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Hanna Sobczuk
ul. Budowlana 4a/7
05-300 Mińsk Mazowiecki

Hanna Sobczuk od 2009 roku jest wolontariuszką Fundacji Rozwoju
Międzykulturowego EBU. Działa jako animatorka prowadząc międzykulturowe warsztaty
dla dzieci i młodzieży oraz realizując spotkania szkoleniowe dla dorosłych np. na temat
podróżowania. Ponadto pełni rolę mentorki i asystuje wolontariuszom zagranicznym w
procesie aklimatyzacji i adaptacji. Reprezentuje również Fundację na międzynarodowych
szkoleniach i seminariach dotyczących polityki młodzieżowej i edukacji międzykulturowej.
Jako koordynatorka projektów Fundacji EBU wielokrotnie miałam przyjemność
bezpośrednio współpracować z Hanią. Cenię jej żywiołowość, rzetelność oraz efektywność.
Jest osobą godną zaufania. Już w pierwszych latach współpracy podejmowała się zadań
związanych z dużą odpowiedzialnością i wywiązywała się z nich wyśmienicie. Posiada
niebywały talent interpersonalny i łatwość w nawiązywaniu relacji z osobami w każdym
wieku. Świetnie odnajduje wspólny język zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi.
Jednocześnie jest osobą dobrze zorganizowaną i stawiającą jasne granice, dzięki czemu
tworzy bezpieczne i ustrukturyzowane środowisko pracy.
Hania potrafi znakomicie realizować zadania indywidualne. Bardzo dobrze
odnajduje się również w pracy zespołowej, często naturalnie staje na czele grupy. Posiada
silne predyspozycje liderskie. Wielokrotnie i z pełnym zaufaniem mogłam powierzyć Hani
koordynowanie zespołu wolontariuszy przy różnych działaniach.
Hania jest osobą w pełni oddaną swojej pasji. Nie boi się wyzwań i systematycznie
realizuje swoje marzenia. Posiada determinację i zaangażowanie, które pozwalają jej
osiągnąć zamierzone cele. Nieustannie dba o swój rozwój osobisty i zawodowy. Miałam
okazję obserwować jak Hania z sukcesem wciela w życie najróżniejsze pomysły i zaraża
entuzjazmem całe otoczenie. Jej nieograniczona pomysłowość i energia współgrają ze
zmysłem przedsiębiorczości i sumienności, co gwarantuje zdumiewające rezultaty.
Współpraca z osobą o tak dynamicznym i pozytywnym temperamencie motywuje do
działania i daje mnóstwo satysfakcji.

W każdym gronie Hania jest duszą towarzystwa. Dba o pozytywną atmosferę
podczas spotkań wolontariuszy, rozładowuje napięcia i moderuje dynamikę grupy. Jest
osobą spontaniczną i zawsze można liczyć na jej niezliczone sposoby uatrakcyjnienia
wspólnego czasu. Hania bardzo często jest inicjatorką wydarzeń towarzyskich i,
wykorzystując swój naturalny talent, staje się przewodniczką międzykulturowych
doświadczeń.
Hania jest jedną z tych osób, które świadomie żyją według własnego scenariusza,
inspirują stylem życia, a wszystko co robią – robią z ogromną pasją.
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