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Sosnowiec 2013

Sosnowiecka Gala Laureatów NGO
Słynny Ghandi mawiał, iż „najlepszą drogą do odnalezienia samego
siebie jest zagubienie się w służbie innym”.
Służba innym jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Daje poczucie
spełnienia, wypełnia radością, dodaje skrzydeł. Pozwala nam poznać
nas samych. Ludzie, którzy z pozoru nie mogą nam nic dać, mogą dać
jednak to, co najważniejsze. Paradoksalnie to my czerpiemy od nich
radość i siłę do życia.
W każdym z nas jest pragnienie zrobienia czegoś dobrego. W świecie
przepełnionym niesprawiedliwością wszyscy nosimy w sobie tęsknotę
za walką o dobro. Walczymy – każdy na swój sposób. Wygrywamy –
często poprzez drobne czynności, prozaiczną pomoc innym w życiu
codziennym. Wygrywamy – dostrzegając drugiego człowieka.

Kapit
uła Konkur
sowa
Agnieszka Czechowska-Kopeć
Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
Realizuje zadania w zakresie edukacji, kultury i sztuki, sportu,
turystyki i rekreacji, współpracy z zagranicą, współpracy z organizacjami młodzieżowymi, koordynacji współpracy z uczelniami wyższymi.
Paulina Adamus
Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, które koordynuje
działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Misją Centrum jest wspieranie lokalnej społeczności
w aktywnych działaniach w ramach trzeciego sektora, propagowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei współpracy
i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego.
Marta Kuter
Administratorka biura pośrednictwa wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach.
Politolog z wykształcenia, muzyk z pasji, społecznik z przekonania Studentka politologii na specjalizacji polityka społeczna
na Uniwersytecie Śląskim, koordynatorka projektu, koordynatorka wolontariuszy w czasie wydarzeń akcyjnych oraz basistka w zespole [harcerze], instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowa 11 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Polana”, członkini Kapituły Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej.

Beata Moskal
Kierownik Filii GCOP Domu Aktywnej Młodzieży
Od 2011 r. wraz z Zespołem Pracowniczek Domu Aktywnej
Młodzieży (najmłodszej filii GCOP), wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży oraz organizacje
młodzieżowe. Tworzenie inspirującego miejsca aktywizacji
gliwickiej młodzieży, otwartych możliwości i kreatywnej przestrzeni - to misja, jaką na co dzień kieruje się w swojej pracy
zawodowej.
Anastazja Wypych
Od września 2008 r. pracuje w Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej dąbrowskiego magistratu.
Z III sektorem związana od 2007 r. Zaczynała jako wolontariuszka w katowickim Centrum Wolontariatu oraz zawodowo
wspierała organizacje pozarządowe jako doradca. W roku 2010
była członkiem Kapituły Barw Wolontariatu przy Centrum Wolontariatu w Katowicach. W swojej pracy zawodowej obok
tworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych
z miastem, współpracuje z wolontariuszami głównie przy imprezach sportowych w mieście, a obecnie zaczyna działania
współtworzenia zasad konsultacji społecznych w Dąbrowie
Górniczej.

Wyb
ieram
y Sosnowieckiego

Mecenasa

2
1
0
2
Roku

JARKOM Systemy komputerowe
Firma zajmuje się obsługą informatyczną firm i osób prywatnych, serwisem
komputerów, wsparciem informatycznym dla służby zdrowia.
Została nominowana przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem od roku 2000, udzielając szerokiego wsparcia oraz życzliwej pomocy. Właściciel Firmy – Pan Jarosław Karwacki
dba o nienaganne funkcjonowanie systemu informatycznego w siedzibie hospicyjnej (sieć składa się z sześciu komputerów), szkoli pracowników i wolontariuszy w zakresie oprogramowania medycznego programu Medica (wymaganego przez NFZ), monitoruje na bieżąco funkcjonowanie tego programu,
wspiera ich w codziennej pracy z programami komputerowymi, aktualizuje
hospicyjną stronę internetową, a obecnie pracuje nad projektem nowej strony. Ponadto, w imieniu Hospicjum rozpoznaje rynek i sporządza analizy ofert
na planowane zakupy sprzętu komputerowego. Jego wieloletni mecenat ma
przełożenie na finansowe funkcjonowanie Hospicjum, zabezpiecza potrzeby
w zakresie systemu komputerowego softwork i hardwork, gwarantując dalszy rozwój, a tym samym lepszą realizację celów statutowych, tj. opiekę nad
nieuleczalnie chorymi mieszkańcami miasta Sosnowca.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Firma jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej
w Polsce, zajmującym się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych
i ze współspalania biomasy.
Wieloletnia współpraca Spółki ze Związkiem Zagłębiowskim miała również
swoje odzwierciedlenie w roku 2012, gdzie aktywnie włączyła się ona wspierając zadania związane z wydawaniem kolejnych numerów czasopisma
„Nowe Zagłębie”. Firma udostępniła materiały i przygotowała teksty dziennikarskie poświęcone polskiej energetyce, wspierając w ten sposób magazyn
w realizacji swojej misji.
Drugim znaczącym przedsięwzięciem Związku Zagłębiowskiego, zrealizowanym przy współudziale i zaangażowaniu firmy TAURON Wytwarzanie
S.A., było opracowanie oraz rozpowszechnienie „Katalogu zabytków techniki
przemysłowej Zagłębia Dąbrowskiego”. Publikacja powstała w ramach trójstronnej współpracy międzysektorowej przy finansowym wsparciu Zarządu
Województwa Śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
w 2012r.

Pan Jarosław Karwacki zapytany: Dlaczego wspiera NGO? Odparł stanowczo i bez zastanowienia:
„Z powodu ogromnych chęci wspierania NGO.”

„…Z pomocą organizacji pozarządowej znajdujemy obywatelstwo w systemie społecznym miasta
jako podmiot potrzebny i niezbędny, wspierający mieszkańców, prowadzący działalność gospodarczą
zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju osiągającym swoje cele w harmonii z potrzebami
i oczekiwaniami mieszkańców…”

Mecenas zgłoszony przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

Mecenas zgłoszony przez Związek Zagłębiowski
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Dr n. med. Maciej Ornowski
Prorektor Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, Ordynator
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim
nr 2 w Sosnowcu, Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu. Od
momentu powstania Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „ŻYCIE”, tj. od 2000 roku, będąc Ordynatorem Szpitala
Miejskiego wspierał Członkinie Komitetu Założycielskiego.
Dzięki jego pomocy Stowarzyszenie pozyskało w szpitalu siedzibę, salę do
rehabilitacji psychofizycznej, oraz lokal na spotkania ogólne. Z tych pomieszczeń Stowarzyszenie korzysta nieodpłatnie do chwili obecnej. Współorganizuje i uczestniczy we wszystkich konferencjach o profilaktyce raka piersi.
Pomaga pozyskiwać środki finansowe na te spotkania i wygłasza interesujące prelekcje z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet, podnosząc tym samym świadomość na ten temat. Przez wszystkie lata działalności
Stowarzyszenia bezinteresownie wspiera jego członkinie swoją obecnością,
wiedzą i doświadczeniem. Zawsze służy radą i pomocą, jest otwarty na ich
potrzeby, a dzięki jego zaangażowaniu Stowarzyszenie może prowadzić
swoją działalność statutową zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami członkiń. Z okazji X lecia ruchu Amazonek w Sosnowcu został uhonorowany przez
członkinie Stowarzyszenia „ŻYCIE” odznaczeniem „Przyjaciół Amazonek” Bursztynowym Łukiem Amazonek.

„MATDAR” Dariusz Kiercz
Firma transportowa, działająca na rynku od roku 2001. Nominację otrzymała dzięki Instytutowi Twórczej Integracji. Pan Dariusz Kiercz, od chwili gdy
zapoznał się z profilem działalności Fundacji, czyli od kwietnia 2012r. podjął decyzję o stałym, cyklicznym, comiesięcznym przekazywaniu określonej
kwoty na cele statutowe Instytutu. Bez tych środków nie byłoby możliwe zorganizowanie zajęć dodatkowych – hipoterapeutycznych dla uczniów ZSS nr
4 w Sosnowcu oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, czyli ogółu zabiegów
terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia wspomaga
inne metody leczenia a jej niekonwencjonalną zaletą jest jej uniwersalność.
Przekazywane środki uzupełniły projekt hipoterapii będąc wkładem własnym Fundacji, przyczyniły się również do zorganizowania w czerwcu 2012r.
„Magicznej Nocy” – imprezy integracyjnej, wsparły realizowany Program Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”. Pomoc Właściciela firmy
okazała się bezcenna gdy podczas realizacji groty solnej w szkole specjalnej
przywiózł ponad 300 kilogramów soli kamiennej z kopalni w Kłodawie, z własnej inicjatywy zachęcał inne osoby do zainteresowania się sprawami szeroko rozumianej pomocy społecznej i finansowego wspierania takich działań.

„W społeczeństwie obywatelskim najważniejsi są ludzie dobrej woli, którzy pomagają innym na
różnych płaszczyznach życia i dlatego wspieram ich działania.”

„… Wobec takiej skali nieszczęść nie można przejść obojętnie i dlatego postanowiłem wspierać
finansowo i w innych formach tę organizację i to dobro, które starają się czynić.”

Mecenas zgłoszony przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”

Mecenas zgłoszony przez Fundację „Instytut Twórczej Integracji”
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Dorota Rybacka

Bardzo zaangażowana wolontariuszka sosnowieckiego schroniska dla zwierząt. Oprócz pracy z psami
zajmuje się redagowaniem strony Stowarzyszenia
na Facebooku i dzięki jej pomysłowości stronę odwiedzają liczni fani. Pomysłodawczyni tworzenia
filmów o pracy i efektach pracy z psami – można
je obejrzeć na serwisie youtube. Dzięki jej zaangażowaniu powstała Akcja Edukacyjna „Ręka w łapę”
podczas której wolontariusze wraz ze swoimi podopiecznymi odwiedzają szkoły i przedszkola, aby
poprowadzić zajęcia na temat problemu bezdomności u zwierząt: przyczyn, form pomocy oraz na
o metodach bezpiecznego obchodzenia się z psem. Dorota poświęcając wiele
ze swojego czasu wolnego stara się pokazać ludziom, że opieka nad psem nie
jest problemem ale może być czymś fascynującym, stara się przekonać, że pies
to doskonały kompan do aktywnego i ciekawego spędzania czasu.

„Wolontariat to duża część wolnego czasu spędzona w schronisku, na akcjach, w szkołach. To radość, satysfakcja ale też niejednokrotnie chwile smutku, zwątpienia czy bezsilności. Wystarczy jednak pomyśleć
o szczęśliwych psich pyskach, dla których spacer z wolontariuszem to jedyna namiastka normalnego
życia, dumie towarzyszącej każdemu najmniejszemu postępowi pracy z psem schroniskowym zadowolonych właścicielach.”

Kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
„Nadzieja na Dom”
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Radosław Chrobot

W ZSS nr 4 jest wolontariuszem od 3 lat, jednak
najbardziej intensywny czas pracy to ubiegły rok,
kiedy przy szkole pojawiły się konie-terapeuci.
Radosław chętnie opiekuje się końmi, pomaga
w ich oporządzaniu oraz codziennych pracach
przy stajni. Dzięki jego zaangażowaniu i znajomości końskiej psychiki, konie są zrównoważone
a terapeuci mogą spokojnie przeprowadzać zajęcia hipoterapii podczas gdy wolontariusz zajmuje się prowadzeniem konia. Cały czas rozwija
swoje umiejętności i poszerza wiedzę, zwłaszcza
z zakresu metod naturalnych w treningu konia.
Swoją pasją zaraził także kolegów, teraz bez ich
pomocy zajęcia oraz opieka nad końmi byłaby
mocno utrudniona.

„ (…) Wydaje mi się, że praca wolontariusza jest dla mnie dobrą lekcją wychowawczą ponieważ nauczyłem się, że bezinteresowna pomoc też sprawia radość. Nie boję się już kontaktu z osobami z niepełnosprawnością umysłową, mam wielu niepełnosprawnych kolegów. Nauczyłem się jak pomagać innym
a nie wyręczać się ludźmi. Nauczyłem się również, jak opiekować się końmi – dzięki tej szkole miałem
pierwszą styczność z tymi zwierzętami. Ta praca jest dla mnie ważna, stała się ona moją pasją.”

Kandydat zgłoszony przez Fundację „Instytut Twórczej Integracji”
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Renata Ulatowska-Wrzesień
Od 2008 roku zaangażowana w działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet po leczeniu raka piersi. Dzięki niej powstało
wiele akcji: „Chcesz być sprawna – ćwicz z nami” program rehabilitacji dla amazonek; „Obrzękowi limfatycznemu mówimy STOP” – konferencja o profilaktyce
raka piersi; Rajd turystyczno-krajoznawczy „Zwiedzamy Żywiec i okolice”. Współtworzy Stowarzyszenie
i jego programy, dzięki jej działalności organizacja
uzyskała status OPP. Współorganizowała wiele imprez integracyjnych m.in. majówkowe pieczenie kiełbasek, wrześniowe pieczenie ziemniaków połączone
z tańcem i wspólnym śpiewem; „Wieczór bombkowy” – któremu towarzyszył gitarowy akompaniament
i tworzenie ozdób choinkowych.
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Zofia Szot

Jako wolontariuszka aktywnie współpracowała przy
tworzeniu projektów dotyczących dzieci i młodzieży,
propagujących aktywne spędzanie czasu takie jak:
„Turniej hokeja stołowego w ramach obchodów 110lecia Sosnowca”; „Sosnowiec na przestrzeni 110 lat
techniką decoupage”; „110 lat Sosnowca – jesteśmy
jego ambasadorami”; „Sport szansą prawidłowego
rozwoju dzieci i młodzieży – kontynuacja sportowego szkolenia w zakresie siatkówki”, współrealizowała
projekt „BCC dzieciom”. Zainicjowała nieodpłatne
doradztwo księgowe dla sosnowieckich organizacji
pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami organizacji działających w sferze sportu i turystyki, wynikiem czego było przedstawienie
wniosków naczelnikom poszczególnych wydziałów
UM.

„ Wolontariat pomaga mi stać się osobą wrażliwą i otwartą na
potrzeby innych ludzi. Umożliwia mi samokształcenie, samorealizację i podnosi moją samoocenę.”

Wolontariat jest dla mnie pracą bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców mojego miasta, szczególnie
dzieci i młodzieży, dająca mi ogromną satysfakcję. Jest nie mniej ważna niż praca zarobkowa i traktuję
ją tak samo poważnie wkładając 100% swojej energii i umiejętności. Wolontariat pozwala mi na nawiązywanie kontaktów z różnymi ludźmi, dzięki czemu lepiej poznaję potrzeby środowiska lokalnego. Jest
on również okazją do nabywania nowych umiejętności i cennych doświadczeń zawodowych i interpersonalnych.

Kandydatka zgłoszona przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”

Kandydatka zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Kulturalne
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Justyna Rogowska
Zaangażowana w projekt „Kuźnia Sukcesu”, dzięki któremu dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie mają szanse rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Raz w tygodniu prowadzi własne zajęcia
tematyczne, w inne dni pomagając innym prowadzącym w opiece nad dziećmi. Dzięki nowatorskim metodom oraz ciekawym treściom, dzieci chętnie w nich
uczestniczą. Wolontariuszka jest osobą bardzo ciepłą, otwartą i miłą, więc każde dziecko uczestniczące
w zajęciach zostaje wysłuchane a jego kreatywność
zostanie wykorzystana w dalszym toku zajęć.
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Bartosz Górski
Urodził się w roku 1982. Niejednokrotnie swój wolny czas poświęca bezinteresownie dzieciom oraz
pracą na rzecz wychowania młodzieży. Organizator
licznych rozgrywek sportowych, meczy i turniejów
piłkarskich na terenie Sosnowca (przy współpracy
z klubami sportowymi). Z jego inicjatywy odbywają
się cykliczne imprezy jak pikniki rodzinne oraz mecze dzieci i rodziców. W trakcie wakacji prowadzi
także treningi dla dzieci. Jest pomysłodawcą turnieju
trzech dyscyplin: piłki nożnej, hokeja i piłki ręcznej
przy udziale sosnowieckich drużyn.

„Wolontariat jest moim sposobem na życie. Pomagając innym czuję się bardziej dowartościowana.
Wolontariat uzupełnia czas wolny w moim życiu i pozwala zapomnieć o problemach dnia
codziennego...”

„Wolontariat dla mnie daje nadzieję na lepsze jutro, by świat przez pomoc innym, przez pracę z innymi
ludźmi był lepszy…”

Kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie Bójmy się
Przyszłości”

Kandydat zgłoszony przez KKS „Czarni” Sosnowiec
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Elżbieta Ortyl

Wolontariuszka od 1999r. Włączyła się w wolontariat
hospicyjny jako lekarz specjalista-neurolog, poprzez dodatkowe szkolenia podejmując wysiłek
poszerzenia wiedzy o medycynie paliatywnej. Jest
członkinią hospicyjnego zespołu opieki domowej
– jej zadaniem jest monitorowanie choroby. Od
2008r włączyła się do drugiego zakresu działań
hospicyjnych i rozwinęła projekt opieki w formie
poradnianej. Dzięki jej działaniom nastąpił istotny
rozwój opieki poradnianej, dostępnej dla mobilnych chorych. Jako osoba bardzo wrażliwa dba
zarówno o ciało, jak i o ducha chorych.

„Z zawodu jestem lekarzem, na co dzień niosę pomoc potrzebującym. Będąc wolontariuszem mogę
spełnić potrzebę swojego serca i bezinteresownie służyć innym – dać cząstkę siebie.”

Kandydatka zgłoszona przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła
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Zbigniew Huptys

Koordynator projektów dofinansowanych z Gminy Sosnowiec: „Trzeźwość – droga do sukcesu”;
punkt konsultacyjny do spraw narkomanii „Labirynt”; XXI Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2012,
przyczynił się do wydania biuletynu „Informator
– gdzie szukać pomocy”. Wykazuje duże zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Podejmował działania we współpracy
z Wydziałem Zdrowia UM, MOPSem, Caritasem
oraz innymi Klubami Abstynenckimi.

„Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz ludzi spoza
kręgu rodzinnego i koleżeńskiego, jest to również szansa zdobycia doświadczeń, nabycia umiejętności,
poprawy komunikacji w rodzinie i grupie, wzmacnia poczucie własnej wartości oraz funkcjonowanie
w harmonii z otaczającą przyrodą, rozwój duchowy, propagujący trzeźwy tryb życia.”

Kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Uwolnienie”

Szkolimy

Oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu
działalności III sektora, obejmujące zagadnienia
prawne, księgowe oraz marketingowe.

Promujemy
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Rozpowszechniamy informacje o realizowanych
przez organizacje pozarządowe wydarzeniach na naszej
stronie internetowej oraz facebooku, na stronach miasta
oraz w formie newslettera. Organizujemy wiele imprez
cyklicznych, wydajemy kalendarze, katalogi, informatory o organizacjach pozarządowych działających na
terenie naszego Miasta.
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Słuchamy!

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły
aktywizujące społeczność lokalną!

Masz pasję,
chcesz ją pokazać
innym ale nie wiesz jak? Chcesz
angażować się w życie społeczne
Sosnowca? Należysz do organizacji
pozarządowej i chcesz się rozwijać?
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Oferujemy pomoc merytoryczną z zakresu
codziennej działalności organizacji, ich
obowiązków sprawozdawczych, możliwości
pozyskiwania środków finansowych.
Pomożemy zorganizować osiedlowy
festyn, dużą imprezę dla mieszkańców
Sosnowca a nawet akcję ogólnopolską!

Sosnowieckie Centum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, zajmującą sie wspieraniem działań lokalnej społeczności w ramach trzeciego sektora. Promujemy idee współpracy
i współdziałania, rozwój obywateli oraz wolontariat. Działamy dla organizacji
pozarządowych: stowarzyszeń rejestrowych, ich terenowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Staramy się jednak docierać do
wszystkich mieszkańców Sosnowca.
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Pomagamy
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Zaplecze techniczne i lokalowe:
- sale szkoleniowe
- konferencyjne
- namioty
- nagłośnienie
- rzutnik
- aparat fotograficzny

PRZYJDŹ
K
Pl.

41-200 Sosnowiec
pl. Kościuszki 5, I piętro
tel. 32 292 10 14, 32 263 32 22
41-200 Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20 pok. 405
tel. 32 296 07 40; 32 296 07 44

Nieodpłatnie udostępniamy

Park Sielecki

