
Szanowni Państwo, 

 

poniżej prezentujemy listę kandydatów do komisji konkursowych. Pierwszy akapit prezentuje kandydata 

i organizację zgłaszającą, drugi zakres obszarów tematycznych, w których czuje się „mocny”, trzeci jest 

wypowiedzią kandydata o motywację udziału w pracach komisji,  czwarty organizacje rekomendujące. 

 

Aby zostać wpisanym na listę członków komisji konkursowych kandydat musi uzyskać 10 % głosów. 

Z pośród poniższych osób możecie Państwo w trakcie głosowania dokonać wyboru nie więcej jak  20 osób 

przez postawienie znaku X przy nazwisku wybranych osób.  

W przypadku wyboru 21 i więcej osób, głos będzie nieważny. 

 

Przypominamy o dostarczeniu w dniu spotkania plenarnego do godz. 10.30 upoważnienia do głosowania 

w imieniu organizacji pozarządowych (1 głos na organizację), oryginału zgłoszenia kandydata, oryginałów 

rekomendacji. 

 

BUGAJSKA KRYSTYNA   Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "FORUM" 

 

Organizacja czasu wolnego dla seniorów. 

 

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań grantowych organizacji pozarządowych oraz ich 

rozliczanie pod względem finansowym i merytorycznym. 

 

Bursztynowe Serce,  

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska 

ZHP Chorągiew Gdańska 

 

HOŁUBOWSKI  JACEK   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Iceskater” 

Sport, sprawy społeczne, wolontariat , kultura  

 

Radny dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, przedsiębiorca , Gdańszczanin, Członek zarządu stowarzyszenia 

sportowego 

 

Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy  

Gdański Klub Sportów Kontaktowych "Corpus" 

Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce 

 

JACHLEWSKA ELŻBIETA Stowarzyszenie WAGA 

 

WRS/ BRG /  Centrum Wolontariatu/ Kultura  

Ekonomistka, magistra Europeistyki. Zawodowo od 25 lat zarządza finansami i zasobami w firmach 

i organizacjach.  Ekspertka z prawa pracy, rachunkowości i przedsiębiorczości, przez 15 lat prowadziła własną 

działalność gospodarczą w zakresie szkoleń z doradztwa personalnego i usług kadrowo-płacowych. 

Promotorka modelu turkusowego zarządzania w biznesie i organizacjach, czyli pracy zespołowej, w strukturze 

demokratycznej i partycypacyjnej. 



Od 13 lat jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia WAGA, gdzie realizowała/koordynowała kilkadziesiąt 

projektów społecznych i kulturalnych. Producentka filmów dokumentalnych, spektakli teatralnych i kampanii 

społecznych. 

Ukończyła 120 godzinne szkolenie z zakresu równego traktowania. Przez 4 lata zasiadała w Gdańskiej Radzie 

ds. Równego Traktowania. Była jedną z ekspertek Gdańskiego Modelu Równego Traktowania, koordynując 

obszar przedsiębiorczości i wyrównywania szans ze względu na płeć. 

Doświadczenie z obszaru badań: badania dot. przemocy seksualnej w woj. pomorskim, opracowanie 

modelowego zakresu obowiązków wojewódzkich Pełnomocników ds. Równego Traktowania oraz 

Koordynatorów ds. Równego Traktowania w Ministerstwach 

Stowarzyszenie Biskupia Górka  

Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w  

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 

 

JANIKOWSKI TOMASZ  Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski 

 

Opieka społeczna czyli MOPR, zdrowie WRS  

 

W komisjach biorę czynny udział od 12 lat. Działam na rzecz Stowarzyszenia Gdański Komitet Obywatelski od 

1990 roku. Najpierw jako wiceprzewodniczący, a od 2015 jako Przewodniczący Stowarzyszenia. Gdański 

Komitet Obywatelski zajmuje się pomocą osobom ubogim, schorowanym oraz dotkniętym problemem 

bezdomności. Pomoc ta polega na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków obiadowych do 

jadłodajni na terenie miasta Gdańska, a także bezpośrednio do miejsc zamieszkania starszych, schorowanych 

lub niepełnosprawnych osób. Ponadto, Stowarzyszenie pomaga dzieciom ze środowisk niewydolnych 

wychowawczo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przygotowywanie posiłków 

obiadowych do szkół podstawowych na terenie miasta Gdańska.   

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. 

 

JASKÓLSKI JERZY ADAM  Fundacja Przedsiębiorców W Gdańsku 

 

MOPR, Urząd Pracy, Pomoc Humanitarna 

 

Od 2009 opiekun a następnie kurator sądowy osoby niepełnosprawnej ( od 23-03-2015 r. ), współpraca 

z MOPR i DPS w Gdańsku, pomoc humanitarna dla ludzi i zwierząt w Ukrainie od początku wojny wraz 

z Traczer Team. 

 

Stowarzyszenie Magnolia 

Stowarzyszenie Inne Jest Piękne  

Stowarzyszenie K.S. „Olimpia” 

 

 

 



KASZKIEL – SUSKA ALINA  Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

 

pomoc społeczna, domy sąsiedzkie, uzależnienia, zdrowie psychiczne 

 

Z wykształcenia oligofrenopedagog, terapeuta środowiskowy, mediator rodzinny, specjalista ds. organizacji 

pomocy społecznej. Od 40 lat związana z pomocą społeczną zarówno w strukturach samorządowych jak 

i pozarządowych. Od 14 lat jako założycielka i prezeska zarządu Fundacji FOSA, działa głównie w obszarze 

zdrowia psychicznego, udzielając wsparcia osobom w kryzysach psychicznych, rodzinom wieloproblemowym, 

dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi. 

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu i realizacji miejskich strategii, programów i modeli m.in.: 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Program Mieszkalnictwa Społecznego, Gdańska Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi, Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  Miasta Gdańska. 

Udział w strukturach doradczych tj: Gdańska Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami, GROP, Gdańska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz w komisjach 

konkursowych daje wiedzę w wielu obszarach umożliwiającą rzetelną i obiektywną ocenę ofert 

konkursowych. 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Iceskater"  

PSONI koło w Gdańsku  

Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski  

 

KOBIAŁKA-ŻYGO SYLWIA  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku 

 

Udział w komisjach konkursowych dot. zadań w zakresie: usług społecznych, animacji działań lokalnych 

i wolontariatu, wsparcia i aktywizacji m.in.: społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

wolontariatu, ochrony zdrowia psychicznego, kultury  

 

Z wykształcenia specjalistka ds. europeistyki, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne oraz wieloletnie 

doświadczenie w pracy z młodzieżą jako mentor inicjatyw młodzieżowych, koordynator projektów lokalnych 

i międzynarodowych oraz w pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako animator organizacji czasu 

wolnego, terapeuta, specjalista ds. wsparcia. Od 2007 związana z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną  koło w Gdańsku, początkowo jako animator działań społeczno-

kulturalnych oraz koordynator projektów realizowanych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami. Od 2011 roku zaangażowana w koordynację i realizację projektów z zakresu 

aktywizacji zawodowej OzN, projektów z zakresu usług społecznych i aktywizacji społecznej, projektów 

inwestycyjnych,  wspierających OzN oraz ich rodziny, projektów z obszaru kultury i sztuki, 

wspófinansowanych ze środków publicznych (w tym : środki UE, PFRON, Fundusze Norweskie, inne).  

 

Stowarzyszenie Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

 

 

 



KULASZEWICZ RAFAŁ  Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce 

 

Profilaktyka, Kultura, Lokalna Społeczność , Sport  

 

Lokalny Społecznik, Członek komisji w roku 2022 jako przedstawiciel organizacji pozarządowych, wolontariusz 

w wolontariat Gdańsk , Były koordynator Gdańsk Pomaga Ukrainie .  

 

Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Iceskater" 

 

KUNKEL SŁAWOMIR  Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" 

 

Pomoc społeczna, bezdomność, profilaktyka i terapia uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

 

2003 r.- 2007r. Pracownik TPBA koło gdańskie, od 2008 r. – Kierownik Pogotowia Socjalnego dla Osób 

Nietrzeźwych TWP „Przystań”, 0d 2018 -Praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 

(BSFT), Od 2013 – koordynator programu korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Od 

2017 – prowadzący program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, od 2021 - członek 

Z.I. ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPR w Gdańsku" 

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

Bank Żywności w Trójmieście,  

Fundacja Społecznie Bezpieczni 

 

MACHOLLA AGATA Instytut Metropolitalny 

 

Komisje konkursowe w zakresie nast. zadań: rewitalizacji, działalności na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz integracji 

cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz  turystyki 

i krajoznawstwa. 

 

Kandydatka jest absolwentką kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie 

studentka studiów magisterskich, ściśle wiążąca swoją ścieżkę naukową z przestrzeniami miejskimi 

i rewitalizacją. Od roku członek Instytutu Metropolitalnego - organizacji eksperckiej integrującej 

reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, 

urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Mimo niewielkiego doświadczenia, kandydatka 

posiada otwartą głowę pełną nowych rozwiązań i z pewnością wniesie świeże spojrzenie w prace komisji. 

 

Stowarzyszenie Anima Culturae 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych 

Gdańskie Stowarzyszenie Prawników "Progressio" 

 

 

 

 



MATYJASZCZYK BEATA ZHP Chorągiew Gdańska 

 

Wszystkie obszary tematyczne komisji konkursowych 

 

Prawnik, instruktor ZHP. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w komisjach konkursowych, 18 

letnie w wypracowywaniu regulaminów konkursów, kart oceny projektu, od 20 lat pracuje z organizacjami 

pozarządowymi i w organizacjach pozarządowych, poznałam ich problemy, w tym w przygotowywaniu ofert. 

Sama przygotowuję oferty i wiem jak jest przykro gdy moja oferta wg mnie bardzo dobra nie otrzymuje 

dofinansowania. Chciałabym wówczas wiedzieć dlaczego tak się stało. Dlatego prowadzę szkolenia w zakresie 

przygotowywania projektów i ofert, w trakcie, których dziele się doświadczeniem z innymi organizacjami. 

Mój czas i wiedze chcę poświęcić pracy w komisji na rzecz wyboru ofert najbardziej potrzebnych z punktu 

widzenia mieszkańców.  

 

Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic 

Fundacja Oparcia Społecznego im Aleksandry Fosa  

PSONI Koło w Gdańsku  

 

MIRECKA KLARA  Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych 

 

Promocja, Wolontariat 

 

Obecnie koordynatorka Działu PR w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych  Wcześniej praktykantka Fundacji i specjalistka ds. promocji.  Koordynatorka ds. Promocji 

w województwie pomorskim Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w edycjach 2021/2022 Wcześniej 

specjalistka ds. promocji w organizacji pozarządowej oraz praktykantka działu PR w Grupie GPEC. Wieloletnia 

wolontariuszka w różnych programach, m.in. Stowarzyszenia Wiosna, Studenckie Forum Business Centre 

Club, DKMS, czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Fundacja dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce" 

Fundacja "Nielada Historia" 

Dziewczęca Akademia Piłkarska Złote Lwice 

 

OKRÓJ LAURA ALEKSANDRA  Fundacja Przedsiębiorców W Gdańsku 

Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Środowiska, Wolontariat 

 

Działalność wolontariacka, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, promocja kultury, działalność na rzecz 

ochrony środowiska 

 

Stowarzyszenie Magnolia  

Stowarzyszenie Inne Jest Piękne  

Stowarzyszenie K.S. „Olimpia”  

 

 

 

 

 



OLECH PIOTR  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 

Obszar polityki społecznej  

 

Ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorca. Obecnie koordynator 

merytoryczny wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracujący 

w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 2015 - 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji 

społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W latach 2001 do 2014 roku 

sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Z wykształcenia 

pracownik socjalny (specjalizacja - organizowanie społeczności lokalnych) a także socjolog. Koordynator 

ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, 

zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności 

(2009-2014).  

 

Fundacja Społecznie Bezpieczni 

TWP Przystań  

Bank Żywności w Trójmieście  

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  

 

PROKOP JOANNA Stowarzyszenie Waga   

 

MOPR/  WRS/ BRG /  Centrum Wolontariaty/ Kultura  

 

Członkini Stowarzyszenia Waga, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu „Biskupia Bliżej Natury”,  „Od 

wielu lat zaangażowana w projekty realizowane przez  Stowarzyszenie.  Animatorka wydarzeń  „Podwórko 

Sąsiedzkiej Energii”.  Pedagog resocjalizacji, Terapeutka Zajęciowa.  

 

Stowarzyszenie Biskupia Górka  

Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku  

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa  

 

RUTKOWSKA ELŻBIETA  Stowarzyszenie WAGA 

 

wszystkie obszary 

 

Z trzecim sektorem jestem związana od kilkunastu lat. Przez ostatnie dwie kadencje byłam członkinią 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Od wielu 

lat udzielam się w pracach komisji konkursowych. Staram się też edukować organizacje w coraz lepszym 

odpowiadaniu na wymogi wnioskowe. Wierzę, że możemy usłyszeć i zrozumieć nasze wzajemne potrzeby.  

Przez wiele lat kierowałam Centrum Kultury, gdzie prowadziła działania animacyjne włączające osoby młode 

oraz seniorskie. Działania międzypokoleniowe realizowane narzędziami kultury uważam za bardzo skuteczne 

i prowadzące do zmiany polegającej na większej uważności oraz włączeniu społeczności lokalnej. Działam też 

na polu integracji społecznej. Najczęściej zasiadam w komisjach konkursowych powoływanych przez MOPR, 

WRS oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury.  

 

Fundacja FOSA, 

Opowiadacze historii Dolnego Miasta,  



Stowarzyszenie Biskupia Górka,  

 

SUSKI DASTIN  Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

 

zdrowie psychiczne, pomoc społeczna, uzależnienia, domy sąsiedzkie,  

 

Biorę udział w pracach komisji konkursowych w bieżącej kadencji. Posiadam 10 letnie doświadczenie w pracy 

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, korzystających z różnych form wsparcia, tym samym 

znam obszary na które przyznawane są granty. Posiadam wykształcenie psychologiczne, 

psychoterapeutyczne a także z obszaru ekonomii społecznej, uzależnień i terapii rodzin. Współprowadzę 

Fundację FOSA działającą w obszarze zdrowia psychicznego, która współpracuje z wieloma organizacjami 

w Gdańsku.  Moje doświadczenie, wiedza, znajomość profilu działalności wielu organizacji a także znajomość 

potrzeb mieszkańców, pozwala mi  wierzyć w moją przydatność w pracach komisji konkursowych. 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu  

Stowarzyszenie Wspólnota Serc,  

PSONI koło w Gdańsku  

 

TRUSZKOWSKA ELŻBIETA   Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku 

 

W komisjach dotyczących zadań ogłaszanych przez: Wydział Rozwoju Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Biuro Prezydenta ds. kultury, Powiatowy Urząd Pracy , Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział 

Środowiska 

 

Osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy  z jednej największych  organizacji pozarządowych na terenie 

Gdańska w dziale finansowym, koordynująca wszystkie aspekty finansowe w organizacji. Posiada bardzo 

dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności  pożytku publicznego 

i wolontariacie, którą wykorzystuje w działaniach praktycznych. Od kilku miesięcy zaangażowana jako 

specjalista lokalna ds. instrumentu  pilotażowego dotyczącego asysty prawnej, gdzie poszerza swoja wiedzę 

w zakresie pracy z osobami  z niepełnosprawnościami, promuje tym samym lokalnie prawa osób 

z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie doradzała organizacjom pożytku publicznego w zakresie 

sporządzenia wniosków na dofinansowanie zadań publicznych oraz sposobu ich ewidencjonowania 

i rozliczenia. W swojej pracy wykorzystuje takie umiejętności jak: • umiejętność rozwiązywania problemów; 

• umiejętność pro aktywnego dzielenia się wiedzą , doświadczeniem • umiejętność jasnego formułowania 

wniosków  

 

Stowarzyszenie Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

 

UMŁAWSKA WIOLETA Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

 

pomoc społeczna , działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Gdański Fundusz Młodzieżowy 

 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 25 lat aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku w zakresie koordynacji projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej 



osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Od 2009 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia; 

odpowiedzialna za pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia, koordynator wielu projektów 

krajowych oraz finansowanych ze środków UE nakierowanych na wspieranie osób z autyzmem; od 2006r. 

członek Komisji Konkursowej z zakresu pomocy społecznej i niepełnosprawności; od 2020 Gdańskiego 

Funduszu Młodzieżowego; członkini Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

uczestniczyła w pracach nad tworzeniem Gdańskiego Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i innymi 

całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich Rodzinom na lata 2010-2013, w pracach nad tworzeniem 

Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz w pracach zespołu na tworzeniem kompleksowego 

środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem 

w projekcie Gdański Model Autyzmu; społecznie zaangażowana w działalność organizacji w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 

Fundacja "Pomóż Mi Żyć" 

Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski 

 

KAROLINA WEINER   Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

rozwój wspólnot lokalnych,  dzieci i młodzież, przedsiębiorczość, wykluczenie społeczne, równość i prawa 

człowieka 

Swoje początki pracy w trzecim sektorze zaczynała, jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki 

wolontariatowi i pracy w organizacjach pozarządowych na różnych stanowiskach świetnie zna i rozumie 

potrzeby, oczekiwania i wyzwania jakie stoją przed liderami. Pomaga i animuje tworzenie NGO, pozyskiwanie 

środków na działania. Zawodowo związana z III sektorem od 2009 roku, początkowo jako specjalista ds. 

informacji i komunikacji. Koordynatorka projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł. Eksperta 

i  współpracowniczka w ramach projektów ogólnopolskich i partnerskich. 

Forum Inicjowania Rozwoju   

Fundacja Świat Wrażliwy 

Stowarzyszenie Piecek-Migowo,  

 

WIECKI ANDRZEJ Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

 

Zakres  związany z wolontariatem, realizacja zadań wspierających rodziny, osoby potrzebujące  

 

Pracując z osobami potrzebującymi, liderami grup oraz z animatorami wiem jak ważne jest nastawienie na 

drugiego człowieka oraz zrozumienie jego dążeń i potrzeb. Powyższe nastawienie przyczynia się do niesienia 

bezinteresownej i mądrej pomocy.  

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej 

Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom 

Pomorskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Uśmiech Dziecka" 

 

 

 

 



WISZNIEWSKA MAGDALENA  Pomorskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Uśmiech 

Dziecka" 

 

Wszystkie obszary tematyczne komisji konkursowych 

 

Mam 46 lat, od urodzenia mieszkam w Gdańsku. Ukończyłam Uniwersytet Gdański. Pracuję jako terapeuta 

SI, jestem też rodziną zastępczą zawodową. Przez kilka lat działałam w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Stogi. 

Jestem prezesem Stowarzyszenia „Forum Rad Dzielnic” oraz członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia 

Rodzicielstwa Zastępczego „Uśmiech Dziecka” i Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.  

Z uwagi na wykonywany zawód i działalność społeczną, najbardziej interesują mnie zagadnienia związane 

z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wspieraniem społeczności lokalnych.  

Realizowałam projekty z różnych obszarów: pomocy społecznej, wsparcia społeczności lokalnej, sportu, 

kultury, edukacji i wielu innych.  

Od kilku lat, dzięki Państwa głosom jestem członkiem GROP. Jako reprezentantka GROP miałam przyjemność 

uczestniczenia w pracach Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zespołu Budżetu 

Obywatelskiego. Pozwoliło mi to na zdobycie doświadczenia i wiedzy z zakresu działalności organizacji 

pozarządowych.  

Od wielu lat biorę też udział w pracach komisji konkursowych.  Jestem osobą dyspozycyjną i posiadam 

potrzebną wiedzę praktyczną, co pozwala mi na rzetelną pracę i obiektywną ocenę złożonych ofert.  

 

Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic  

ZHP Chorągiew Gdańska  

Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży 

 

WITKIEWICZ ANDRZEJ  Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic 

 

Wszystkie obszary tematyczne komisji konkursowych 

 

Od 2003 roku działam w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Strzyża oraz współpracuję z wieloma stowarzyszeniami 

i fundacjami. Dbam o rozwój społeczności lokalnej i drobne inwestycje. Jestem Wiceprezesem 

Stowarzyszenia FORUM RAD DZIELNIC. 

Widzę potrzebę silnej i profesjonalnej reprezentacji NGO w komisjach konkursowych. Posiadam teoretyczną 

i praktyczną wiedzę z zakresu budowy placów zabaw, boisk i innych inwestycji, ochrony środowiska, 

wspierania rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 

integracyjnych i kulturalnych. 

Realizowałem projekty z różnych dziedzin, m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, ochrony 

środowiska, wsparcia społeczności lokalnych, sportu, kultury i edukacji. 

Dzięki udzielonemu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych poparciu od wielu lat sumiennie 

uczestniczę w pracach komisji, do których byłem oddelegowany.  

Dysponuję odpowiednią ilością czasu, koniecznego do pracy w komisjach. 

Uważam, że moja fachowość i dyspozycyjność pozwoli na wnikliwe zbadanie ofert i sprawiedliwe 

współdecydowanie o przyznawaniu środków finansowych dla najlepiej przygotowanych i najbardziej 

potrzebnych zadań 

 

ZHP Chorągiew Gdańska  

Pomorskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego  

Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży 


