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SoSnowiecka Gala laureatów nGo

Słynny Ghandi mawiał, iż „najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubie-
nie 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.

partnerzy:
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Beata MoSkal

kierownik Filii GliwickieGo centruM orGanizacji 
Pozarządowych - domu aktywnej młodzieży

Od ponad 10 lat zawodowo związana z Gliwickim Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych. Od 2011 r. wraz z Zespołem Pracowniczek 
Domu Aktywnej Młodzieży (najmłodszej filii Gliwickiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych), wspiera organizacje pozarządowe dzia-
łające na rzecz młodzieży oraz organizacje młodzieżowe. Tworze-
nie inspirującego miejsca aktywizacji gliwickiej młodzieży, otwartych 
możliwości i kreatywnej przestrzeni - to misja, jaką na co dzień kieruje 
się w swojej pracy zawodowej. W wolnych chwilach oddaje się swo-
jemu hobby, którym jest windsurfing, snowboard i jazda na rolkach.

agnieszka czechowska-koPeć 
zastęPca Prezydenta miasta sosnowca 

Realizuje zadania w zakresie edukacji, kultury i sztuki, sportu, 
turystyki i rekreacji, współpracy z zagranicą, współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, koordynacji współpracy z uczel niami 
wyższymi.

Paulina adamus 
kierownik SoSnowieckieGo centruM orGanizacji 
Pozarzą dowych urzędu miejskiego w sosnowcu

W pracy koordynuje działania związane ze współpracą z orga-
nizacjami pozarzą dowymi. Misją Centrum jest wspieranie lokalnej 
społeczności w aktywnych działaniach w ramach trzeciego sektora, 
propa gowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei współpracy 
i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego.
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magdalena mike

koordynatorka inkubatora sPołecznej 
Przedsiębiorczości w dąbrowie górniczej  

(biuro organizacji Pozarządowych i aktywności 
obywatelskiej urzędu miejskiego  

w dąbrowie górniczej).
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (2006), specjalistka ds. ekonomii społecznej i projek-
tów finansowanych ze środków Unii Europejskiej  (2009 – ukończo-
ne studia podyplomowe Zarządzanie projektami europejskimi prowadzone przez Akademię 
Ekonomiczną w Katowicach), doktorantka Uniwersytetu Śląskiego oraz absolwentka studiów 
podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej realizowanych przez MSAP. Posiadaczka 
certyfikatu ukończenia Śląskiej Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz ukończenia 
kursu Project Management Professional organizowanego przez Project Management Institute 
Oddział we Frankfurcie. Trenerka podmiotów ekonomii społecznej, doradca z zakresu spo-
łecznej gospodarki rynkowej i tworzenia partnerstw oraz animatorka społeczności lokalnych. 

sandra mikołajczyk

PrezeS reGionalneGo centruM wolontariatu 
w katowicach

Od 2007 roku stale zaangażowana w działania NGO. Swoje dzia-
łania zaczęła od wolontariackiego wsparcia Inkubatora Organizacji 
Pozarządowych w Katowicach. Na co dzień zajmuje się tworzeniem 
i koordynacją projektów społecznych, głównie związanych z rozwo-
jem wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Angażuje się w liczne 
działania międzynarodowe i organizację akcji wolontariatu pracow-
niczego. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów współpracy wolontariackiej z województwa 
śląskiego i wspiera powstawanie nowych lokalnych centrów wolontariatu. Pasjonatka aktyw-
nego działania. Politolog, certyfikowana menedżerka projektów, absolwentka Akademii Me-
nedżerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie oraz studiów podyplomowych z za-
rządzania zasobami ludzkimi w Krakowie. Trener, doradca do spraw budowania programu 
wolontariatu dla instytucji publicznych i NGO. Dotychczas współpracowała między innymi 
ze Stowarzyszeniem KAFOS i Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych 
MOST, a także Fundacją Business Center Club.
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Wybieramy 
Sosnowieckiego 
mecenasa ngo 
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jarosław wewióra – Prezes towarzystwa Przyjaciół  
sztuk Pięknych z siedzibą w sosnowcu

Dlaczego wspieram?
„Należy wspierać te obszary życia, które wymagają wsparcia. Nawet skromne działa-
nia powodują, że dla ludzi – zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 
można otwierać drzwi do normalności. Współpraca z Centrum Wolontariatu MOPS to 
dla nie duża przyjemność. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych założyłem 9 lat temu 
z myślą, by pokazywać innym piękno muzyki, a zwłaszcza opery. Dziś prowadzimy re-
gularny teatr – Arte Creatura Teatr Muzyczny, dając szansę na realizację zawodową kil-
kudziesięciu młodych osób, możliwość zdobycia doświadczenia, opracowania nowych 
ról i często pozostania w zawodzie artysty. Przeprowadziliśmy na terenie Sosnowca 
kilka projektów przybliżających społeczności piękno twórczości operowej i operetkowej. 
Jeden z projektów skierowaliśmy wyłącznie do dzieci – spektakl „Zabłąkane piosenki”, 
miniopera dla dzieci na podstawie twórczości W.Lutosławskiego. Wspieramy Centrum 
Wolontariatu MOPS zapraszając do bezpłatnego udziału w spektaklach osoby napraw-
dę tego potrzebujące. Dzieciom, poprzez operę pokazujemy szersze horyzonty tego 
świata, uwrażliwiamy je na wiele czynników zawartych w tym gatunku od samej muzy-
ki, jej wykonani przez śpiewaków, poprzez obraz, światło, taniec, scenografię, kostium, 
aktorstwo. To są najwyższe wartości przekazu, które mają ogromny wpływ na rozwój 
dzieci i młodzieży. Seniorom zaś często żyjącym na granicy wykluczenia społecznego 
zwyczajną przyjemność obcowania z kulturą wysoką.”
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nominowany Przez centrum wolontariatu  
miejskiego ośrodka Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Od 2011roku Pan Jarosław Wewióra włącza się w projekty realizowane przez Centrum Wo-
lontariatu MOPS, zaprasza do udziału w spektaklach Teatru Muzycznego - Arte Creatura, 
przekazując bezpłatnie bilety.

wsPiera Programy:
 — „Bliskie spotkania z wiedzą” , którego celem jest pomoc w nauce dzieciom i młodzie-

ży z rodzin objętych wsparciem MOPS. Projekt uczy również aktywnego spędzania 
wolnego czasu poprzez zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zaintereso-
wań. 

 — „Spacerkiem do Europy”, którego celem jest rozwijanie i propagowanie różnych form 
twórczej działalności Seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz 
społeczności lokalnych, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Edukacja i uwrażliwianie na sztukę, a także dawanie dobrych wzorców już od najmłodszych 
lat, jest bardzo ważne w wychowywaniu i kształtowaniu emocji najmłodszych. Dzieciom po-
przez operę pokazujemy szersze horyzonty świata, natomiast seniorom, często żyjącym na 
granicy wykluczenia społecznego- zwyczajną przyjemność obcowania z kulturą wysoką.
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Fundacja „unia bracka” 

Dlaczego wspieram?
„Zdrowie nasze oraz naszych Bliskich jest wartością bezcenną, nie mającą równoważnego 
zamiennika. Nic nie jest nam w stanie wynagrodzić utraty naszego zdrowia, zdrowia naszych 
bliskich czy też utraty Bliskiej nam osoby. W biegu codziennego życia często brakuje nam 
czasu aby choć raz w roku zadbać o własne zdrowie i skorzystać z badań profilaktycznych. 
Wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy z olbrzymiego znaczenia regularnych badań pro-
filaktycznych. W jak dużym stopniu mogą one wpłynąć na jakość naszego życia – uchronić 
przed chorobą a nawet utratą bliskiej osoby czy własnego życia. Mając na celu zwiększenie 
świadomości dotyczącej znaczenia ochrony zdrowia w życiu sosnowiczan Fundacja włączy-
ła się w akcje organizowane przez Centrum Wolontariatu w Sosnowcu.
Włączenie Seniorów we wspólne akcje Centrum i Fundacji umożliwiło dodatkowo aktywację tej 
grupy sosnowiczan w działania na rzecz społeczności lokalnej, a co z tym związane zwiększe-
nie ich poczucia „bycia potrzebnym” i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.”

nominowana Przez centrum wolontariatu miejskiego ośrodka 
Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Wsparcie Centrum Wolontariatu MOPS w przedsięwzięciach:

1) Rodzinny Piknik Seniora zorganizowany z okazji obchodów Ogólnopolskich Dni Seniora 
w dniu 17 września 2013r. na Górce Środulskiej. 

2) Podaruj Bliskim Prezent, zadbaj o zdrowie – piknik medyczny zorganizowany w dniu 14 
grudnia 2013r. w Centrum Handlowym Plaza w Sosnowcu.

Aktywacja osób starszych i włączanie ich do działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej poprzez 
udział w akcjach medycznych to jeden z celów, który udało nam się osiągnąć wspólnie z Fundacją 
„Unia Bracka”. Dzięki włączeniu Seniorów do akcji medycznych udało nam się nie tylko aktywować 
ich do działania ale również łatwiej dotrzeć z naszym przesłaniem do osób z tej grupy wiekowej. 

Nie do przecenienia jest znaczenie naszych wspólnych działań na rzecz wykrycia u miesz-
kańców Sosnowca niezdiagnozowanych do tej pory przypadków chorób takich jak nowo-
twór piersi, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc czy osteoporoza oraz wskazanie osobom, 
znajdującym się w grupie ryzyka, w jaki sposób mogą przeciwdziałać ich wystąpieniu lub 
rozpoznać ich pierwsze symptomy.
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Dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym przez personel medyczny podczas w/w ak-
cji wśród ich uczestników zwiększona została świadomość w zakresie konieczności pod-
dawania się regularnym badaniom profilaktycznym, co w znaczący sposób może wpłynąć 
w przyszłości na jakość ich życia. Niestety większość z Polaków nie zdaje sobie sprawy 
z roli jaką mogą mieć badania profilaktyczne dla własnego zdrowia i nie korzysta z nich, 
zgłaszając się do lekarza dopiero w momencie gdy wystąpią już symptomy choroby. Czę-
sto jest to już jej zaawansowane stadium. Prowadzone w roku 2013 wspólne działania 
Centrum Wolontariatu oraz Fundacji „Unia Bracka” miały znaczący wpływ na zmianę tej 
postawy wśród sosnowiczan.
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Sosnowieckiego 
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angelika łydka

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Wolontariat jest dla mnie dobrą organizacją czasu wolnego, kiedy możemy poświęcić swój 
czas na pracę z drugim człowiekiem. Wolontariat pozwala mi rozwijać swoje umiejętności 
i zainteresowania, którymi mogę zarazić ludzi dookoła.”

nominowana Przez centrum wolontariatu miejskiego ośrodka 
Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Wolontariuszka bierze czynny udział w trzech głównych projektach skierowanych:

1. do dzieci „Bliskie spotkania z wiedzą”
2. do seniorów „Spacerkiem do Europy”
3. do bezdomnych „Życzliwy partol”

Angelika jest osobą pełną energii i zaangażowaną w powierzone działania. Czynnie działa 
w Grupie TEAM, w której działania oprócz jej zaangażowanych jest jeszcze ponad 20 osób.
Jest osobą ambitną, dąży do celu, powierzone działania wykonuje bardzo sumiennie.
Wolontariuszką MOPS jest od października 2012r.
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aGnieSzka MakowSka

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Wolontariat jest dla mnie bezinteresowną pomocą ludziom, którzy tego potrzebują. Poprzez wo-
lontariat uczę się pomagać, pracuję nad rozwojem osobistym, a także zdobywam nowe doświad-
czenia. Uwielbiam współpracę z ludźmi, daje mi to mnóstwo radości.
Wolontariat daje mi ogromną satysfakcję i poczucie, że robię coś pożytecznego, dzięki cze-
mu jestem komuś potrzebna.”

nominowana Przez katolickie stowarzyszenie rodzin 
wielodzietnych im. św. jadwigi śląskiej

Wolontariuszka zaangażowana w projekty:

1. Wyjazd wakacyjny rodzin wielodzietnych - wychowawca kolonijny, prowadzenie za-
jęć rekreacyjnych dla dzieci, przygotowanie przedstawienia,

2. Świetlica środowiskowa - pomoc w organizacji i prowadzeniu świetlicy środowiskowej 
oraz pomocy dzieciom w nauce. Jest opiekunem oraz wychowawcą dzieci. 

3. Wycieczki i imprezy okolicznościowe, np. Mikołaj – pomoc w organizacji i opiece 
nad dziećmi,

4. zbiórki publiczne i kiermasze świąteczne - przygotowanie i praca na stoisku.

Wolontariuszka ma ciekawe pomysły pracy z dziećmi w grupach, wprowadza autorskie pro-
jekty zabaw. Chętnie współpracuje z innymi opiekunami i zarządem Stowarzyszenia w reali-
zacji projektów, chętnie służy pomocą, często wychodząc z inicjatywą i nowymi pomysłami. 
Wykazuje dużą cierpliwość i wytrwale zmierza do realizacji założonych celów. Nie przera-
żają jej zadania, które wymagają dużego nakładu pracy.
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karolina mucha

Czym jest dla mnie wolontariat?
„W ciągu 3 lat regularnego uczęszczania, wolontariat stał się dla mnie częścią życia 
i obowiązkiem. Moim zadaniem jest opieka nad końmi, nad stworzeniami, które w tych 
czasach bez naszej pomocy nie zapewnią sobie same na tyle dobrych warunków by 
przeżyć wiele lat. Dzielnie nam służą i oddają swoje serduszka dla dzieci, które potrze-
bują hipoterapii do dalszego rozwoju. Dlatego ja za każdym razem z uśmiechem idę do 
nich, by je nakarmić, wyczyścić, w razie potrzeby opatrzyć ranę, pomóc przy hipoterapii, 
a czasem po prostu przy nich być. Razem z Drumla i Atlantykiem przeżyłam tyle wzlotów 
jak i trudnych chwil, że staliśmy się sobie tak bliscy jak członkowie rodziny. Nawzajem 
sobie ufamy i czujemy się bezpiecznie w swoim towarzystwie. Bardzo zależy mi na ich 
dobru, dlatego zawrze staram się być w najtrudniejszych dla nich chwilach.
Ciężko mi sobie wyobrazić, że kiedyś Czarnej Księżniczki i Małego Antka może zabrak-
nąć. Z Drumlą mamy nawet „wspólne końskie dziecko” – Dragona, który obecnie ma 
już nową, ale za to cudowną rodzinę. Pozostały mi po nim wspaniałe wspomnienia, na 
szczęście jestem w kontakcie z jego opiekunami i czasami ich odwiedzam.
Wielu ludzi uważa, że zwierzęta nie mają uczuć, a ja będąc wolontariuszką przekonuję 
się każdego dnia, że mają je - więk-
sze niż człowiek, tylko trzeba nauczyć 
się to dostrzegać. Czy może być coś 
piękniejszego jak radosne i wdzięcz-
ne rżenie słyszane już z daleka?
Możliwość udziału w wolontariacie 
i pomocy czterokopytnym rumakom 
jest również dla mnie ogromnym pre-
zentem od życia, oderwaniem od co-
dzienności i przede wszystkim pasją. 
Dzięki niemu wiele się uczę i kształcę 
swoja osobowość. Poznaję nie tylko 
potrzeby koni, ale również dzieci – 
podopiecznych ZSS nr 4. Bardzo lu-
bię pomagać przy hipoterapii.
Praca ta jest również dla mnie przygo-
towaniem do wybranej dość wcześnie 
ścieżki zawodowej. Mam nadzieję, 
że w przyszłości jako weterynarz 
i hipolog będę mogła dalej pomagać 
tym pięknym zwierzętom, i nie tylko 
jako lekarz, ale i trener. I, że będę im 
potrzebna tak samo, jak one mi.”
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nominowana Przez instytut twórczej integracji

Wolontariuszka zaangażowana w projekty:

1. „Budujemy dom dla konia”,
2. udział w hipoterapii na rzecz uczniów z umiarkowaną i głębszą niepełnosprawnością 

intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 oraz Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej przy ul. Grota-Roweckiego2,

3. trzyletnia opieka, pielęgnacja koni służących do hipoterapii. 

Karolina wykazuje umiejętności samodzielnej organizacji opieki nad końmi, posiada umie-
jętności rozplanowania pracy, pozyskuje ciągle nowych wolontariuszy. Posiada umiejętność 
pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi podczas hipoterapii. Ściśle współpracuje z dy-
rekcją, personelem pedagogicznym i pomocniczym ZSS4, CUSiW oraz Instytutu Twórczej 
Integracji.
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magdalena Palmąka

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Wolontariat jest dla mnie sposobem na stawanie się lepszym człowiekiem, zwłaszcza 
w czasach, gdzie za wszystko oczekuje się zapłaty, a także możliwością poznawania 
nowych osób.”

nominowana Przez centrum wolontariatu miejskiego ośrodka 
Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Wolontariuszka bierze czynny udział w trzech głównych projektach skierowanych:

1. do dzieci „Bliskie spotkania z wiedzą”
2. do seniorów „Spacerkiem do Europy”
3. do bezdomnych „Życzliwy partol”

Magda jest osobą pełną energii i zaangażowaną w powierzone działania. Czynnie działa 
w Grupie TEAM, w której działania oprócz jej zaangażowanych jest jeszcze ponad 20 osób.
Jest osobą ambitną, dąży do celu, powierzone działania wykonuje bardzo sumiennie.
Wolontariuszką MOPS jest od grudnia 2012r.
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Paulina PankowSka

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Niepowtarzalną możliwością czynienia dobra, poprawienia życia innych. To bezinte-
resowna pomoc ludziom, którzy tego potrzebują. Jest możliwością samokształcenia i sa-
morealizacji. Za Buddą „dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” – dla mnie wolontariat jest 
walką o ludzi.”

nominowana Przez centrum wolontariatu miejskiego ośrodka 
Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Wolontariuszka bierze czynny udział w trzech głównych projektach skierowanych:

1. do dzieci „Bliskie spotkania z wiedzą”
2. do seniorów „Spacerkiem do Europy”
3. do bezdomnych „Życzliwy partol”

Paulina jest osobą pełną energii i zaangażowaną w powierzone działania. Czynnie działa 
w Grupie TEAM, w której działania oprócz jej zaangażowanych jest jeszcze ponad 20 osób.
Jest osobą ambitną, dąży do celu, powierzone działania wykonuje bardzo sumiennie.
Wolontariuszką MOPS jest od października 2012r.
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anna ParzelSka

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Wolontariat jest dla mnie czymś, co daje mi możliwość poznawania drugiego człowie-
ka, każda spotkana przeze mnie osoba jest inna, wyjątkowa, ma swoją historię. To dzięki 
rozmowie i pracy z daną osobą staram się zrozumieć drugiego człowieka wczuć się 
w jego położenie, tym samym wyjść poza swój schemat myślowy, stereotypowy. To nie 
prawda, że wolontariat jest bezinteresowny, ja oprócz tego, że pomagam dostaje od 
tych ludzi bardzo wiele i nie są to rzeczy materialne, dostaje ich doświadczenie, prze-
życia, emocje, problemy, które często są wspólne dla nas wszystkich. Kontakt z człowie-
kiem, który otwarcie mówi o sobie i otwiera się przede mną jest niepowtarzalny. Bywa, 
że zapominam o rzeczach naprawdę istotnych, mam pracę, mieszkanie, jestem zdrowa 
i nieraz nie zwracam na to wszystko uwagi. Wystarczy jednak spotkać się z bezdomna 
osobą, która straciła wszystko i od razu zaczynam doceniać to, co mam. Dotykam wtedy 
prawdy i przypominam sobie, co w życiu jest ważne. Podczas różnych rozmów docho-
dzę do wniosku, że w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, bo stracić można wiele 
rzeczy, ale drugiego człowieka nic nie zastąpi.”

nominowana Przez centrum wolontariatu miejskiego ośrodka 
Pomocy sPołecznej w sosnowcu

Wolontariuszka zaangażowana jest w projekt skierowany do dzieci i młodzieży pt. "Bliskie 
spotkania z wiedzą" poprzez zachęcanie do nauki oraz pracę z emocjami podopiecznych 
Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. 
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Zaangażowana jest również w projekt „Życzliwy Patrol”, w ramach którego pracuje w Noc-
legowni dla bezdomnych, oraz Izbie Wytrzeźwień. Uczestnictwo w tym projekcie obejmuje 
między innymi: kierowanie osób do placówek zajmujących się problemem alkoholowym, 
udzielanie wsparcia w trudnych momentach, rozmowy terapeutyczne, motywowanie do 
życia czy szukania pracy. 
Praca na Izbie Wytrzeźwień wymaga od wolontariusza dużo samozaparcia, wiary w to 
co się robi. Rozmowy wymagają dużej empatii i chęci zrozumienia drugiej osoby, bez 
osądzania jej i krytykowania. Osoby na Izbie Wytrzeźwień bywają często agresywne, 
niegrzeczne, co wymaga dużo cierpliwości od wolontariusza. Trudnością może też być 
nieprzyjemny zapach podczas rozmowy z bezdomnymi. Wolontariusz musi sobie radzić 
ze swoją bezradnością i bezsilnością, wiele osób na Izbie Wytrzeźwień nie przyjmuje 
informacji i nie widzi problemu w nadużywaniu alkoholu. Osoby bezdomne są często 
zniechęcone do aktywności, do życia, do zmiany swojego zachowania, może to powo-
dować u wolontariusza poczucie rezygnacji i niechęci, z czym musi sobie wolontariusz 
radzić, by w dalszym ciągu pomagać. Kontakt z dziećmi z Ośrodka Opiekuńczo-Wycho-
wawczego bywa nieraz bardzo trudny, dzieci zachowują się agresywnie w stosunku do 
innych dzieci, albo własnej osoby. Są to dzieci bardzo skrzywdzone i w związku z tym 
zamknięte, wycofane, nieufne. Trzeba poświęcić sporo czasu i cierpliwości na zbudo-
wanie relacji. Często dzieci te pochodzą ze środowisk alkoholowych, w których nieraz 
uzależnienie od pijącego rodzica jest bardzo duże. Praca z takim dzieckiem wymaga 
dużej wytrwałości.
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Beata SereMet

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Wolontariat jest dla mnie czymś wyjątkowym, gdyż dzięki niemu mogę pracować z dziećmi 
z różnych środowisk i zdobywać nowe doświadczenia. Każde z nich potrzebuje uwagi oraz 
zainteresowania, a ja poświęcając im swój czas mogę zobaczyć na ich buziach uśmiech co 
jest bezcenne.”

nominowana Przez katolickie stowarzyszenie rodzin 
wielodzietnych im. św. jadwigi śląskiej

Wolontariuszka zaangażowana w projekty:

1. Wyjazd wakacyjny rodzin wielodzietnych - wychowawca kolonijny, prowadzenie zajęć 
rekreacyjnych, profilaktyki uzależnień oraz warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzie-
ży podczas wyjazdu wakacyjnego rodzin wielodzietnych – ramach własnego urlopu,

2. Świetlica środowiskowa - pomoc w organizacji i prowadzeniu świetlicy środowiskowej 
oraz pomocy dzieciom w nauce. Pomoc w zorganizowaniu darmowych korepetycji. Jest 
opiekunem oraz wychowawcą dzieci. 

3. Wycieczki i imprezy okolicznościowe, np. Mikołaj – pomoc w organizacji i opiece nad 
dziećmi,

4. zbiórki publiczne i kiermasze świąteczne - przygotowanie i praca na stoisku.

Wolontariuszka ma ciekawe pomysły pracy z dziećmi w grupach, np. poprzez warsztaty ta-
neczne, przygotowanie przedstawień oraz różne zabawy (np. malowanie „bezludnej wyspy”), 
pomaga w nauce w formie zabawy (np. pisanie bajek z dziećmi).
Chętnie współpracuje z innymi opiekunami i zarządem Stowarzyszenia w realizacji projek-
tów, pomogła zorganizować darmowe korepetycje dla 
dzieci i młodzieży, dodatkowo aktywnie współpracu-
je podczas organizacji zbiórek publicznych na rzecz 
Stowarzyszenia, jak i w organizacji kiermaszów. Gdy 
jest potrzebna, można na nią liczyć, gdyż chętnie słu-
ży pomocą, często wychodząc z inicjatywą i nowymi 
pomysłami. Ma do każdego dziecka indywidualne 
podejście, jednak robi to tak, aby żadnego z nich nie 
faworyzować. Wykazuje dużą cierpliwość i wytrwale 
zmierza do realizacji założonych celów. Nie przeraża-
ją jej zadania, które wymagają dużego nakładu pracy. 
Potrafi pozyskać innych do pomocy.
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Patryk stokłosa

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Od małego rodzice uczyli mnie, że najpierw inni potem ja. Tak zaczęła się moja przygoda 
z wolontariatem. Staram się pomagać kiedy tylko mogę i jak tylko mogę, nie tylko własną osobą 
ale także użyczając własnych rzeczy by wspomóc potrzebujące osoby.”

nominowany Przez katolickie stowarzyszenie rodzin 
wielodzietnych im. św. jadwigi śląskiej

Wolontariusz zaangażowany w projekty:

1. Wyjazd wakacyjny rodzin wielodzietnych - wychowawca kolonijny, prowadzenie zajęć 
rekreacyjnych, zapewnienie oprawy muzycznej imprez oraz prowadzenie warsztatów 
muzyczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży, 

2. Imprezy okolicznościowe, np. Mikołaj, Dzień Dziecka, Opłatek – pomoc w organizacji 
i oprawa muzyczna, nagłośnienie – własnym sprzętem,

3. zbiórki publiczne i kiermasze świąteczne - przygotowanie i praca na stoisku, zapewnie-
nie transportu własnym samochodem,

4. dbałość o sprzęt komputerowy Stowarzyszenia.

Wolontariusz ma ciekawe pomysły pracy z dziećmi i młodzieżą – m.in. zaproponował i prze-
prowadził zajęcia z Beatboxu oraz podstaw realizacji dźwięku, które cieszyły się popularno-
ścią wśród młodzieży, a prezentacja nabytych umiejętności zachwyciła wszystkich uczestni-
ków i zaproszonych gości.
Chętnie współpracuje z innymi opiekunami i zarządem Stowarzyszenia w realizacji pro-
jektów, chętnie służy pomocą, często wychodząc z inicjatywą i nowymi pomysłami.

Patryk wykazuje dużą cierpliwość w pracy z dziećmi i młodzie-
żą. Wytrwale pokonuje trudności zmierzając do realizacji zało-
żonych celów. Można na niego liczyć zwłaszcza w sytuacjach 
awaryjnych, wymagających natychmiastowego działania.
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wojciech żurawek

Czym jest dla mnie wolontariat?
„Moim zdaniem wolontariat jest formą bezinteresownej pomocy innym ludziom i nie tylko im, 
lecz także samym wolontariuszom, ponieważ pomoc innym wpływa pozytywnie na nasze 
własne życie na emocje oraz nasze zachowanie.”

nominowany Przez katolickie stowarzyszenie rodzin 
wielodzietnych im. św. jadwigi śląskiej

Wolontariusz zaangażowany w projekty:
1. Wyjazd wakacyjny rodzin wielodzietnych - wychowawca kolonijny, prowadzenie zajęć 

rekreacyjnych, zapewnienie oprawy muzycznej imprez oraz prowadzenie szkoleń z za-
kresu pierwszej pomocy. Jest również ratownikiem wodnym,

2. Imprezy okolicznościowe, np. Mikołaj, Dzień Dziecka, Opłatek – pomoc w organizacji 
i prowadzenie - konferansjer,

3. zbiórki publiczne i kiermasze świąteczne - przygotowanie i praca na stoisku, zapewnie-
nie transportu własnym samochodem,

4. dbałość o sprzęt komputerowy Stowarzyszenia – usuwanie awarii.
Wolontariusz z dużą inwencją – przeprowadzanie zabaw, gier terenowych, np. poszuki-
wanie skarbów dla dzieci, to cała opowieść, którą dzieci bardzo przeżywały: znalezienie 
zakopanej na plaży butelki z listem Pirata, znalezienie skrzyni wg wskazówek, wykonanie za-
dań, aby znaleźć klucze itp., inicjowanie i prowadzenie różnych zabaw. Wojtkowi wystarczy 
powiedzieć, że coś trzeba zrobić, a on obmyśla jak to zrobić, aby było ciekawie.
Potrafi współpracować z innymi w realizacji projektów, chętnie służy pomocą, często wycho-
dząc z inicjatywą i nowymi pomysłami. Świetny organizator.
Wojtek jest stałym współpracownikiem Stowarzyszenia. Wytrwale pokonuje trudności zmierza-
jąc do realizacji założonych celów. Występuje również z inicjatywą, jeśli pojawiają się proble-
my. Można na niego liczyć. 
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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?

PrzyjdŹ do nas!

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

Promujemy 
Rozpowszechniamy informacje o realizowanych przez organizacje pozarządowe wydarze-
niach na naszej stronie internetowej oraz facebooku, na stronach miasta oraz w formie new-
slettera. Organizujemy wiele imprez cyklicznych, wydajemy kalendarze, katalogi, informa¬tory 
o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszego Miasta.

słuchamy! 
Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły aktywizujące społeczność lokalną!

nieodPłatnie udostęPniamy 
Zaplecze techniczne i lokalowe: 

 — sale szkoleniowe 
 — konferencyjne 
 — namioty 
 — nagłośnienie 
 — rzutnik 
 — aparat fotograficzny

Pomagamy 
Oferujemy pomoc merytoryczną z zakresu codziennej działalności organizacji, ich obowiąz-
ków sprawozdawczych, możliwości pozyskiwania środków finansowych. Pomożemy zorganizo-
wać osiedlowy festyn, dużą imprezę dla mieszkańców Sosnowca a nawet akcję ogólnopolską!

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Urzędu Miej-
skiego w Sosnowcu, zajmującą sie wspieraniem działań lokalnej społeczności w ramach trze-
ciego 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 działal-
ność pożytku publicznego. Staramy się jednak docierać do wszystkich mieszkańców Sosnowca.
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centrum aktywności sPołecznej– Filia 
SoSnowieckieGo centruM orGanizacji 

Pozarządowych

Powstanie Centrum Aktywności Społecznej jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców na-
szego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować 
swoje pomysły w Sosnowcu.

Na Centrum Aktywności Społecznej składają się dwa połączone ze sobą pomieszczenia 
mieszczące się w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5.

Kawiarenka Kreatywna – miejsce kreatywnych spotkań,

Galeria z Kontrastem – miejsce przeznaczone na ekspozycje różnego rodzaju form i dziedzin 
sztuki, zwłaszcza fotografii, dzieł malarskich.

Jednak CAS to nie tylko pomieszczenia. To przede wszystkim inicjatywa mająca na celu 
kształtowanie w naszych mieszkańcach postaw prospołecznych będących domeną III sek-
tora, a rozumianych jako gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi. 
Dlatego też naszą uwagę pragniemy skoncentrować przede wszystkim na młodzieży. Nie 
jest bowiem tajemnicą, iż kształtowanie umiejętności społecznych rozpoczyna się już w pro-
cesie wychowania.

Z Centrum Aktywności Społecznej mogą korzystać grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby 
fizyczne), przedstawiciele jednostek systemu oświaty, przedstawiciele podmiotów prowadzą-
cych działalność kulturalną oraz organizacje pozarządowe, na potrzeby działalności mają-
cej na celu krzewienie wśród naszych mieszkańców zaangażowania społecznego. Wystar-
czy podpisać z nami umowę.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły aktywizujące społeczność lokalną. 
Jeśli taki masz - musisz koniecznie się do nas zgłosić!

Więcej na: www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce CAS 
oraz na: www.facebook.com/wsparcie.sosnowiec 

Tel. 32 263 32 22


