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O Federacji
Federacja MAZOWIA powstała 23 kwietnia 2001 r. Jest dobrowolnym porozumieniem
autonomicznych

organizacji

pozarządowych

działających

na

terenie

województwa

mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że
wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.
Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem
Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym
działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich
szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora
oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem
publicznym. Federacja rozwija także współpracę międzynarodową. We wszystkich działaniach
MAZOWIA zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora
sformułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (1995).
Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych (OFOP).
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Walne Zebranie Członków Federacji MAZOWIA
Walne Zebranie Organizacji Członkowskich Federacji MAZOWIA odbyło się 17 czerwca 2015 r.
w Warszawie.
Spotkania Zarządu Federacji
W 2015 roku odbyło się 7 spotkań Zarządu: 03.02.2015, 30.03.2015,13.05.2015, 23.06.2015,
28.09.2015, 26.10.2015, 17.12.2015.
Zarząd Federacji

Komisja Rewizyjna

w okresie 1.01.2015 – 17.06.2015

w okresie 1.01.2015– 17.06.2015

Marcin Mitzner – prezes

Grażyna Wiącek - przewodnicząca

Bartosz Mioduszewski - wiceprezes

Anna Olesiejuk - wiceprzewodnicząca

Agnieszka Deja – wiceprezeska

Rafał Rozpara - wiceprzewodniczący

Dorota Jezierska – członkini
Magdalena Krajewska– członkini
Jolanta Kramarz – członkini
Zbigniew Wejcman – członek
Zarząd Federacji

Komisja Rewizyjna

w okresie 17.06.2015 – 31.12.2015

w okresie 17.06.2015 – 31.12.2015

Marcin Mitzner – prezes

Jerzy Kwaczyński - przewodniczący

Katarzyna Leśko-Loda – wiceprezeska

Joanna Bugaj - przewodnicząca

Anna Góral – wiceprezeska

Anna Olesiejuk – przewodnicząca

Barbara Pędzich Ciach – członkini
Karol Wittels - członek

Zespół biura

Wolontariusze i Wolontariuszki

Katarzyna Grzegorczyk – dyrektorka od 10.08.2016

Beata Polizio

Agata Sawka - dyrektorka do 30.07.2015
Małgorzata Maciejewska –pracowniczka biura
Laura Raczyńska – pracowniczka biura
Współpracownicy
Tomasz Hardecki
Monika Mikołajczyk
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Krystyna Zowczak – Jastrzębska
Renata Ekielska
Antonii Dąbrowski
Elżbieta Cieślak
Paulina Dmitruk
Stefan Wożniak
Hanna Kuczyńska
Jędrzej Materka-Kossowski
I) Wsparcie rozwoju dialogu obywatelskiego, rzecznictwa i monitoringu na Mazowszu
Konsultacje
Federacja MAZOWIA rokrocznie angażuje się w konsultacje i opiniowanie dokumentów, polityk
i strategii ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie w perspektywie
regionalnej. W minionym roku Federacja wzięła udział w konsultacjach:


Projekt ustawy - o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw;



Projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw;



Projektu rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016;



Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;



Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;



Projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum
Kolejnictwa w Warszawie”;



Założeń strategii rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce;



Projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie
mazowieckim na lata 2015-2020.
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Reprezentacja w ciałach dialogu i udział w spotkaniach z administracją publiczną i
organizacjami pozarządowymi
 Wiceprezes Federacji Bartosz Mioduszewski został członkiem Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 Dyrektor biura Agata Sawka oraz Wiceprezeska Katarzyna Leśko-Loda reprezentowały
Federację w Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających.
 Daniel Prędkopowicz i Katarzyna Leśko –Loda zostali członkami Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 Agnieszka Deja reprezentuje Federację w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego


Udział w konferencji "Rok po VII OFIP - projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo o
stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

 Udział w Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Udział w pracach Grupy Roboczej ds. społecznych w ramach programu #Warszawa 2030.
Warszawa Przyszłości.
 Współpraca przy

projekcie "Monitoring funduszy europejskich" realizowanym przez

Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.
 Współpraca przy organizacji wydarzenia Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

realizowanego przez Służewski Dom Kultury, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki
Instytut Kultury.
 Współpraca przy realizacji projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji
obywatelskiej”, realizowanego na Mazowszu przez Organizację Wspólnota Robocza
Związków Organizacji Socjalnych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kobiecych.

II)

Wsparcie

rozwoju

instytucjonalnego

organizacji

członkowskich

i

innych

na Mazowszu
Federacja w 2015 roku przeprowadziła następujące szkolenia, seminaria, warsztaty:
SZKOLENIA, WARSZTATY
 10 warsztatów dotyczących inicjatywy lokalnej pt. „Zrób to sam” (08.04.2015, 06.05.2015,
25.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 13.06.2015, 18.06.2015, 24.06.2015, 25.06.2015);
 3 warsztaty z tworzenia map poznawczych w ramach projektu „Senior (po)Mocny w
Partycypacji II” (27.10.2015, 08.10.2015, 30.09.2015);
 12 warsztatów tematycznych dotyczących metod partycypacji społecznej, autoprezentacji i
wystąpień publicznch, konsultacji społecznych, bezpieczeństwa seniorów (17.09.2015,
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29.09.2015, 24.09.2015, 06.10.2015, 09.10.2015, 13.10.2015, 16.10.2015, 15.10.2015,
22.10.2015, 29.10.2015, 06.11.2015, 24.11.2015);
 Warsztat „Ewaluacja i motywacja” dla warszawskich organizacji pozarządowych
uczestniczących w pracach Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu
Społecznego (18.12.2015);
 3 dniowe szkolenie „Akademia Skutecznej Komunikacji 2.0. Dobra Komunikacja z
urzędnikami.” Szkolenie dla warszawskich organizacji pozarządowych uczestniczących w
pracach Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego
(04,05,12.09.2015);
 Szkolenie „Dotacje od administracji publicznej. Jak wypełnić formularz wniosku” (0405.12.2015);
 Szkolenie „Wkłady własne do projektów – co nimi może być i skąd je wziąć” (10.12.2015).

SEMINARIA, DEBATY, SPOTKANIA OTWARTE
 3 Seminaria Odbyły się 3 seminaria dla prezydiów i członków Komisji Dialogu Społecznego i
Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (24.03.2015 r., 25.03.2015 r., 23.04.2015 r.);
 6 otwarte spotkań informacyjnych dla seniorów, urzędników, przedstawicieli lokalnych NGO
w ramach projektu „Senior (po)Mocny w Partycypacji II” (30.07.2015, 03.08.2015,
26.08.2015, 03.09.2015, 04.08.2015, 21.08.2015)
 3 Debaty w ramach projektu „Senior (po)Mocny w Partycypacji II” (26.11.2015 r., 27.11.2015
r., 02.12.2015 r. )
 3 Spotkania podsumowujące w ramach projektu „Senior (po)Mocny w Partycypacji II”
(10.12.2015 r., 09.11.2015 r., 08.11.2015 r)
 Spotkanie podsumowujące projekt „Wzmacniacz Inicjatyw Lokalnych” (28.06.2015 r.)
Prowadzenie platformy informacyjnej dla mazowieckich organizacji pozarządowych


Federacja

rozsyłała

do

organizacji

członkowskich

newsletter,

w którym znajdowały się m.in. aktualności Federacji, informacje o działaniach
podejmowanych przez organizacje członkowskie oraz informacje na temat ogólnopolskich,
regionalnych i subregionalnych konkursów dotacyjnych;


Aktualizowana była strona internetowa Federacji www.mazowia.org.pl, na której
zamieszczane były ważne dla trzeciego sektora informacje;



Aktualizowany był fanpage Federacji na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/Federacja.MAZOWIA;

Artykuły, publikacje i materiały edukacyjne
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Poradnik: Jak skutecznie wykorzystać nowe technologie w komunikacji prowadzonej przez
komisje dialogu społecznego, dzielnicowe komisje dialogu społecznego oraz warszawskie
organizacje pozarządowe. Część I” (Aldona Zaborowska);



Poradnik: Jak skutecznie wykorzystać nowe technologie w komunikacji prowadzonej przez
komisje dialogu społecznego, dzielnicowe komisje dialogu społecznego oraz warszawskie
organizacje pozarządowe. Część II” (Aldona Zaborowska);



„Uwalnianie zasobów – wkład własny w projektach i partnerstwo projektowe” (Barbara
Pędzich Ciach).

Źródła finansowania
Działania Federacji MAZOWIA w okresie styczeń - grudzień 2015 były finansowane
z następujących źródeł:



Urząd Miasta st. Warszawy;



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020;



Składki członkowskie;



Darowizny.

Projekty
W okresie styczeń – grudzień 2015 roku Federacja MAZOWIA realizowała następujące projekty:

 „Senior (po)Mocny w Partycypacji”. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest zaktywizowanie i włączenie 60 seniorów z 3 miast woj. mazowieckiego
(Pruszków, Serock, Mława) do udziału w partycypacji społecznej poprzez współdecydowanie
o ofercie spędzania czasu wolnego oraz dostępności miejsc, w których jest ona realizowana.

 „Wzmacniacz inicjatyw lokalnych” - Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st.
Warszawy.
Wzmacniacz Inicjatyw Lokalnych” to projekt mający na celu podniesienie wiedzy na temat
inicjatywy lokalnej wśród aktywnych mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
w trzech dzielnicach – Pradze Północ, Woli i Wawrze. W ramach projektu przeprowadzono
szeroką kampania informacyjną, a osoby zainteresowane tą tematyką zdobył wsparcie w postaci
warsztatów, spotkań z wolontariuszami, doradztwa przy składaniu wniosków o inicjatywę
lokalną oraz przy ich realizowaniu. Inicjatywy zostaną udokumentowane, a filmiki z ich realizacji
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oraz materiał fotograficzny służą za narzędzie promujące inicjatywy lokalne w innych
dzielnicach.


„Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej 2013 - 2015” w

partnerstwie z 5 innymi organizacjami pozarządowymi. Projekt realizowany ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez
oferentów słabe strony i potrzeby warszawskiego sektora pozarządowego i obywatelskiego.
Jedną z nich jest potrzeba jednego miejsca, w którym organizacje mogłyby otrzymać
kompleksowe wsparcie. Adresatami zadania są przede wszystkim organizacje pozarządowe
działające na rzecz mieszkańców Warszawy, ale także urzędnicy miejscy współpracujący z
organizacjami oraz mieszkańcy stolicy. Projekt miał na calu wzrost potencjału sektora
pozarządowego w Warszawie, rozwój dialogu i budowanie partnerskich relacji pomiędzy
podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i potrzeb społecznych
mieszkańców Warszawy, wsparcie aktywności obywatelskiej i inicjatyw wykreowanych przez
obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, poprawy, jakości życia w danej
społeczności Warszawy.


„Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w partnerstwie z 4

innymi organizacjami pozarządowymi. Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st.
Warszawy.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty usług i produktów nastawionych na rozwój
organizacji pozarządowych oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu
z samorządem m. st. Warszawy. Zaprojektowane w projekcie działania są odpowiedzią na
potrzeby warszawskiego sektora pozarządowego uwidocznione w Programie Rozwoju
Współpracy m.st Warszawy i Organizacji Pozarządowych oraz w badaniach III sektora
prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Adresatami zadania są przede wszystkim
warszawskie

organizacje

pozarządowe,

ale

także

urzędnicy miejscy

współpracujący

z organizacjami oraz osoby, które chcą założyć organizację pozarządową.

Opracowała: Katarzyna Grzegorczyk
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