
Rozstrzygnięcie konkursów  
Opolska Niezapominajka 2020 oraz Społecznik Roku 2020 

 
Laureaci w kategorii „Opolska Niezapominajka” 2020 : 

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”  - to stowarzyszenie, które wyłoniło 
się w 2008 roku z Fundacji o tej samej nazwie, działa na terenie gmin Chrząstowice, 
Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Priorytetem LGD 
jest wykorzystanie walorów turystyczno–rekreacyjnych tego obszaru do stworzenia 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i 
pobudzenia inicjatyw społeczno–gospodarczych; 

 Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu – fundacja oferuje bezpłatne wsparcie i 
pomoc w zakresie edukacji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
Fundacja wygrała także w głosowaniu internautów i zdobyła nagrodę publiczności 
w kategorii „Opolska Niezapominajka”  2020 

 
Wyróżnienie w kategorii „Opolska Niezapominajka” 2020 : 

 Ochotnicza Straż Pożarna Miejsce Odrzańskie  

 Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces"  

 Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie  

 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej  
 
Laureat w kategorii Społecznik Roku 2020: 

 Alicja Stelmaszczyk – SPOŁECZNIK ROKU – z Opola, od 9 lat jest wolontariuszką 

Fundacji Szansa dla Niewidomych i mentorem dla osób nowoociemniałych, przez 

wiele lat była wolontariuszką w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi Nadzieja, jest członkiem zarządu Opolskiego Klubu 

Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących Cross Opole i jego 

zawodniczką, organizowała i współorganizowała wiele akcji charytatywnych, jest 

pomysłodawcą, fundatorem i wiceprezesem Fundacji NaKole, współtwórcą i 

koordynatorem wielu projektów. 

 

Wyróżnienia w kategorii Społecznik Roku 2020: 

 Marek Kuklewski – wyróżnienie – z Gogolina, zawodowo związany z Bankiem 

Spółdzielczym, jest pomysłodawcą i współprowadzącym „Akademię Młodego 

Odkrywcy” – zajęć dla dzieci przybliżających temat robotyki, prowadzi zajęcia dla 

seniorów dot. bezpieczeństwa w sieci, współpracuje z wieloma organizacjami 

społecznymi w gminie; 

 Paweł Buczek – wyróżnienie – z Grobnik w gminie Głubczyce, jest nie tylko sołtysem 

wsi, ale jej liderem i pomysłodawcą wielu akcji, a jego największym projektem jest 

rewitalizacja Zamku Joannitów w Grobnikach, jest wolontariuszem Zakonu 

Kawalerów Maltańskich, członkiem stowarzyszenia Inicjatywa i założycielem Lokalnej 

Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. 

--------------------------------------------- 



 

Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo ekonomii społecznej (Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu) 

Laureaci: 

 Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 

 Oddział Głubczycki Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich 

 Spółdzielnia Socjalna UHP „Opole” 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

Wyróżnieni: 

 Spółdzielnia Socjalna „Parasol” 

 Spółdzielnia Socjalna „Pszczółka” 

 


