
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OKRES OD 1.01.2023 R. - 31.03.2023 R.

LP. Działanie Termin/godz./miejsce Adresaci Partnerzy planowani

1. "Dbam  o  siebie-  dla  siebie  i  bliskich"-  IV  edycja.

Spotkanie  edukacyjno-informacyjne  dot.  profilaktyki

zachorowań na nowotwory,  zwłaszcza nowotwór piersi.

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie we współpracy

ze Stowarzyszeniem Amazonka, połączą swoje siły w celu

propagowania  idei  profilaktyki  raka  piersi  w  tym

regularnego samobadania piersi. 

19.01.2023 r.,

 godz. 10:30-12:30

ŚDS „Przyszłość”,

ul. Zwycięstwa 119

Działanie skierowane jest 

do mieszkańców 

Koszalina, uczestników 

ŚDS "Przyszłość"

w Koszalinie

-Środowiskowy Dom 

Samopomocy "Przyszłość"

Fundacja Na Rzecz Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi 

„NOWE ŻYCIE"

- Stowarzyszenie Koszaliński 

Klub "Amazonka", Koszalin, 

ul. Morska 9.

2. "Spotkanie  przy  kawie"-  Spotkanie  profesjonalistów

zatrudnionych  w  Centrum  Usług  Społecznych  w

Koszalinie z zarządem i członkiniami Fundacji "Zdążyć z

Miłością".  Rozmowy  na  temat  trudności  i  przeszkód

pojawiających  się  w  pracy  z  podopiecznymi  Fundacji.

Omawianie  ścieżki  pomocy   kobietom  i  dzieciom

25.01.2023 r. 

23.02.2023r., 

23.03.2023 r.

godz. 12:00 – 15:00

Siedziba Fundacji "Zdążyć

z Miłością"

Zarząd, członkinie i 

wolontariusze Fundacji 

"Zdążyć z Miłością"

- grafik - wolontariusz

- Fundacja "Zdążyć z Miłością"



korzystającym  ze  wsparcia  Fundacji,  wspólna  wymiana

doświadczeń służąca lepszej współpracy i rozwiązywaniu

problemów  w  pracy  z  osobami  ze  środowisk

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Integracja

działań,  ewaluacja.

ul. Niepodległości 7.

3. "W  co  się  bawić?  Kreatywne  warsztaty  rodzinne"-

Działanie  wspierające  z  zakresu  alternatywnych  form

spędzania czasu wolnego - cykl spotkań integracyjno -

edukacyjnych  dot.  metod  i  sposobów  wartościowego

spędzania czasu wolnego  z dzieckiem.

15.02.2023r.,

15.03.2023 r.

Godz. 16:00-18:00

Siedziba Fundacji "Zdążyć

z Miłością"

ul. Niepodległości 7.

Działanie skierowane do 

mieszkańców Koszalina-

rodziców  oraz dzieci 

podopiecznych Fundacji 

"Zdążyć z Miłością"

- grafik - wolontariusz

- Fundacja "Zdążyć z Miłością"

4. "Bal  karnawałowy"-Działanie  wspierające  z  zakresu

aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 Bal  Karnawałowy  w  utrzymany  w  konwencji  filmowej

przeznaczony  dla  dzieci  oraz  rodziców/opiekunów

służący integracji mieszkańców Koszalina.

25.02.2023 r. 

godz. 10:00 -12:00, 

oraz 13:00-15:00. 

Restauracja "Prywatka" , 

ul. Andersa 22, Koszalin.

Mieszkańcy  Koszalina  -

dzieci i opiekunowie

 grafik - wolontariusz

-Stowarzyszenie "Mama w 

Mieście Koszalin"

Restauracja "Prywatka"

5. "Poczta  wielkanocna-  Działanie  wspierające  z  zakresu

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zakłada

ono  przygotowanie  i  przekazanie  samotnym  seniorom

oraz  osobom  z  niepełnosprawnościami  z  terenu

Koszalina,  korzystającym  ze  wsparcia  Centrum  Usług

 01.03. - 24.03.2023 r. Mieszkańcy Koszalina: 

seniorzy, osoby samotne,

osoby z 

niepełnosprawnościami.

- grafik - wolontariusz

- Ośrodek Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno Wychowawczy Nr 1, 

ul. Wyspiańskiego 4 Koszalin



Społecznych w Koszalinie w formie usług opiekuńczych,

kartek  świątecznych  (wielkanocnych).  Kartki  zostaną

wykonane  przez  podopiecznych  OREW  Koszalin

 i przekazane przez opiekunki DUO.

6. "Kreatywny  zakątek" -  Działanie  wspierające  z  zakresu

organizowania kursów, warsztatów i  zajęć rozwijających

zainteresowania  przeznaczonych  dla  seniorów  i  osób  

z  niepełnosprawnościami  zamieszkujących  Koszalin.

Warsztaty  zrealizowane  zostaną  we  współpracy

 z Pracownią Działań Twórczych.

08.03.2022r., 

13.03.2023r. 

Godz: 11:30-14:30 

Siedziba Stowarzyszenia 

Koszaliński Klub 

„Amazonka”, 

ul. Morska 9, Koszalin.

Mieszkanki Koszalina, 

kobiety,osoby z 

niepełnosprawnościami, 

seniorzy.

- grafik- wolontariusz

-Stowarzyszenie Koszaliński Klub

"Amazonka", Koszalin,  

ul. Morska 9.


