Ewa Chromniak – absolwentka kierunku nauki polityczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów
podyplomowych w zakresie zarządzania ekonomią społeczną Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Od 2003 roku uczestniczy w realizacji szeregu przedsięwzięć na rzecz profesjonalizacji III Sektora
w Małopolsce. Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, obecnie Prezeska Zarządu
Fundacji. Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi –
pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy partnerskiej
w środowisku oraz urzeczywistnianiu idei „partycypacji obywatelskiej” czyli włączania mieszkańców w życie
społeczne. Nieustannie uczy się animacji społecznej, wspomagając społeczności lokalne i rozwój grup
nieformalnych w oparciu o zasoby lokalne.
Romuald Domański – od 1991 roku jest związany z Fundacją Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę a od
1999 roku z jej prawnym następcą Fundacją Wspomagania Wsi. Jest autorem i koordynatorem projektów
społecznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem jest rozwój obszarów wiejskich
a zwłaszcza rozwój przedsiębiorczości, w tym agroturystyki i turystyki społecznej. W ramach
międzysektorowych partnerstw, uczestniczy w inicjowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć związanych z rozwojem
lokalnym, w tym tworzeniu zintegrowanych produktów turystycznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej
środowisk wiejskich. Posiada wykształcenie wyższe techniczne (PW) i pedagogiczne (UW). Wyróżniony
odznaczeniem MTiS „Za zasługi dla turystyki” oraz Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona. Posiada tytuł „Honorowy
Obywatel Gminy Mielnik”.
Bartłomiej Głuszak – absolwent Szkoły Animatorów Społecznych SAS. Prezes Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych WRZOS. Dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Specjalista z zakresu funkcjonowania
organizacji pozarządowych, zwłaszcza socjalnych, rozwoju społeczności lokalnych. Twórca programu
miejscowości tematycznych w Stowarzyszeniu ESWIP, współtwórca Partnerstwa Miejsca z Duszą –
Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur; redaktor publikacji Tam, gdzie miejsca mają duszę – model
tworzenia miejscowości tematycznych. Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za
osiągnięcia na polu pomocy społecznej oraz Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator.
Maria Idziak – jest malarką oraz artystką społeczną. W dorobku ma 36 wystaw indywidualnych w kraju i za
granicą, uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, zorganizowała ponad 40 plenerów malarskich.
Swoje talenty artystyczne oraz animacyjne i społeczne wykorzystuje do pracy na rzecz odnowy i rozwoju wsi.
Zajmuje się tworzeniem wiosek i gospodarstw tematycznych oraz organizacją imprez i wystaw metodami
partycypacyjnymi. Działa w wielu środowiskach na terenie całej Polski, prowadzi projekty wdrożeniowe,
szkolenia oraz warsztaty.
dr Wacław Idziak – socjolog, przedsiębiorca społeczny, członek organizacji „Ashoka Innovators for the Public”,
wykładowca Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach kreowania
produktów kompleksowych miejscowości oraz redefiniowania misji i wizji organizacji. Od 15 lat prowadzi
działania związane z tworzeniem wiosek i gospodarstw tematycznych oraz wykorzystaniem wsi, jako przestrzeni
uczenia się i kreatywności. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek „O odnowie wsi” i „Wymyślić
wieś od nowa”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego i regionalnego nagrodzonych
w konkursach ogólnopolskich i europejskich, wyróżniony w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju
Regionalnego „Eurolider 2009”.
Dorota Kobylec – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych
w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys;
akredytowana trenerka oraz doradczyni kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie w latach 2005-2008;
koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków
krajowych, jak i europejskich; współautorka publikacji Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki
społecznego konstruowania partnerstw lokalnych; współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych;
działa na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Justyna Ocalewicz – doradca w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Członek Zarządu
Partnerstwa "Miejsca z Duszą - Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur". Członkini Forum Animatorów
Społecznych Warmii i Mazur.
Anna Pasieka – współautorka ponad trzydziestu projektów społecznych i obywatelskich, cykli edukacyjnych dla
organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, samorządów. Pracuje z grupami nieformalnymi, liderami
organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządów wspierając, inspirując, pokazując szanse rozwoju. W
latach 2010-2013 prowadziła pierwsze w Krakowie Dzielnicowe Centrum Obywatelskie, którego celem było
rozwijanie dialogu pomiędzy mieszkańcami, a radnymi i instytucjami. Współautorka „Poradnika
Obywatelskiego”. Zaangażowana w tworzenie systemu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Krakowie.
Absolwentka dziennikarstwa i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP 2010, studiów podyplomowych na UEK „Zarządzanie PES”. W ramach zawodowych
aktywności prowadzi także warsztaty i konsultacje m.in. w zakresie rozwijania organizacji pozarządowej,
współpracy, tworzenia projektów, partycypacji i konsultacji społecznych. Pasjonatka innowacji społecznych.
Bartosz Puchowski – doradca w zakresie ekonomii społecznej w Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", koordynator projektu OWES w Kowalewie Pomorskim. Inicjator
powstania wsi tematycznej Osada Cisowa w gminie Cekcyn w Borach Tucholskich. Wioskami tematycznymi
interesuje się od roku 2005 kiedy to powstała pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim wieś tematyczna
- Wioska Grzybowa w Krzywogońcu.
Krzysztof Szustka – trener, moderator odnowy wsi, doradca NGO, specjalista ds. rozwoju i promocji obszarów
wiejskich, od kilkunastu lat wspiera i pomaga stowarzyszeniom wiejskim oraz grupom odnowy wsi, które chcą
działać na rzecz swojej miejscowości. Pracował z ponad 50-cioma wsiami tematycznymi na terenie Polski.
Inicjator i pomysłodawca sieci wiosek tematycznych "Wioski z Pomysłem" prowadzonej przez Fundację
Ekologiczną "Zielona Akcja". Specjalista i propagator tworzenia ofert pobytowych na terenach wiejskich m.in.
questing – wyprawy odkrywców, geocaching – szukanie "skarbów" z GPS, bose trasy, ekomuzea, zagrody
edukacyjne i inne.

