
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa VII - Włączenie społeczne
Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Projekt pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie”

Harmonogram działań w ramach projektu – „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie”

Lp. Rodzaj oferowanego
wsparcia

Data Godzina Miejsce prowadzonego
wsparcia (adres)

Dodatkowe informacje

1.

Warsztaty
aklimatyzacyjne dla
dzieci i młodzieży

w formie  stacjonarnej

05.09. – 09.09.2022
12.09. – 16.09.2022
19.09. – 23.09.2022
26.09. – 30.09.2022
03.10. – 07.10.2022

16.00-
19.00

Szkoła Podstawowa
nr 23,

ul. Sportowa 19, Koszalin

Wsparcie świadczone w formie
stacjonarnej, do wyczerpania miejsc.

Jeśli liczba chętnych do udziału
w warsztatach, przewyższy liczbę

miejsc, jaka jest na nią przewidziana,
stworzona zostanie lista rezerwowa.2 warsztaty w 2023r. Do

ustalenia Do ustalenia

2.

Warsztaty
aklimatyzacyjne dla
dzieci i młodzieży

w formie  wyjazdowej
(w planach)

III – IV kwartał 2022r.
1 warsztat

Do
ustalenia

Do ustalenia Rekrutacja do wsparcia zgodna 
 z kolejnością zapisów.

Jeśli liczba chętnych do udziału 
w warsztatach, przewyższy liczbę

miejsc, jaka jest na nią przewidziana,
stworzona zostanie lista rezerwowa.2 warsztaty w 2023r.

Do
ustalenia Do ustalenia

3.
Usługa tłumacza

przysięgłego języka
ukraińskiego 

III kwartał 2022r. -
wrzesień 2023r. 

Wg
potrzeb

United Translations &
Consulting LLC Sp. z o.o.,

Oddział w Polsce,
al. Solidarności 60a lok.122,

00-240 Warszawa

Wsparcie świadczone
w formie zdalnej, po uprzednim

zgłoszeniu potrzeby.

4.

Usługi edukacyjne 
w zakresie kursów
języka polskiego

i zajęć
kompensacyjnych:

1. Zajęcia indywidualne
z języka polskiego dla

dzieci.
2. Zajęcia indywidualne
z języka polskiego dla

dorosłych.
(etap: postępowanie

w trakcie)

III kwartał 2022r. -
wrzesień 2023r.

Wg
potrzeb Do ustalenia

Rekrutacja do wsparcia zgodna 
 z kolejnością zapisów na zajęcia.
Jeśli liczba chętnych do udziału 

w zajęciach, przewyższy liczbę miejsc,
jaka jest na nią przewidziana,

stworzona zostanie lista rezerwowa.

5.

Wyjście na wydarzenie
kulturalne -  wyjście do
Kina Kryterium na seans

pt.: „Niezgaszalni"

24.09.2022 12.00

Centrum Kultury 105
w Koszalinie, 

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa 105, Koszalin

Rekrutacja do wsparcia zgodna 
 z kolejnością zapisów.

Chętne osoby mogą zgłaszać się
telefonicznie pod nr tel:

94-31-60-340 lub 94-31-60-379 
oraz osobiście do pok. 17 lub
pok. 211, al. Monte Cassino 2,

Koszalin

1


