
Henryk Sikora 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest kandydat oraz 

stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  

w Więckowicach – Więckowice – Wiceprezes  

  

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze pozarządowym 
 

Pan Henryk Sikora działa na rzecz organizacji pozarządowych od 2001 roku. 

Na przestrzeni lat był członkiem założycielem i działał w zarządach kilku 

NGO. Od samego początku działa na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych 

i seniorów. Wszystkie działania są ukierunkowane na rzecz pomocy w/w 

osobom w integracji społecznej z szerszym środowiskiem lokalnym, dostępem 

do dóbr kultury, kultywowaniem tradycji regionalnych, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, ochroną 

i promocją zdrowia, w celu polepszeniem Ich jakości życia.  Podejmowane przedsięwzięcia mają obecnie 

charakter lokalny – obszar Powiatu Krakowskiego, którego odbiorcami są  seniorzy z Klubów Seniora z 

poszczególnych Gmin Powiatu Krakowskiego, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy 

Środowiskowych Domów Samopomocy. Głównym celem podejmowanego przedsięwzięcia jest integracja i 

aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem lokalnym poprzez pełniejsze włączenie Ich 

w życie społeczne, umacnianie więzi lokalnych, aktywne spędzenie czasu wolnego, zapobieganie marginalizacji 

i stygmatyzacji osób starszych i niepełnosprawnych - uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby innych. W 

czerwcu 2019 roku, odbyły się już XV Powiatowe Dni Seniora, w którym wzięło udział ok. 300 uczestników. 

Ponadto od szeregu lat podejmuje działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących 

mieszkańcami powiatu krakowskiego poprzez organizowanie zajęć z hipoterapii i zoo-terapii do których 

wykorzystuje się konia huculskiego i zwierzątka zamieszkałe w minii-zoo na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Więckowicach. Wspiera i pomaga mieszkańcom DPS Więckowice  

w wycieczkach, wyjazdach krajoznawczych, udziale w turnusach rehabilitacyjnych, organizowaniu pikników, 

zawodów sportowych z udziałem młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zabierzów i udziału w imprezach 

kulturalnych. 

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Przez dwie kadencje członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej – podmiot 

opiniodawczo-doradczy. Przez trzy kadencje członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wiceprezes 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia - 

Region Małopolska. W zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Pan 

Henryk Sikora sprawował funkcje Prezesa i Wiceprezesa – obecnie w tej kadencji pełni funkcję Wiceprezesa, 

która ma statut organizacji pożytku publicznego. Od samego początku działalności w Stowarzyszeniu aktywnie 

uczestniczy w aplikacji/przygotowywaniu ofert/wniosków, do realizacji zleconych zadań publicznych oraz 

rozliczaniu dofinansowań. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach komisji konkursowych  

ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach w sferze zadań publicznych z dziedzin; kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie 

Krakowskim. 

 

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

Krakowskim 
 

NGO to jedna z najważniejszych aktywności społecznych nie tylko lokalnych, to podmioty w sposób 

jednoznaczny budujące wartość dodaną, to często prekursorzy i edukatorzy pożądanych i celowych działań.  

Na barkach organizacji pozarządowych spoczywa ogromna odpowiedzialność za właściwe i celowe 

wydatkowanie społecznych środków ale i za włączenie i aktywizacje jak najszerszych grup społecznych, 

chcących działać w danej sprawie. Organizacje te winny mieć wsparcie i promocje, aby w sposób oddolny 

członkowie naszego społeczeństwa mogli decydować o swoich kwestiach, problemach czy zainteresowaniach.  

I dlatego też kandydatura ma wspierać i pomagać w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, nakierowanego 

na rozwój  swoich małych społeczności lub grup zainteresowania, z pożytkiem dla całego społeczeństwa. 


