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Doświadczenie w działalności w III sektorze
Od 2005 r. jestem Skarbnikiem Zarządu POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO - ogólnopolskiej organizacji pożytku
.
publicznego działającej na rzecz ogółu społeczności, prowadzącej działalność statutową w kilkunastu oddziałach
terenowych m.in. w Sosnowcu. Funkcję sprawuję wolontarystycznie wykorzystując doświadczenie zawodowe oraz
umiejętności zdobyte jako główna księgowa z uprawnieniami doradcy podatkowego.
W organizacji jestem koordynatorem, współkoordynatorem wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych, opiekuńczowychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Od 2011 r. jestem zaangażowana w działalność Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a od 2013 r. do
kwietnia 2015 r. jej przewodniczyłam. Wielokrotnie brałam udział w Komisjach Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz w
komisjach merytorycznych oceniających wnioski dotacyjne organizacji pozarządowych. Konsultowałam ogólnopolskie
standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego w ramach projektu "Modelowe Rady Działalności Pożytku
Publicznego".
W 2013 r. została mi przyznana Nagroda Internautów w Konkursie Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2012. Aktywnie
uczestniczę w wydarzeniach takich jak: Festiwal Organizacji Pozarządowych, Dni Aktywności Obywatelskiej,
Integracyjne Spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi, Gala Laureatów NGO.

Motywacja do uczestniczenia w pracach Rady oraz program działania
Wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte w działalności zawodowej oraz w działalności w III sektorze chcę
wykorzystać na płaszczyźnie współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Gminnym w Sosnowcu. Zależy mi
na doskonaleniu relacji partnerstwa obu sektorów i wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Ważne jest aby
spostrzeżenia, opinie, pomysły organizacji pozarządowych mogły trafiać do decydentów na forum lokalnym
i ponadlokalnym kształtując tym samym życie społeczne osób.
Program działania to m.in.:
 zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w
tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu polityk publicznych;
 podnoszenie standardów działania Sosnowieckiej Rady Pożytku poprzez systematyczne wdrażanie zasad
Modelowych Rad Działalności Pożytku Publicznego;
 wzbogacenie procesu podejmowania decyzji przez Samorząd Gminny o inne spojrzenie – z perspektywy
społecznej;
 podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa czym jest
(może być) Sosnowiecka Rada Pożytku.

