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REKOMENDACJA

Pani Aneta Esnekier, reprezentdąca firmę Projekt Pasja, od 2009 roku jest zaangńowana
w Projekt Korba, realizowany przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS wę współpracy
ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Pani Esnekier brŃa udziŃ w trzech edycjach Projektu
Korba (w latach 2009,2010,2011) w roli:

Trenerki

-

prowadziła autorskie warsztaty

z

zaklesu komunikacji, współpracy
w grupie, przywódńwa, zarządzania sobą w czasie i wystąpień publicznych
Tutorki - w ramach wszystkich trzęch edycji sprawowała merytoryczną opiękę nad
grupą młodych ludzi realizujących kilkumiesięczne projekty w środowiskach
lokalnych; Pani Esnekier nadzorowała realizację młodzieżowych przedsięwzięć
artystycznych (koncerty, pokazy, LARPy, konwenty tematyczne, eventy kulturalne),
edukacyjnych (warsztaty, kursy), społecznych (akcje charytatywne, imprezy
integracyjne dla dzieci i młodzieży) i innych
Swoje zadania Pani Esnekier realizowńa niezvłykle sumiennie i terminowo, a ptzy tym
zzaangńowaniem, inwencją i twórczym zapńem niezbędnym w kreatywnej pracy zludźmi.
Efektem pracy Pani Esnekier jest: a) wyszkolona grupa kilkudziesięciu młodych liderów
realizujących swoje pasje i projekty w różnych środowiskach Województwa Śląskiego,
a takżę b) wymierny rezultat w postaci cyklicznych imprez zainicjowanych w ramach
Projektu Korba, takich jak np. konwent japoński JapKon organizowany od 2010 t. w Rybniku
dla kilkuset osób z całej Polski.

Z

pełnym przekonaniem polecam współpracę
Esnekier.
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Misją, dzialającej od 2003 roku Fundacji Rozwoju Społecznego Demos jest aktywizowanie obywateli
do tworzeŃa lepszych warunków życia dla społecznościlokalnych
utrzymuje i rozwija ośrodki wypoczynkowe w Odporyszowie
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poszczególnych osób. Fundacja Demos

Zubrzycy Dolnej dla podopiecznych

placówek opiekuńczo-wychowawczych,w szczególności wychowanków Stowarzyszenia SIEMACHA.

