Biuro WRZOS jest miejscem uspójniającym i scalającym działania wszystkich człon-
ków. Pracownicy biura zaangażowani są w realizację poszczególnych projektów, 
odpowiadając za ich realizację.
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Pracownicy biura WRZOS w 2011 roku:
Agnieszka Krawczyk, dyrektor WRZOS, koordynator projektu „Tworzenie i roz-
wijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. (do października 
2011)
Kamila Płowiec, dyrektor WRZOS (od października 2011), koordynator współ-
pracy zagranicznej, specjalista ds. komunikacji, logistyki i upowszechniania 
informacji w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji 
społecznej”, Zadanie 2 (do marca 2011), koordynator projektu „Modelowy system 
na rzecz integracji społecznej” (marzec-październik 2011), koordynator projektu 
„Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2 (od 
października 2011)
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.
Katarzyna Gierczycka, koordynator  „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć 
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” (do mar-
ca 2011), specjalista ds. komunikacji, logistyki i upowszechniania informacji 
w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Za-
danie 2 (od marca 2011)
Alina Karczewska, główna specjalistka merytoryczna w projekcie „Tworzenie 
i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. 
Adam Michalak, koordynator projektu „Modelowy system na rzecz integracji 
społecznej” (od października 2011)
Anna Fuzowska, koordynator projektu „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć 
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” (od marca 
2011)
Katarzyna Zielińska, specjalista ds. dokumentacji finansowej i promocji pro-
jektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” (od marca 2011)
Izabela Jasińska, pracownik sekretariatu w projekcie „Tworzenie i rozwijanie 
standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2 (do września 2011)
Karolina Mazowiecka, pracownik sekretariatu w projekcie „Tworzenie i rozwija-
nie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2 (od września 2011)
             
Pracownicy zatrudnieni we WRZOS, przy realizacji projektu: „Doradztwo i Kariera 
– ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnospraw-
nościami”  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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Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych - Wrocław 

Anna Golec    koordynator regionalny 
Gabriela Burzyńska   doradca zawodowy
Anna Moszczyńska   psycholog  
Daria Mieszczanowicz  pośrednik pracy 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - Zielona Góra

Romuald Malinowski                koordynator regionalny
Agata Nolka-Metrykowska  doradca zawodowy
Joanna Malinowska   psycholog 
Monika Suder                              pośrednik pracy 
  
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 
Olsztyn 

Bartłomiej Głuszak   koordynator regionalny
Agnieszka Nowicka   doradca zawodowy 
Katarzyna Tobolska   psycholog 
Alicja Kowalik                 pośrednik pracy
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OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH 
PRZEZ WSPÓLNOTĘ ROBOCZĄ 
ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI 
SOCJALNYCH W 2011 r.

Od początku roku 2010 WRZOS rozpoczął merytoryczną realizację strategicznego 
projektu, istotnego dla WRZOS, organizacji członkowskich, jak również dla wszyst-
kich organizacji i instytucji świadczących usługi pomocy i integracji społecznej. 
Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. WRZOS pełni rolę li-
dera zadania 2 i realizuje to zadania w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami: 
Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” i Ogól-
nopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 
„Centrum”.
W 2011 roku w projekcie 1.18, zadanie 2 miały miejsce następujące działania:
I) Zakończono fazę diagnozy wydaniem Krajowego Raportu Badawczego „Pomoc i 
integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i mo-
deli instytucji” w liczbie 5 tys. egzemplarzy.
II) W ramach  fazy modelu 10 Zespołów Eksperckich opracowywało 10 Standardów 
Usług, 4 Modele Instytucji oraz narzędzia do pracy socjalnej, a także pakiety usług 
dla pięciu kategorii klientów pomocy społecznej. W zespołach eksperckich praco-
wali przedstawiciele WRZOS, Stowarzyszenie FORUM i Stowarzyszenie CENTRUM. 
Opracowana następujące materiały:
1. Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z uwzględ-
nieniem osób z zaburzeniami psychicznymi 
2. Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi
3. Standard pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy 
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4. Standard Klubu integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu 
pracy
5. Standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem przemocy
6. Standard interwencji kryzysowej
7. Standard pracy socjalnej z osobą starszą 
8. Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu za-
mieszkania
9. Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi 
10. Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi 
11. Narzędzia pracy socjalnej 
12.Model Centrum Integracji Społecznej 
13.  Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie 
14. Model realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powia-
tu
15.  Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie
Dokumenty te zostały zaakceptowane przez Departament Pomocy Społecznej w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
III) Od września rozpoczęto realizację fazy edukacyjno-szkoleniowej, w ramach któ-
rej przygotowano i przeprowadzono 4 konferencje regionalne:
• 3 października 2011 w Olsztynie
• 28 października 2011 w Krakowie
• 29 listopada 2011 w Warszawie
• 13 grudnia 2011 w Poznaniu
Wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem FORUM i Stowarzyszeniem CEN-
TRUM zorganizowane zostały 2 konferencje dla pracowników jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w Poznaniu (wrzesień) i w 
Zakopanem (październik).
Na utworzonej podstronie internetowej projektu www.wrzos.org.pl/standardywpomocy, 
umieszczano aktualne informacje dotyczące wypracowanych produktów. Na pod-
stronie stworzone zostało Forum Dyskusyjne, gdzie w części otwartej można podzielić 
się swoją opinią na temat wypracowanych ekspertyz, materiałów, badań dotyczą-
cych standardów 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 INTE-
GRACJI 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 2011:
I) Rozpoczęto i zakończono fazę diagnozy opracowaniem raportu „Bezrobocie 
i bezrobotni – pomoc społeczna – urzędy pracy”; „Raportu z badań” (badania ankie-
towe z osobami bezrobotnymi oraz winietek przygotowanych dla przedstawicieli 
PUP, OPS i NGO) oraz przygotowaniem ekspertyzy „Współpraca pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem pozarządowym w ramach świadczenia usług społecznych 
w Niemczech”.
II) Testowano założenia projektu w lokalnych partnerstwach utworzonych w 3 wo-
jewództwach: łódzkim (Brzeziny, Nowosolna), zachodniopomorskim (Barlinek, No-
wogard) i wielkopolskim (Pleszew, Konin)
III) Zorganizowano wizytę studyjną w Niemczech dla 20 osób z partnerstw lokal-
nych zaangażowanych w projekt, przedstawicieli partnerów i MPiPS.
IV) Przygotowano „Strategię wdrażania projektu” i „Model współpracy ośrodka po-
mocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu re-
alizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”, które zostały zaakceptowane przez 
Krajową Sieć Tematyczną.

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 – 
 PONADLOKALNA SIEĆ AKTYWIZA-
CJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Projekt realizowany wspólnie z czterema organizacjami członkowskimi: Krakow-
skiem Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląskim Związkiem Organiza-
cji Pozarządowych WROS, Federacjom Organizacji Socjalnych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego FOSa oraz Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
ZLOP.
Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły wspierania przejścia osób 
niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez bezpłatnie oferowane usługi 
doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. 
W okresie realizacji projektu w roku 2011 (marzec –grudzień) zakładaliśmy objęcie 
wsparciem 680 osób, łączna liczba objętych programem wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami wyniosła 939 nowych beneficjentów. Planowaliśmy udzielić oso-
bom niepełnosprawnym 900 konsultacji indywidualnych, udało nam się przepro-
wadzić aż 2918 konsultacji.
Specjaliści WRZOS przeprowadzili 16 edycji warsztatów, w których łącznie bra-
ło udział 160 osób. Biura Regionalne projektu DiK przeprowadziły również cykl 
8 warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich udział 80 
osób.
Prowadzone działania przyniosły wynik w postaci uzyskania zatrudnienia 160 osób 
niepełnosprawnych spośród naszych beneficjentów (ok. 17%). Liczba osób, któ-
re w wyniku porady podjęły szkolenie lub kontynuowało edukację wyniosła 106 
osób, jeśli doliczymy udział w warsztatach szkoleniowych jako formę kontynuacji 
samokształcenia, wtedy liczba osób zwiększy się do 346 (37%) .
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych, zadania zlecone, konkurs 2.
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TORO – W POSZUKIWANIU SKUTECZ-
NYCH 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 2011 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 narzędzia i przeprowadzono badania na 50 organizacjach poza-
rządowych z Warszawy. Badania zakończyły się przygotowaniem raportu z badań 
dotyczącego „Obszary działań i interwencji stycznych dla jednostek samorządu te-
rytorialnego  i instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych)” pod re-
dakcją dr Magdaleny Arczewskiej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu VII. Okres realizacji 1.01.2011-
31.12.2012
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BIAŁORUSKIE BIURA INFORMACJI 
SOCJALNEJ

WRZOS kontynuował współpracę z Białoruskim Stowarzyszeniem Pracowników So-
cjalnych i realizację projektu „Białoruskie Biura Informacji Socjalnej”. 
Głównym celem projektu był rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, 
aktywizacja społeczności lokalnych, wzrost wiedzy prawnej obywateli prowadzącej 

do przezwyciężenia ich problemów społecznych czy wzmacnianie rozwoju grup 
samomopomocych.
W ramach realizowanego projektu WRZOS zorganizował wizytę studyjną w Warsza-
wie dla 15 przedstawicieli Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych, w trakcie której 
zapoznano się z działaniami organizacji pozarządowych prowadzącymi poradnic-
two dla różnych grup klientów.

Projekt współfinansowano ze środków Fundacji Motta. Okres trwania projektu 
1.10.2009-30.09.2011
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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 Społęcznej UW) - Przewodni-
czący
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) 
9. Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfedera-
cja Pracy) 
10. Kamila Płowiec (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) - Se-
kretarz 
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W 2011 roku Polski Komitet EAPN nie miał żadnych pieniędzy na swoje działania, 
jednak udało się zrealizować następujące działania:
•naktualizacja informacji na stronie internetowej www.eapn.org.pl, 
• zorganizowanie 3 spotkań Rady Wykonawczej EAPN Polska, 
•zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Polskiego Komitetu EAPN wraz z debatą 
na temat Strategii Europa 2020,
• wraz z organizacją członkowską EAPN Polska – Stowarzyszeniem ATD Czwarty 
Świat organizacja Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa,
• w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych wraz z Federa-
cją Polskich Banków Żywności przygotowanie i uczestnictwo w sesji tematycznej 
„Działalność charytatywna organizacji pozarządowych. Sukcesy, wyzwania i pro-
blemy NGO’s w ograniczaniu ubóstwa, niedożywienia i wykluczenia społecznego 
w Polsce”,
• udział w Pierwszej Konwencji Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu w Krakowie
• przygotowanie stanowiska Polskiego Komitetu EAPN w sprawie społecznych prio-
rytetów polskiej prezydencji,
• tłumaczenie „Anti-Poverty Magazine” i przetłumaczenie książki EAPN Europa o ak-
tywnej integracji społecznej,
• branie udziału w spotkaniach grup roboczych, posiedzeniach Rady Wykonawczej, 
konferencjach i Walnym Zebraniu organizowanym przez EAPN Europa.
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REPREZENTOWANIE WSPÓLNOTY RO-
BOCZEJ ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI SO-
CJALNYCH 

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

Marek Borowski, członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 
Socjalnych Krzysztof Balon, sekretarz Rady Programowej WRZOS, uczestniczą w 
pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki 
Społecznej; 

Piotr Todys, prezes Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA oraz Anna Kru-
czek, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, wiceprezes WRZOS, 
uczestniczyli w pracach Komitetu Monitorującego PO KL; 

Anna Kruczek, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, prezes WRZOS, 
uczestniczyła w pracach Zespołu ds. Wdrażania Działania 5.4 

Jacek Sutryk, członek Zarządu WRZOS, uczestniczył w pracach Komitetu Monito-
rującego PO FIO; 
 
Agnieszka Krawczyk, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji So-
cjalnych, została wiceprezesem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy  
i Polityki Społecznej, a drugim wiceprzewodniczącym Rady został Jacek Sutryk, 
członek Zarządu WRZOS.

Krzysztof Balon, sekretarz Rady Programowej WRZOS został członkiem Europej-
skiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

Kamila Płowiec, uczestniczyła w Radzie Wykonawczej EAPN EUROPA oraz 
w grupie roboczej ds. wykluczenia społecznego 

Katarzyna Gierczycka, uczestniczyła w grupie roboczej ds. funduszy struktural-
nych EAPN EUROPA. 

WRZOS posiada również przedstawicieli w pracach Rad Wojewódzkich Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz aktywnie uczestniczył w pracach Parlamentarnego Ze-



Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w roku 2011

19

społu ds. Organizacji Pozarządowych, jak i senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki 
Społecznej. Współpracował ściśle z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
CENTRUM oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem FORUM. 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
Celem działań WRZOS było rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz 
kształtowania wspólnej polityki społecznej w Unii Europejskiej. Program był reali-
zowany głównie poprzez współpracę projektową z organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami.

Socjalna współpraca polsko-niemiecka
WRZOS od dziesięciu lat wspólnie z partnerami niemieckimi, przede wszystkim Nie-
mieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym oraz EUROSOZIAL e. V. Parytetowym 
Stowarzyszeniem Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej rozwija platformę 
dialogu i współpracy organizacji socjalnych z obu krajów, regularnie wymienia in-
formacje, doświadczenia, doradztwo i wsparcie wybranych projektów. 

W styczniu 2011 odbyło się w biurze WRZOS spotkanie kilku członków Zarządu 
WRZOS i Sekretarza Rady Programowej WRZOS  z  przewodniczącym Związku Fe-
deralnego Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego oraz kierownikiem 
Wydziału Pracy Socjalnej i Współpracy Międzynarodowej, Związek Federalny Nie-
mieckiego Parytetowego Związku Socjalnego. Podczas spotkania oprócz przedsta-
wienie aktualnych działań prowadzonych przez obie organizacje, partner niemiecki 
wyraził chęć pomocy w działaniach podejmowanych przez WRZOS, w szczególno-
ści jeśli chodzi o współkształtowanie polityki społecznej oraz zaoferował pomoc 
w przygotowaniu wizyt studyjnych w Niemczech w ramach projektów realizowa-
nych przez WRZOS: Toro, projekt 1.18, projekt „Modelowy system na rzecz integracji 
społecznej”.

Współpraca z Europejską Siecią Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN
WRZOS od 6 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 28 sieci narodowych) oraz europejskich organizacji działających w tym obszarze 
(obecnie 28 sieci). EAPN posiada 5-osobowy Zarząd i Biuro w Brukseli. 
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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 2011 oraz Walnym Zebraniu 
EAPN Europa w czerwcu 2011 roku.
Katarzyna Gierczycka reprezentowała WRZOS w grupie ds. funduszy struktural-
nych, wzięła udział w dwóch spotkaniach tej grupy. 
Dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, repre-
zentował Komitet w grupie ds. zatrudnienia.
Przedstawiciele Polskiego Komitetu EAPN uczestniczyli także w Walnym Zebraniu 
EAPN Europa oraz konferencji na temat kryzysu, podczas której mieli prezentację. 
W październiku 2011 roku brali udział w Pierwszej Konwencji Europejskiej Platformy 
Przeciw Ubóstwu, które organizowana była przez Polską Prezydencję w Krakowie.




