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

1. „Pomaganie –  Mamy To We Krwi!”  -  mając na uwadze pozyskiwanie jak
największej liczby honorowych dawców krwi, Centrum Usług Społecznych
w  Koszalinie  we  współpracy  z  Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa
i  Krwiolecznictwa  w  Szczecinie  oraz  Państwową  Strażą  Pożarną, połączą
swoje  siły  w  celu  krzewienia  idei  honorowego  oddawania  krwi  wśród
mieszkańców  Koszalina.  Akcja  poboru  krwi  zostanie  przeprowadzona
z wykorzystaniem Krwiobusu – mobilnego punktu poboru krwi. 

30.08.2022
godz. 10.00 – 14.00
Jednostka Ratowniczo – 
Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej nr 1
al. Monte Cassino 10
Koszalin

- mieszkańcy Koszalina - PSP
- RCKiK
- grafik – wolontariusz

2. "Przemoc  wokół  mnie  -  wiem  i  reaguję"  -  spotkanie  edukacyjne  dot.
profilaktyki  oraz  poszerzaniu  wiedzy  dot.  przemocy,  ze  szczególnym
uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.  Funkcjonariuszka policji  wyjaśni
czym jest przemoc, jak ją rozpoznać, jak reagować, gdzie skutecznie szukać
pomocy w sytuacji bycia świadkiem bądź ofiarą przemocy. W drugiej części
spotkania pedagog z Centrum Usług Społecznych przybliży uczestniczkom
spotkania co może czuć dziecko będące ofiarą przemocy.

11.08.2022
godz. 14.00 -17.30
sala  szkoleniowa Fundacji
"Zdążyć z Miłością"
ul. Jedności 7
Koszalin

- mieszkanki Koszalina
- podopieczne Fundacji 
"Zdążyć z Miłością"

- Komenda Miejska Policji
- Fundacja "Zdążyć 
 z Miłością"

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

1.07.2022 – 30.09.2022
godz. 8.00 – 14.00
od poniedziałku do piątku
Centrum Usług 
Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2, 
Koszalin

- mieszkańcy Koszalina

4. „Dbam  o  siebie  -  dla  siebie  i  bliskich”  –  spotkanie  edukacyjno  –
informacyjne  –  mając  na  uwadze  uświadomienie  koszaliniankom,  jakie
czynniki  mogą  zwiększyć  ryzyko  zachorowania  na  raka  piersi,  Centrum
Usług  Społecznych  w  Koszalinie  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem

15.09.2022
godz. 12.00 – 15.00
Klub KSM "Nasz Dom"
ul. Zwycięstwa 148

- mieszkańcy osiedla 
"Morskie"
- mieszkańcy osiedla 
"Nasz Dom"

- Stowarzyszenie 
Amazonki
- Rada Osiedla
- Klub „Bałtyk”



Amazonka, połączą swoje siły w celu propagowania idei profilaktyki raka
piersi w tym regularnego samobadania piersi. 

Koszalin
22.09.2022
godz.16.30-18.30
Klub "Bałtyk"
ul. Spokojna 48
Koszalin

- Klub KSM "Nasz Dom"


