
HARMONOGRAM ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OKRES OD 1.04.2022 R. - 30.06.2022 R.

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

1. „Listy od Zajączka” – działanie zakłada przygotowanie kartek wielkanocnych
przez dzieci z jednego z koszalińskich osiedli, na którym dostrzegany jest 
przez mieszkańców problem osamotnienia niektórych sąsiadów - oraz 
podarowanie ich osobom samotnym w okresie przedświątecznym

21.03.2022 – 15.04.2022
ul. Przemysłowa 4 d-k, 
Koszalin

- mieszkańcy bloków przy 
ul. Przemysłowej 4 d-k

- grafik – wolontariusz

2. „Czyste podwórko” - projekt skierowany do mieszkańców bloków przy ul. 
Przemysłowej. Polegać będzie na wspólnym zbieraniu śmieci i 
uporządkowaniu terenu wokół budynków mieszalnych oraz na 
sąsiadującym placu zabaw. Zwieńczeniem wspólnej pracy będzie grill 
integracyjny, który zostanie zorganizowany wspólnie z mieszkańcami

23.04.2022
godz. 10.00 – 14.00
skwer przy placu zabaw na
ul. Przemysłowej 4 d-k, 
Koszalin

- mieszkańcy bloków przy 
ul. Przemysłowej 4 d-k

- grafik - wolontariusz
- ZBM Koszalin
- dostawca i obsługa 
cateringu
- Rada Osiedla 
Nowobramskie
- PGK Koszalin

3. „Bezpieczna Rodzina” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców jednego    
z osiedli z Dzielnicowym oraz Funkcjonariuszem z Wydziału Prewencji, 
mające na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej z zakresu 
bezpieczeństwa i tematyki lokalnych zagrożeń. 

26.04.2022 
12.00 – 15.00
Klub KSM Nasz Dom
ul. Zwycięstwa 148, 
Koszalin

- mieszkańcy osiedla 
Wspólny Dom

- grafik - wolontariusz
- KMP w Koszalinie
- Klub Nasz Dom

4. „Między Nami Sąsiadami” - promowanie idei samopomocy sąsiedzkiej 
wśród mieszkańców Koszalina. Chcąc dołączyć do akcji należy wydrukować 
gotowy plakat znajdujący się na stronie internetowej www.cuskoszalin.eu, 
stronie CUS na portalu społecznościowym Facebook, lub pobrać gotowy 
druk z siedziby Rady Osiedla, klubu osiedlowego, spółdzielni mieszkaniowej
lub od organizatora. Następnie wpisać na plakacie swoje imię, numer 
mieszkania i zawiesić na klatce schodowej

29.04.2022 r. - 30.06.2022 
Koszalin

- mieszkańcy Koszalina - grafik - wolontariusz
- Rady Osiedli
- spółdzielnie 
mieszkaniowe, zarządcy 
budynków
- ZdiT w Koszalinie
- MZK Koszalin

http://www.cuskoszalin.eu/


5. „Jesteśmy Tu Dla Was!” - akcja informacyjna mająca na celu dotarcie do  
mieszkańców Koszalina i zwiększenie ich świadomości i wiedzy na temat 
możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu 
psychicznego. Plakaty będą rozpowszechniane w formie elektronicznej,       
z możliwością pobrania, udostępnienia i rozwieszenia w swoim otoczeniu

30.04.2022
Koszalin

- mieszkańcy Koszalina - 
osoby w kryzysie 
psychicznym

- grafik - wolontariusz

6. „Joga bez barier – śniadanie na trawie z jogą” - projekt w formie instruktażu
jogi, który odbędzie się pod okiem certyfikowanej instruktorki - skierowany 
do osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych, a także innych, 
chętnych mieszkańców Koszalina. Przewidziano ponadto poradnictwo 
dietetyczne oraz poczęstunek w formie lekkiego bufetu śniadaniowego 
(owoce, soki, granola, jogurty)

21.06.2022 
godz. 11.00 – 14.00 
Piknik Park, Koszalin

- seniorzy
- osoby
z niepełnosprawnością
- mieszkańcy Koszalina

- grafik - wolontariusz
- Fundacja na Rzecz Osób 
z Zaburzeniami 
Psychicznymi Nowe Życie
- Klub KSM Nasz Dom
- instruktor  jogi/dietetyk
- dostawca cateringu

7. Rozwój wolontariatu - promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców 
Koszalina – zachęcanie do podjęcia  aktywności społecznej i dołączenia do 
Klubu Wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

1.04.2022 – 30.06.2022
godz. 8.00 – 14.00
od poniedziałku do piątku
Centrum Usług 
Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2, 
Koszalin

- mieszkańcy Koszalina -


	- grafik – wolontariusz
	- grafik - wolontariusz
	- grafik - wolontariusz

