
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OKRES OD 1.01.2022 R. - 31.03.2022 R.

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

1. „Podaruj ciepło” -  Działanie wspierające osoby w kryzysie bezdomności – ogłoszenie 
zbiórki zimowych akcesoriów – czapek, szalików, rękawiczek, skarpet. Każdy z mieszkańców 
Koszalina będzie mógł włączyć się we wspólne działanie na rzecz osób potrzebujących 
przekazując ciepłą czapkę czy rękawiczki z przyczepioną karteczką, na której będą napisane 
ciepłe słowa dla obdarowanego. Na terenie miasta zostaną wyznaczone punkty zbiórki 
(kluby osiedlowe, lokalne przedsiębiorstwa), w których Koszalinianie będą mogli zostawić 
akcesoria zimowe. Po zakończonej akcji OSL przy wsparciu wolontariuszy i  pracowników 
socjalnych dostarczą ciepłe akcesoria osobom bezdomnym 

10.01.2022 r. - 21.01.2022 r. Mieszkańcy Koszalina, którzy 
chcieliby wesprzeć osoby 
zagrożone wykluczeniem

Koszalińscy przedsiębiorcy
Kluby osiedlowe

2. „Spotkanie z książką” – Dzień Babci i Dziadka to okazja do podjęcia działań mających na 
celu integrację lokalnej społeczności – Osiedla Nasz Dom – w szczególności seniorów z 
wnuczętami oraz zachęcenie ich do częstszego sięgania po książki. Spotkanie może stać się 
motywacją do współtworzenia inicjatywy sąsiedzkiej –  mieszkańcy osiedla Nasz Dom 
rozpropagują informację o wydarzeniu wśród mniej aktywnych sąsiadów, zachęcając i 
motywując do wspólnego spędzenia wolnego czasu. Jest to doskonała forma integracji 
międzypokoleniowej oraz sąsiedzkiej. Ponadto po spotkaniu uczestnikom zostanie 
przedstawiona przez OSL idea wolontariatu celem pozyskania wśród aktywnych seniorów 
nowych wolontariuszy do współpracy – promowanie Wolontariatu Seniorów

18.01.2022 r. 
Klub Osiedlowy Nasz Dom
ul. Zwycięstwa 148
godz. 16.30 – 19.30

Babcie i dziadkowie z wnukami
Mieszkańcy osiedla Nasz Dom

Lokalna pisarka Pani Alicja 
Wendekier
Klub Osiedlowy KSM Nasz 
Dom

3. "Twoja Moc to Pomoc" – II edycja - Instruktaż pierwszej pomocy dla osób                                 
z niepełnosprawnością - pokaz ratownictwa medycznego z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy oraz bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu, 
likwidowanie barier stresu oraz uświadamianie osobom z niepełnosprawnością, że także 
mogą uratować życie

24.01.2022 r.
ŚDS „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 
119
godz. 10.00 – 12.00

Osoby z niepełnosprawnością
Uczestnicy ŚDS "Przyszłość"

Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Przyszłość"
Fundacja Na Rzecz Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
„NOWE ŻYCIE” 

4. "Twoja Moc to Pomoc" – III edycja - Instruktaż pierwszej pomocy dla osób                                
z niepełnosprawnością - pokaz ratownictwa medycznego z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy oraz bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu, 
likwidowanie barier stresu oraz uświadamianie osobom z niepełnosprawnością, że także 
mogą uratować życie

25.01.2022 r.
ŚDS "Odrodzenie", ul. Odrodzenia 
34
godz. 10.00 – 12.00

Osoby z niepełnosprawnością
Uczestnicy ŚDS "Odrodzenie"

 Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Odrodzenie"
Fundacja Na Rzecz Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
„NOWE ŻYCIE”

5. "Śladami Czerwonego Kapturka" - Gra terenowa - rozpoczyna się na parkingu koło parku 
linowego przy ul. Rolnej w Koszalinie. OSL wraz z dziećmi z rodzin zastępczych, ich 
opiekunami oraz wolontariuszami  spotykają tam Pana Gajowego, który prowadzi ich w 
głąb lasu. Gajowy rozdaje poszczególnym grupom sztandary oraz tłumaczy im jak należy 

8.02.2022 r. (ferie)
parking koło parku linowego na ul.
Rolnej w Koszalinie
Godz. 11.00 – 14.30

Dzieci z rodzin zastępczych 
Rodziny zastępcze

Agencja artystyczna



zachowywać się w lesie. Opowiada na czym będzie polegała zabawa i pokazuje, w którą 
stronę muszą się udać, aby odnaleźć zagadki, jakie przygotował dla dzieci Czerwony 
Kapturek. Podczas wędrówki pełnej przygód dzieci spotkają między innymi : babcię 
Czerwonego Kapturka, pająka Łapimuchę, pana Gajowego wraz z wilkiem i wiewiórkę , a na
koniec odnajdą samego Czerwonego Kapturka, który będzie na nich czekał przy wyjściu z 
lasu koło Piknik Parku i napisu Koszalin za Parkiem Wodnym. 

6. „Bezpieczna Rodzina” – Spotkanie integracyjne dla mieszkańców jednego z osiedli z 
Dzielnicowym oraz Funkcjonariuszem z Wydziału Prewencji. Bezpieczeństwo społeczności 
lokalnej w znacznym stopniu zależy od poczucia bezpieczeństwa każdego członka danej 
społeczności lokalnej. W dzisiejszych czasach ryzyko występowania zagrożeń jest tak duże, 
że szczególnego znaczenia nabierają praktyczne metody minimalizowania go, poprzez na 
przykład podnoszenie poziomu świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i 
tematyki lokalnych zagrożeń. Planowane jest włączenie w działanie wolontariuszy. Ponadto 
po spotkaniu uczestnikom zostanie przedstawiona przez OSL idea wolontariatu celem 
pozyskania wśród aktywnych mieszkańców nowych wolontariuszy do współpracy – 
promowanie Klubu Wolontariusza

24.02.2022 r.
miejsce do ustalenia
godz. 16.00 – 19.00

Seniorzy
Rodziny z dziećmi
Mieszkańcy osiedla

Komenda Miejska Policji w 
Koszalinie
Rada Osiedla

7. „Klub Wolontariusza – podłącz się!” - kampania informacyjna (plakatowa) mająca na celu 
promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Koszalina

1.03.2022 r. Mieszkańcy Koszalina

8. „Ogród sąsiedzki” - pośród ulic i bloków Osiedla Morskiego wiele osób odczuwa tęsknotę za
obcowaniem z naturą. Odpowiedzią na marzenie mieszkańców o własnej oazie może być 
ogród społeczny, w postaci klombu, kwietników, który z czasem doposażony może zostać w 
ławki, domek dla owadów, ptaków, itp. Pieczę nad nim wspólnie sprawować będą 
członkowie lokalnej społeczności, na zasadach zaufania społecznego. Ogród będzie okazją 
do odtworzenia sąsiedzkich relacji, poczucia przynależności, wspólnoty, bezpieczeństwa. 
Wspólne dbanie o najbliższe otoczenie pozwoli mieszkańcom  lepiej się poznać

31.03.2022 r. - 30.11.2022 r. Mieszkańcy Osiedla Morskie KSM Na Skarpie
Stowarzyszenie Aktywny 
Koszalin
Rada Osiedla Morskie
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