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I kategoria - Organizacja Pozarządowa 2017

Zwycięzca: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika
Prezes: Grażyna Furgała

Stowarzyszenie promuje idee wolontariatu oraz zdrowego stylu życia, dzięki czemu integruje 
społeczność lokalną. Prowadzi współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, realizuje 
wiele projektów na rzecz mieszkańców naszego powiatu, mocno angażując w swoją 
działalność młodzież. Skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, które umożliwiają 
finansowanie przedsięwzięć. 
Co roku organizuje Powiatowe Dni Dawcy, propagując idee krwiodawstwa i pozyskiwania 
nowych dawców szpiku kostnego dla chorych. Stowarzyszenie realizuje również inne 
znaczące projekty, takie jak: Powiatowa Gala Wolontariatu, „Poznaj inspirujących ludzi z 
pasją”, „Odpowiedzialny kierowca-trzeźwy kierowca”, „Grajmy razem”, „Pięknym słowem 
malowane” oraz „Turystyczna przygoda w Owieśnie” i wiele innych.

Wyróżnienie: 
Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Dzierżoniowie 
Prezes: Marian Hebda, kierownik biura: Elżbieta Bancerz 

Organizacja zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób chorych oraz samotnych 
w powiecie dzierżoniowskim. Podstawowym działaniem Polskiego Czerwonego Krzyża jest 
promowanie honorowego krwiodawstwa oraz pomoc socjalna dla mieszkańców powiatu.
PCK zajmuje się organizowaniem szkoleń, warsztatów z zakresu pierwszej pomocy. 
Organizacja współpracuje również z dziećmi i młodzieżą – organizuje półkolonie, konkursy 
dotyczące HIV i ADIS oraz realizuje wiele innych działań oświatowych.

II kategoria - Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2017

Zwycięzca: 
Helena Sendyk - przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie 

Pani Helena skutecznie pozyskuje środki finansowe na realizację projektów dla członków 
swojego stowarzyszenia – jest jego motorem. Organizuje liczne wycieczki krajoznawcze na 
terenie Polski oraz za granicą, a także wczasy i turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki do 
kina, teatru czy opery. 
Dzięki swojej pomysłowości realizuje różnego rodzaju warsztaty dla swoich podopiecznych. 
Jest wydawcą gazetki związkowej pt. „Dzień Seniora”. Przyczyniła się między innymi do 
utworzenia Zespołu Wokalnego „Dzierżoniowskie wrzosy”. 
Pani Helena w ramach swojej działalności społecznej na rzecz stowarzyszenia podtrzymuje 
współpracę partnerską z seniorami miasta Kluczbork oraz miasta Hajduszoboszlo z Węgier. 
Dodatkowo Pani Helena angażuje się w zbiórkę paczek żywnościowych oraz pomoc w 
dofinansowywaniu leków.



Wyróżnienia: 

Artur Pawlus – prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału Dzierżoniów

Pan Artur zajmuje się organizacją wielu spotkań okolicznościowych integrujących 
społeczność kombatancką. Aktywnie działa w Związku Inwalidów Wojennych RP, 
pozyskując środki finansowe na rzecz kombatantów i podopiecznych stowarzyszenia. 
Dzięki zaangażowaniu i aktywności Pana Artura popularyzowane są postawy wartości 
patriotycznych w społeczności lokalnej, w szczególności wśród młodzieży.

Sławomir Oleksak - strażak i opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostroszowicach

Pan Sławomir angażuje się w edukację dzieci i młodzieży dotyczącą ratowania ludzkiego 
życia oraz niesienia pomocy potrzebującym. Jako czynny strażak prowadzi zajęcia z 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Ostroszowicach. Wspiera organizację imprez 
realizowanych w Szkole Podstawowej w Ostroszowicach, a także czynnie uczestniczy w 
projekcie WOŚP „Razem uczymy ratować”.

III kategoria - Lokalne przedsiębiorstwo /osoba 
wspierająca Organizacje Pozarządowe 2017

Lokalne przedsiębiorstwo wspierające III sektor: Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.
Sp. k. Dzierżoniów

Market Kaufland pod kierownictwem dyrektora Rafała Krajewskiego od początku swojej 
działalności wspiera różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia w obszarze trzeciego 
sektora. W miarę możliwości finansowych wspiera zadania realizowane przez organizacje 
pozarządowe naszego powiatu, które wnioskowały o pomoc finansową.

Osoba wspierająca III sektor: Paweł Kowalski – pielęgniarz ratownictwa medycznego

Pan Paweł na co dzień pracuje w Dziale Pomocy Doraźnej NZOZ Szpitala Powiatowego w 
Dzierżoniowie Sp. z o. o. Angażuje się wolontariacko w wiele projektów z obszaru 
bezpieczeństwa realizowanych przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu. 
W formie warsztatów przekazuje zasady pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno w 
teorii, jak i praktyce. 
Służy pomocą przy tworzeniu przez organizacje pozarządowe projektów, które propagują 
ratownictwo medyczne wśród społeczności lokalnej.


