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Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego III kadencji na lata 2016-2019
Imię j nazwisko kandydata/kandydatki;

Agnieszka Kęska
Profil kandydata/kandydatki:
główny obszar działalności

fnp. te ifery zadań publicznych określonej w ustawie o
dztatolnoici pożytku publicznego 1 o wolontoriocie):

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób;
Przeciwdziałanie uzależnieniom 1 patologiom społecznym;
Działalność charytatywna;
Podtrzymywanie 1 upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomośd narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
Wypoczynek dzieci 1 młodzieży;
Pomoc Polonii 1 Polakom za granicą;
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich,
równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości
etnicznych, narodowych, równości ras 1 swobód religijnych,
przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom
wszelkiego rodzaju.

opis doświadczenia wskazujący na celowość wyłonienia do Rady, motywacja wraz z programem działania w
Radzie:
Agnieszka Kęska, kandydatka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2016
- 2019, z wykształcenia magister gospodarki I administracji publicznej (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.
Działalność w krakowskich organizacjach pozarządowych rozpoczęła 2008 roku, czynnie angażując się
w problemy życia społecznego, obywatelskiego i kulturalnego mieszkańców miasta Krakowa, szczególnie
najmłodszej grupy społecznej. Wraz ze wzrostem zaangażowania w potrzeby lokalnej społeczności, aktywnie
działała na rzecz mieszkańców regionu Małopolskiego oraz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.
W późniejszej perspektywie rozwijała swoje umiejętności poparte wiedzą z zakresu działalności
w organizacjach pożytku publicznego. Ukończyła liczne certyfikowane kursy dotyczące pracy/doradztwa w
OPP. Jako uczestniczka, brała aktywny udział w spotkaniach i konsultacjach społecznych dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa, organizowanych przez
m.in. Urząd Miasta Krakowa.
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W latach 2009 - 2015 była zatrudniona w krakowskiej organizacji pozarządowej - w Stowarzyszeniu „Na
Rzecz Rozwoju", w którym pisała projekty o tematyce kulturalnej, społecznej I edukacyjnej, kierowane dla
różnych grup społecznych, zawodowych i wiekowych.
We wskazanym okresie odpowiadała za prawidłowość i rzetelność prowadzonych projektów, zarządzała
zasobami ludzkimi, pełniąc funkcję koordynatora wszystkich zadań publicznych realizowanych przez
Stowarzyszenie (SNRR), zleconych przez Urząd Miasta Krakowa, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta
Nowego Sącza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Do najważniejszych z nich należą: Najpiękniejszy Dzień Lata ( cykliczny projekt kulturalny dla dzieci
i młodzieży), Królewskie wakacje (cykliczny projekt f letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży), Polska- kraj
naszych przodków (kolonia dla dzieci z Chmielnika - Ukraina), Kobieta - Wiedza - Władza (cykliczny projekt
dla ogółu społeczeństwa - koncerty, wernisaże wystawy, konferencje).
Mając na uwadze potrzeby nie tylko lokalnej społeczności, wraz z grupą osób założyła Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.
Idea powstania Stowarzyszenia zrodziła się w 2015 roku podczas konsultacji i spotkań dla NGO,
organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa I Województwo Małopolskie, które wskazały przedstawiony
kierunek działania.
Formalnie, organizacja została zarejestrowana 14 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, której zamierzeniem było stworzyć Stowarzyszenie o działalności charytatywnej,
wypełniające brakujące sfery w Małopolskiej przestrzeni publicznej, w zakresie rozwijania i upowszechniania
prospołecznych i obywatelskich postaw, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Pomimo, że to nowopowstała organizacja należy zaznaczyć, iż z inicjatywy p. Agnieszki Kęska, już pojawiły się
ciekawe projekty społeczne, które są w realizacji:
- „Wakacje w cieniu kultur/'. To wakacyjny program dla dzieci i młodzieży budujący w najmłodszej grupie
wiekowej świadomych odbiorców życia społecznego i rozwijający w niej otwarte postawy obywatelskie.
Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania historią powstania Polski i poznawanie procesu tworzenia
się prawa polskiego i obowiązującego w stosunku do dzieci.
- "Wyklęci", losy Polaków pisane miłością do Ojczyzny. Program edukacyjny dla młodzieży o losach żołnierzy
niezłomnych. Zadanie publiczne, w ramach którego chcemy ukazać jak Polacy walczyli w powojennej Polsce
przeciwko sowietyzacji Polski, na przykładzie rotmistrza Witolda Pileckiego, więźnia politycznego okresu
stalinowskiego).
Poprzez osobiste doświadczenie i kontakt z organizacjami/podmiotami/osobami działającymi w różnych
branżach sektora pozarządowego p. Agnieszka zna trudności, z jakimi borykają się mieszkańcy Krakowa oraz
jest świadoma jak ciężka I wymagająca jest praca w III sektorze.
Działając z pasją i chęcią niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, od kilku lat, jako wolontariusz
udzielała i udziela wsparcia (teraz również w ramach działalności Stowarzyszeniowej SIS LEGE ARTIS):
I. Organizacjom pozarządowym w Krakowie:
- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji w Krakowie (wsparcie dla dzieci),
- Fundacja Pro Musica NOVA (wsparcie w organizacji koncertu im. H.M. Góreckiego),
- Małopolska Federacji Świetlic (wsparcie dla dzieci),
| Fundacja Nasz Dom w Swoszowicach (pomoc osobom bezdomnym, borykającym się głównie z problemem
alkoholowym),
- Małopolskie Stowarzyszenie na rzecz Integracji Obcokrajowców MSRIO (wsparcie w organizacji spotkań
Integracyjnych wielonarodowościowych członków grupy zamieszkałych w Krakowie).
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II. Organizacjom pozarządowym z poza Krakowa:
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań" im. Jana Pawła II w Tymbarku (pomoc
w organizacji letniego wypoczynku),
- Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach - Pr/eglm (pomoc!
w organizacji letniego wypoczynku),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Podola (wsparcie dla dzieci / Ukrainy, Podola).
III. Instytucjom kościelnym:
- pomoc i doradztwo w organizacji corocznego Festynu Gmlnno - Parafialnego w Słopnicach Dolnych (powiat I
limanowski).
IV. Pomoc rodzinom wymagającym wsparcia finansowego I rzeczowego:
- pomoc osobowa, materialna I finansowa rodzinom wielodzietnym z terenu województwa Małopof'Jrtego,
- organizacja pomocy żywnościowej dla rodzin/osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie - obecnie trwają przygotowania adaptacyjne do wydawania żywności w lokalu;.
otrzymanym od Urzędu Miasta Krakowa. Planowo wsparcie rusza od września 2016 r.
Praca na rzecz dzieci została doceniona przez nich samych. P. Agnieszka Kęska, w ciągu całej działalności
otrzymywała podziękowanie od organizacji/podmiotów z którymi współpracowała. Jednak najcenniejsze
słowa i spontaniczne dowody wdzięczności padały ze strony dzieci.
Motywacja do działania w Radzie:
Mając na względzie długoletnie doświadczenie w pracy na rzecz NGO, wiem, te trzeci sektor powinien
współpracować z innymi sektorami, w tym z administracją publiczną, by miał istotny wpływ na kształtowanie I
otaczającej nas rzeczywistości. Ten proces jest niezwykle ważny. Moją motywacją jest pokazanie, że takie
niewielkie organizacje nie tylko powinny, ale też mogą, brać udział w tym dialogu.
Mój udział, jako członka Rady, przyczyni się do budowania współpracy, wzajemnego poznawania się 1
I współdziałania. Spowoduje umacnianie roli I wiarygodności III sektora, co wzmocni Inicjatywy obywatelskie i
I współpracę z sektorem publicznym.
Zatem, chciałabym służyć swoim doświadczeniem i wiedzą w Krakowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego III kadencji, by reprezentować cały sektor organizacji pozarządowych.
Program na działalność w Radzie:
Jako członek Rady będę dążyć do tworzenia płaszczyzny do dyskusji nie tylko w sprawach spornych, ale także j
w codziennej współpracy, przekonanie administracji o potrzebie włączania organizacji pozarządowych do i
procesów decyzyjnych. Także zachęcenie organizacji do zwiększenia swojej aktywności w tych procesach.
Promowanie dobrych praktyk współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, na rzecz
propagowania bezpiecznego otoczenia, w którym rozwijać się może społeczeństwo obywatelskie, pełne
pokoju i bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu.

