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Doświadczenie w działalności w III sektorze
W III sektorze działam od 2010 r., czyli od początku rozpoczęcia studiów. Jednak już w liceum prowadziłem uroczystości
szkoły (np. Dni Otwarte, Ostatni Dzwonek). Pierwszą organizacją pozarządową,
.
której stałem się członkiem to Niezależne
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W czasie 5 lat koordynowałem trzy projekty
(„Certyfikuj się” – projekt promujący alternatywne ścieżki edukacji, „Wielkie Korepetycje z Historii” – projekt dla
licealistów, promowanie historii okresu PRL oraz „Wkręć się w giełdę” – projekt promujący inwestowanie na giełdzie
papierów wartościowych). Sprawowałem funkcję dyrektora działu IT, członka redakcji magazynu studenckiego „Nowy
Gwóźdź Programu” oraz ostatnio funkcję sekretarza Uczelnianej Komisji Rewizyjnej. W międzyczasie rozwijałem Koło
Naukowe Polityków Społecznych i Gospodarczych „Libertariat” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
(przykładowe akcje: zbiórka charytatywna do Domów Dziecka, akcje promujące idee wolności, szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości). Jestem prezesem stowarzyszenia „Zmieniaj Sosnowiec” – jesteśmy dumni z Sosnowca (akcja „Dumni
Sosnowiczanie”), dbamy o dobre imię Sosnowca w Internecie (interweniowaliśmy w sprawie wystawy "Zwykli-Niezwykli.
Popatrz na mnie, tylko szerzej", która była kontrowersyjna i utrwalała stereotypy) oraz dbamy o Sosnowiec i mieszkańców
naszego miasta:
Akcja „Sprzątamy Milowice” – razem z mieszkańcami posprzątaliśmy dużą część Milowic,
Sosnowieckie Debaty Oksfordzkie – pierwsza edycja projektu debat oksfordzkich przy współpracy z Instytutem
Regionalnym z Katowic. Przeprowadziliśmy sześć debat w dwóch liceach (VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza
Korczaka i IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu) oraz debatę finałową w Wyższej Szkole
Humanitas, która była poświęcona tezie związanej z utworzeniem Autonomii Zagłębia,
Dumni Sosnowiczanie – promowanie naszego miasta, pokazujemy, że jesteśmy dumni z Sosnowca,
Akcja „FeelinGood – Na Zdrowie!” – promowanie zdrowego odżywiania wśród mieszkańców Sosnowca,
Interwencje w sprawach mieszkańców (np. brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Modrzejowskiej,
nielegalne wysypiska śmieci),
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego,
Obecnie działam na rzecz następujących Stowarzyszeń:
Klub Forum Obywatelskiego Rozwoju w Katowicach – akcje promujące idee wolnościowe (np. rachunek od państwa)
Klub Republikański w Sosnowcu,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Korczaka – przewodniczący, stowarzyszenie zrzeszające absolwentów VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
NowoczesnaPL – zbieranie podpisów w ramach inicjatyw obywatelskich
Młodzi Reformują Polskę – członek zespołu ds. diagnozy i reformy systemu emerytalnego
Zagłębie Przedsiębiorczości – wiceprezes.

Motywacja do uczestniczenia w pracach Rady oraz program działania
Pragnę uczestniczyć w pracach Rady, ponieważ wiem, jak duże znaczenie ma działalność III sektora na rzecz
społeczności lokalnej. Moim głównym postulatem w programie działania na najbliższą kadencję będzie aktywizacja
mieszkańców Sosnowca w zaangażowanie się w działalność szeroko pojętego III sektora. Akcje i oddolne inicjatywy,
które zostaną przedyskutowane i podjęte przez Radę będą przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Sosnowca – chcę
nawiązać współpracę z nauczycielami z całego Sosnowca w celu promowania wśród uczniów działalności na rzecz
NGO oraz przekonać starsze osoby, że jest możliwość wpływania na swoje otoczenie. Mój pomysł zawiera propozycję
utworzenia raportu dot. działalności III sektora na terenie Sosnowca i całego Zagłębia Dąbrowskiego – diagnoza
sytuacji oraz przygotowanie propozycji i pomysłów na zwiększenie aktywności społecznej. Program działania zostanie
przygotowany w konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

