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Lista Kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Województwa Opolskiego IV kadencji 
 

Lp. 

 

Kandydat 
na członka 
RDPPWO 

Organizacja 
zgłaszająca 
Kandydata 

 

 

Kwalifikacje 
Kandydata na członka RDPPWO 

1. 
Bobkiewicz 

Andrzej 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Krajoznawców 

 

 

Kandydat jest sprawnym organizatorem, dobrym negocjatorem, przez 11 lat 

pracował jako lektor języka i kultury polskiej na rzecz Polonii na Wschodzie za co 

został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Jako czynny dziennikarz ma umiejętność sporządzania tekstów, prowadzenia 

korespondencji, organizowania spotkań i konferencji. 
 

2. Broj Dariusz  

 

Beninca UKS 

FENIKS 

Kędzierzyn-Koźle 

 

 

W latach 2004 – 2012 – Dyrektor MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, na bieżąco ściśle 

współdziałający ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w mieście oraz spoza 

Gminy Kędzierzyn - Koźle. 

W latach 2013 – 2015 – Inspektor oraz zastępca Naczelnika w Wydziale 

Organizacyjnym, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

Od 2015 roku – Prezes DELFIN Sp. Z o. o. w Krapkowicach – gminnej  

i komunalnej spółki sportowej, mający w swoich zadaniach współpracę 

 z organizacjami pozarządowymi. 
 

3. 

Małgorzata 
Czerwińska 

 

Fundacja ,,Bądź 

Dobroczyńcą” 

 

 

Kandydatka ukończyła studia magisterskie – magister pracy socjalnej ,studia 

pierwszego stopnia o specjalności resocjalizacja, studia podyplomowe – tytuł 

pedagog terapeuta oraz studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie w 

pomocy społecznej. Pani Małgorzata posiada certyfikat mediatora sądowego  

z zakresu prawa rodzinnego, kodeksu cywilnego oraz prawa pracy i jest wpisana 

na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Opolu. W 2016 roku 

pozyskała środki z EFS RPO WO na realizację kilku projektów, między innymi na 

rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego, pn.,, Silna rodzina na szczyt się 

wspina” oraz projekt pn. „ P.R.O.M – Pomoc rodzinie i Opieka Mobilna”.  

Z racji 12 letniej pracy w organizacji pozarządowej posiada doświadczenie we 

współpracy z samorządem i innymi organizacjami pozarządowymi. Przez trzy 

lata pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku na stanowisku starszego 

pracownika socjalnego, pełniąc także obowiązki przewodniczącej Miejsko – 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku. W latach 

2009-2012 w projektach EFS zajmowała stanowiska doradcy zawodowego, 

doradcy socjalnego, doradcy dla PES i Spółdzielni Socjalnych, specjalisty ds. 

monitoringu, ewaluacji projektu, danych do PEFS i równości szans oraz 

specjalisty ds. promocji i rekrutacji. 
 

4. 
Alicja Gawinek 

 

 

Opolskie 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw 

Pozarządowych 

 

 

Kandydatka jest związana z sektorem pozarządowym od ponad 15 lat, w tym  

10 zawodowo. W 2010 jako przedstawiciel OCWIP była mocno zaangażowana  

w proces inicjowania powołania RDPP w województwie opolskim. Posiada dużą 

wiedzę na temat III sektora, współautorka publikacji z serii 3W(Warto Wiedzieć 

Więcej) na temat RDPP oraz współautorka standardów powołania i 

funkcjonowania RDPP. Prowadziła procesy samooceny 4 rad pożytku 

publicznego Wspierała procesy powstawania gminnych i powiatowych RDPP w 

województwie opolskim. Obecnie Członkini Prezydium Konwentu WRDPP. Była 

współzałożycielką  

i wieloletnią wiceprezeską Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Współpracowała z 

Bardzo Młodą Kulturą w województwie opolskim m. In. poprzez pomoc w 

przygotowaniu dokumentów do regrantingu oraz ocenę wniosków. Ekspert FIO. 

W latach poprzednich: Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Członki Rady 

Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Sekretarz Rady Działalności Pozytku Publicznego Województwa Opolskiego III 

Kadencji. Członkini krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. 
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Lp. 

 

Kandydat 
na członka 
RDPPWO 

Organizacja 
zgłaszająca 
Kandydata 

 

 

Kwalifikacje 
Kandydata na członka RDPPWO 

5. 
Amelia 

Gąsiorowska 

 

Stowarzyszenie 
Tarnowiec 
wczoraj, dzisiaj  
i jutro 

 

 

Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego  

III kadencji w latach 2015-2018. 

W latach 2016-2018 Członek Kapituły Konkursu ,,Opolska Niezapominajka” oraz 

Członek Zespołu wyłaniającego ,,Opolską Super Niezapominajkę”.  

Od 2013 Członek Stowarzyszenia ,,Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”. 

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturowego i gospodarczego wsi Tarnowiec.  

Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu 

społecznemu.  

2008 - Auditor Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego. 
 

6. 
Adam 

Grzegorczyk 

Fundacja ,,Bądź 

dobroczyńcą” 

 

 

16 letnie doświadczenie w pracy jako psycholog – specjalista pomagający 

ludziom o wielu tysiącach godzin pracy specjalistycznej jako doradca i trener 

grup nakierowanych na rozwój osobisty i przekraczanie trudności. 

Współtwórca innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych – jako członek 

zarządu(aktualnie Wiceprezes) Fundacji ,,Bądź Dobroczyńcą” wiedzie swoją rolę 

w szukaniu i wdrażaniu rozwiązań nowych, przecierających szlaki do rozwoju 

indywidualizowanych usług społecznych. Kandydat bardzo dobrze zna 

praktycznie cały obszar funkcjonowania organizacji pozarządowych, spółdzielni 

socjalnych a także współpracy z instytucjami samorządowymi. Potrafi 

odnajdywać rozwiązania problemów, które są zarówno skuteczne jak  

i nowatorskie. 

W 2016 r. był członkiem komisji oceniającej wnioski do konkursów ofert w 

gminie Opole. Uczestniczył w licznych konferencjach i spotkaniach 

poświęconych rozwoju ekonomii społecznej. 
 

7. 
Andrzej 

Jaworowicz 

Klub Ochrony 
Środowiska 
Śląska 
Opolskiego 

 

Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIDO) – doradztwo techniczne, 

technologiczne i z zakresu ochrony środowiska. Gł. Specjalista, Kierownik 

projektu PHARE Sci-Tech 1(restrukturyzacja polskich jednostek badawczo 

rozwojowych. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWO – 

Przygotowanie do pozyskiwania i absorpcji funduszy programów pomocowych 

UE, współudział w tworzeniu strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na 

lata 2000-2013. Koordynator międzynarodowego projektu RITTIS-INBO- 

organizacja i koordynacja przedsięwzięć rozwoju innowacyjno-

technologicznego. Doradztwo przy wyborze funduszy UE, przygotowywanie 

projektów, zarządzanie i rozliczanie projektów. Pełnomocnik Wojewody  

ds. rozwoju i infrastruktury regionu. Konsultant Krajowego Systemu Usług  

i Krajowego Systemu Innowacji. Członek Zespołu Konsultacyjnego oceniający 

oferty organizacji pozarządowych – Ochrona środowiska i promocja miasta  

i regionu. 
    

8. 

Iwona 
Konowalik 

 

Stowarzyszenie 

Miejski Klub 

Sportowy 

,,SUPLES” z 

Krapkowic 

 

 

Kandydatka posiada: 

- 14 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy z 

osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

- doświadczenie zawodowe jako trener pracy osób niepełnosprawnych 

- doświadczenie zawodowe w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Krapkowicach Subregion Południowy 

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi subregionu południowego, 

zajmuje się animacją lokalną oraz współdziałaniem i partnerstwem pomiędzy 

trzema sektorami. 

Od 01.12.2016 – animator lokalny, od 1.05.2016 – doradca specjalistyczny 

marketingowy, od 2016 – umowa wolontariacka z zakresu prowadzenia szkoleń 

dot. wybranej tematyki ekonomii społecznej. 
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zgłaszająca 
Kandydata 

 

 

Kwalifikacje 
Kandydata na członka RDPPWO 

9. 
Helena 

Rożenek 

Wojewódzkie 

Towarzystwo 

Walki z 

Kalectwem w 

Opolu 

 

 

Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego  

III kadencji.  

Kandydatka w okresie swojej kilkuletniej działalności w III sektorze wykazała się 

dużym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Swoją wiedzę i umiejętności 

nabyte w okresie pracy zawodowej ( z obszaru bankowości i finansów)  

i społecznej z pożytkiem wykorzystuje we wspieraniu spraw organizacyjnych 

stowarzyszenia.  

Kandydatka jest osobą komunikatywną, posiadającą dużą wrażliwość na sprawy 

społeczne i otwartą na działalność w tym obszarze. 
 

10.
Władysław 

Sztefic  

Wojewódzkie 

Towarzystwo 

Walki z 

Kalectwem w 

Opolu 

 

 

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego  

III kadencji.  

Kandydat w okresie swojej kilkuletniej działalności w III sektorze wykazała się 

dużym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Swoją wiedzę i umiejętności 

nabyte w okresie pracy zawodowej ( z obszaru bankowości i finansów) i 

społecznej z pożytkiem wykorzystuje we wspieraniu spraw organizacyjnych 

stowarzyszenia. Kandydat jest osobą komunikatywną, posiadającą dużą 

wrażliwość na sprawy społeczne i otwartą na działalność w tym obszarze. 
 

11.

Leokadia 
Świderska - 

Trebel 

Stowarzyszenie  

,, Bursztynowe 

Serca” 

 

 

Pani Leokadia jest członkiem Stowarzyszenia ,,Bursztynowe Serca” działającego 

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Działa również na rzecz kobiet  

w Lidze Kobiet Polskich, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Krajowego Zarządu. 

Jest założycielką Klubu Seniora ,,Chaberek” przy Spółdzielni Mieszkaniowej 

,,Przyszłość” i członkiem Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

Kandydatka z wykształcenia jest geodetą, z zamiłowania artystką w obszarze 

śpiewu i tańca oraz ręcznego zdobienia porcelany – Regionalne wzory Opolskie. 

Łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, jest odpowiedzialna, systematyczna, 

powierzone zadania wykonuje sumiennie. 
 

12.
Bronisława 
Żebrowska 

Stowarzyszenie 

,,Bursztynowe 

Serca” 

 

 

Kandydatka na co dzień zatrudniona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

w Opolu w Domu Dziennego Pobytu ,, Złota Jesień”, zajmuje się bankiem 

żywności w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych dla osób/rodzin 

najbardziej potrzebujących. Realizuje działania związane z programem ,,Nie 

marnuj Jedzenia” i programem o przekazanie ,,Produktów rolnych” dla 

podopiecznych MOPR. Pani Bronisława łatwo nawiązuje kontakty 

interpersonalne, jest osobą odpowiedzialną  

i chętną do pracy. Jest członkiem Stowarzyszenia ,,Bursztynowe Serca” 

działającego na Recz osób starszych i niepełnosprawnych W latach 2011-2014 

była członkiem Komisji Mieszkaniowej powołanej zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Opola. Była członkiem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia  oraz Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 


