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Prezes Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju w Sosnowcu
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – Koordynator Punktu Informacji
Członek Zarządu Parczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Stokrotka”
Uczestnik projektu MEN „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”
2014 – nadal - współpraca w realizacji projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w tym
społeczności romskiej
2009- nadal- aplikacja o środki w ramach EFS, granty itp.
2005 przygotowanie wniosków Programów Wyrównywanie Różnic między Regionami
Autorskie opracowanie ulotki informacyjnej , bazy teleadresowej osób niepełnosprawnych
2005 Członek Nadzwyczajny Polskiego Związku Niewidomych
2004-nadal - udzielanie poradnictwa dla organizacji pozarządowych

Motywacja do uczestniczenia w pracach Rady oraz program działania
Odpowiadając na pytanie dlaczego kandyduję do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy
powiedzieć, że moje motywacje wynikają z kilku kwestii. Po pierwsze są mi dobrze znane dotychczasowe działania
Sosnowieckiej Rady. Uważam, że posiadam bardzo dużo energii i chęci aby usprawnić jej działania, w szczególności w
celu poprawienia sytuacji sosnowieckich organizacji pożytku publicznego.
Moje różnorodne doświadczenie zarówno w koordynacji projektów, ale także bezpośrednio przy ich wdrażaniu, praca z
ludźmi przemawiają za moją umiejętnością dialogu i rozmowy. Jestem osobą kreatywną i stawiam na innowacyjne
pomysły, co daje efekty m.in. w rozwoju organizacji pozarządowej, w której działam jako Prezes na rzecz dzieci
i młodzieży, rodziców, osób niepełnosprawnych , mniejszości narodowych i etnicznych. Wielokrotnie zapraszana
jestem na różnorodne seminaria, spotkania i konferencje w dziedzinie aktywności obywatelskiej, pomocy społecznej .
Posiadana wiedza i doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie przydatna w kreowaniu nowych
rozwiązań. Dodatkowo należy powiedzieć, że moją kandydaturę wystawiam po raz pierwszy. W swoim doświadczeniu
zawodowym koordynowałam i wdrażałam szereg projektów społecznych mających na celu aktywizację społeczności
lokalnych. Ostatnim sukcesem jest działanie na rzecz mniejszości romskiej ,pozyskanie środków na ich aktywizację
zawodową oraz dla dzieci. Moje doświadczenie zawodowe pedagogiczne, podyplomowe z zakresu pomocy
społecznej, bardzo ułatwia mi kontakt z ludźmi.
W Sosnowieckiej Radzie mam zamiar poszerzyć obszar aktywności organizacji pozarządowych, a zwłaszcza dotrzeć do
tych NGOS, które z różnych względów nie uczestniczą w sosnowieckim życiu pozarządowym, a posiadają ogromny
potencjał intelektualny i fachowy, którego z wielu powodów w Sosnowcu nie można bagatelizować. Zapraszam do
współpracy wszystkich ,którym bliskie jest społeczeństwo obywatelskie.
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Mój program działania:
1. występowanie do Prezydenta z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
2. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności
pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
3. opiniowanie Programów Współpracy Miasta Sosnowca z Organizacjami oraz sprawozdań z ich realizacji:
4. wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ((tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)
5. rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych;
6. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w cytowanej ustawie;
7. doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi
8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności Miasta Sosnowiec
9. współpraca w tworzeniu Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
10. Sosnowiecka Rada jest dla mnie drogą do wcielania tych doświadczeń w życie i działanie na rzecz
wzmacniania sosnowieckich organizacji pozarządowych w czterech kluczowych obszarach:
a. ekonomii społecznej – przez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
jako
źródła stabilnego finansowania organizacji pozarządowych;
b. partnerskiej współpracy – przez wzmacnianie i upowszechnianie parterstw lokalnych i współpracy
społeczno-publicznej w sosnowieckich NGO.
c. dzieci i młodzieży – pomocy i tworzeniu warunków dla wszechstronnego rozwoju ,wsparcia, rodziny
i zapewnienia wypoczynku i zdrowego trybu życia,
d. planowania strategicznego – przez pracę nad rozwiązaniami pozwalającymi na przekroczenie
finansowania na bazie krótkoterminowych projektów, na rzecz długoterminowego planowania zadań
publicznych oraz budowy budżetu miejskiego w oparciu o metody partycypacyjne, wzmacniające
uczestnictwo NGO w tym procesie.

