,
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Pozńań New Design.

Ciągle w biegu, pikniki, zbiórki pieniędzy, wolontariaty, imprezy charytatywne, pomoc dzieciom...

\

Pani Joanno, co Panią tak gna?
Nigdy nie myślałamo tym, co robię, jak o pogoni. To
raczej wielki apetyt na życie i pasja. Pogoń kojarzy mi
się z presją, a pasja z wewnętrzną potrzebą samorealizacji. Zycie to nieograniczona oferta iłryzwań t możliwości.Jeślipołączyć to z wewnętrzną potrzebą rozwoju i działania, to owocuje aktyvnością. A potrzeby
są motorem do dzialania i przyjacieiem kreatlłvności,

zwlaszcza potrzeby innych.

Pani doświadczenia organizacyjne?
Wolontariat zaczął się od członkostwa, a później
funkcji zarządczej w Polskim Stowarzyszenil Zarzą,
dzania Kadrami w Poznaniu. Bylam współorganizatorem 4 pielwszych konferencji Kadry dla Biznesu,
Podczas przygody z dobroczynnością koordynowałam
wiele akcji kultura}nych, medialnych, rozrpvkowych,

integracyjnych, fundraisingorrurych, szkoIeniorłrych.
Byłam prezydentem najstarszego żeńskiego klubu
Lions w Polsce, równolegle realizując kilka projektów o zasięgu krajourym, w tym jeden grantoury dla
dzieci niewidomych z ośrodkaw Owińskach -15 elektronicznych powiększalników. Zrealizowałam projekt
medialny - 30 minuto$T proglam ,,Moda na dobroczynność",emitowany w TV Po]onia 1. W 2012 zalożyłamLions CIub Poznań New Design, jednocześnie
petniąc funkcję sekretarza w gabinecie gubernatora
i szkoląc zarządy klubów w calej Po]sce. Uczestniczę
w pracach Regionalnego Panelu Ekspertów III Sektor
dta Polski obsługiwanegoprzez Ośrodek Sieci SPLOT

Jak rozwija się dobroczynnośćw Poznaniu?
To bardzo szeroki temat. Dobroczynność w calej

?asle
Polsce rozwija się

i

profesjonalizuje, Powstaje coraz

więcej organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Dostępne jest bezpłatne merltoryczne
wsparcie dla tego sektora. Organizacje mają szansę na
coraz większa efektywność, profesjonalny wizerunek,
zaplanowany fundraising. Buduje się świadomośćpotrzeby uniezależniania się od finansowania grantowego pIzez prowadzenie działalnościgospodarczej. Ważnym kierunkiem rozwoju jest współpraca u sektorem
biznesorłrym. Popularyzacja koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) otwiera możliwościkorzystania z całej gamy profesjonalnych zasobów tego
sektora. Rośnie skala współpracy między organizacjami pozarządourymi.

Pani dzialalnośćto głównie aktywnośćw ramach
Lions Club. Proszę przyb|iżyć naszym Czytelniczkom
jej charakter i ramy organizacyjne

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions to
największa światowahumanitarna organizacja pozarządowa, powstała w 191,7 roku w USA. W tym roku
obchodzimy 25-1ecie istnienia w Polsce, Na terenie
kraju dzialają 54 kluby, na świeciejest ich 46.000.
100% pozyskiwanych środków przekazujemy potrze-
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bującym, a administracja finansowana jest rłryłącznie
ze skiadek członkowskich. Lioni angażują się w działania na rzecz społecznościlokalnych na catym świe-

cie. Mamy aktywną mIodzież działająca w klubach
LEO. W Poznaniu najgłośniejsząich akcją cykliczną

jest dobroczynny Fashion Leo's Passion.

Jest Pani wspólzalożycielką nowego

Klubu.
pomysł
Skąd
i iak przebiegła realizacja powstania,
co można powiedzieć o nim teraz?
Klub powstał z apetytu na nolMe sposoby pomocy,
angażujące tych, którym pomagamy, aby i ońi mieli
przestrzeń do dzielenia się tym, co mają do zaoferowania, a mają bardzo wiele. Tizeba tylko to dostrzec
i potraktować ich jak partnerów. To samo dotyczy
sektora biznesu. Ideą naszego klubu jest holistyczne
podejście do społeczeństwa, w którym każde ogniwo
odgrywa ważna rolę - może być donatorem i odbiorcą.
Lions Club Poznań New Design skupia aktywne kobiety wielu profesji, dostrzegające wachlarz możliwości,Wiele z nich zainteresowałam lionizmem podczas
spotkań Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, a one zachęciły kolejne, Po blisko dwóch latach wspólnej pracy i
ponad 40 realizacjach, klub jest dojrzały, wciąż świeży
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Lions Club Poznań New Design to 20 aktl-wnych kowolontariuszek, otlvartych dla I{AZDEGO, kto

biet

pragnie pomagać. Wcześniej pozyskaly już dla Hospicjum ponad 30.000 zł. Pracowaly też w Hospicjum,

jako ogrodniczki poclczas akcji OGROD MARZEN

z okazji 1 rocznicy powstania k]ubu.
Stowarzyszenie zrzeszone jest w największej na

świecieorganizacji humanitarnej Lions C]ubs ]n-

ternational, liczącej 1.350.000 wolontariuszy na ca,
Iym świeciew różnym wieku, statusie społecznym
i materialnym. 100% POZYSKIWANYCH SRODKOW

PRZEKAZUJĄ POTRZEBUJĄCYM

Joanna Skorupska- Górska
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Anną Sobkowiak

