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1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest kandydat 

oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie – 

Oddział Terenowy Ośrodek w Korzkwi – Korzkiew – 

Wolontariusz  

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 

 

Od 1 roku członek Rady Sołeckiej w Owczarach: 

- organizacja pikniku wiejskiego + pozyskanie sprzętu i osoby 

prowadzącej bezpłatne karaoke dla uczestników pikniku, 

- samodzielne przygotowanie występu dzieci na spotkanie świąteczne dla mieszkańców  

i organizacja tegoż spotkania, 

- udział w akcji sprzątanie świata (rekultywacja terenu gminnego w Garlicy Murowanej, 

szpecące teren pozostawione zużyte opony zamienione w ozdobne figurki) 

 

Od 4 lat członek Koła Gospodyń Wiejskich w Owczarach: 

- organizacja jubileuszu 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Owczarach – promocja 

wydarzenia, aktywizacja społeczności lokalnej, przygotowanie programu artystycznego, 

przygotowanie prezentacji z 15 lat działalności (dożynki, festiwale ludowe) 

- pomoc przy organizacji i obsłudze gości na 100-leciu OSP Owczary 

 

Od 13 lat członek Rady Rodziców w szkołach - obecnie funkcja Szkoła Podstawowa  

w Korzkwi - v-ce przewodnicząca; Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej członek- 

skarbnik trójki klasowej, Zespół Szkół Łączności członek - przewodnicząca trójki klasowej 

 

Pełnione wcześniej funkcje: 

- SP Owczary - skarbnik Rady Rodziców 

- gimnazjum nr 16 na ul. Konarskiego w Krakowie - członek Rady Rodziców 

W czasie pełnienia w/w funkcji - organizacje pikników letnich, dni nauczyciela, spotkań 

opłatkowych, wieczornic listopadowych, dni babci i dziadka, dni mamy i taty, sprzątania 

świata, prowadzenie w pojedynkę przez 3 kolejne dni kiermaszu świątecznego, z którego 

uzyskano pieniądze na potrzeby uczniów 

 

Założycielka Forum Organizacji Społecznych - listopad 2019: 

- powołanie organizacji w celu integracji grup/osób działających społecznie na terenie gminy 

Zielonki, 

- zorganizowanie świątecznego spotkania integracyjnego z pozyskanych środków z budżetu 

gminy Zielonki 

 

Wolontariusz w Izbie Regionalnej w Zielonkach-od lutego 2020: 

- działania promocyjne wśród mieszkańców celem gromadzenia tradycyjnych eksponatów 

- poszukiwanie i docieranie do darczyńców, 

 

W okresie COVID: 

- zaangażowanie w akcję czytania książek Czytaj z Biblioteką w Zielonkach; 

- Kobiety w Koronie - współorganizatorka akcji szycia maseczek dla potrzebujących 

mieszkańców oraz instytucji działających na terenie gminy Zielonki /wydanych nieodpłatnie 

ponad 20 000 szt. maseczek/ 

- pomoc dla DPS-ów, hospicjum, OSP 

 

 



3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych i opiniodawczych 

 

Organ doradczy w postaci członka Rady Rodziców szkół: 

- Szkoła Podstawowa w Korzkwi 

- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej 

- Zespół Szkół Łączności w Krakowie 

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

w Powiecie Krakowskim 

 

Założenia, cele i zadania statutowe Rady poszerzają zakres prac obecnie przeze mnie 

realizowanych w ramach działania lokalnego. Interesuje mnie współpraca i wymiana informacji 

z gminnymi i powiatowymi radami działalności pożytku publicznego z regionu; promowanie  

i wdrażanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

szerszy rozwój współpracy między jednostkami PP. 


