
 

PLAN ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OKRES OD 1.07.2021 R. - 31.12.2021 R. 

 

LP. Działanie 
Termin/godz./miej

sce 
Krótki opis sytuacji wyjściowej Adresaci 

1. "Spotkanie z książką" - działanie wspierające - 
Podczas spotkania koszalińska pisarka, autorka 
serii książek dla dzieci, odczyta obecnym 
gościom swoje publikacje, co zachęci dzieci i 
rodziców do kontynuowania wspólnego 
czytania w przyszłości. 

5.11.2021 r., godz. 
17.00 - 18.00, 
miejsce: 
Koszalińska 
Biblioteka 
Publiczna. Filia nr 9, 
ul. Struga 5, 75-704 
Koszalin. 

Z wyników z przeprowadzonej diagnozy można wywnioskować, że badani 
najczęściej wskazywali na potrzebę organizacji alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (45,89%). 

- Mieszkańcy Koszalina, 
- dzieci  w wieku przedszkolnym i 
szkolnym.   
W spotkaniu przewiduje się uczestnictwo 
około 15 osób. 

2. "Koszalin promuje zdrowie" - projekt socjalny w 
formie spotkania edukacyjnego, podczas  
którego specjaliści  w ciekawy sposób  zachęcą 
rodziców do zmian złych nawyków 
żywieniowych. 

16.11.2021 
godz. 15.30 - 17.30 
Klub Zacisze, ul. 
Ruszczyca 14, 
Koszalin. 

Jedną z głównych potrzeb wskazanych przez mieszkańców w "Diagnozie 
potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych" było 
zwiększenie świadomości  w zakresie otyłości. Zdaniem respondentów należy 
zwrócić  szczególną uwagę na otyłość wśród dzieci, gdyż brak im świadomości 
w tym zakresie, a problem ten po pandemii może się nawarstwić. 

- Mieszkańcy Koszalina, 
- opiekunowie oraz ich dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 
Przewiduje się uczestnictwo w spotkaniu 
około 30 osób. 

3. "Bezpieczni w sieci" – edycja I - projekt socjalny 
skierowany do seniorów i osób 
niepełnosprawnych z terenu Koszalina, w 
formie spotkania edukacyjnego, poruszający 
tematykę podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się w Internecie (jak nie paść ofiarą 
przestępców w internecie - bezpieczeństwo 
danych). 

17.11.2021 
godz. 10.00 – 12.00 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
„Odrodzenie”, 
ul. Odrodzenia 34, 
Koszalin. 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne to grupa szczególnie narażona na 
wyłudzenia i oszustwa. Dlatego wprowadzając ich w cyfrowy świat, warto 
również porozmawiać z nimi o podstawowych zasadach bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Ponad połowa badanych mieszkańców Koszalina jest zdania, że wspieranie 
osób starszych i z niepełnosprawnościami jest priorytetowym obszarem 
działań w zakresie usług społecznych, które powinny być realizowane na 
terenie miasta Koszalina. 

- uczestnicy ŚDS (seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością) 
Przewiduje się udział w projekcie około 15 
osób. 

4. "Bezpieczni w sieci" – edycja II - projekt 
socjalny skierowany do seniorów i osób 
niepełnosprawnych z terenu Koszalina,    w 
formie spotkania edukacyjnego, poruszający 
tematykę podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się w Internecie (jak nie paść ofiarą 
przestępców w internecie - bezpieczeństwo 
danych). 

18.11.2021 
godz. 10.00 – 12.00 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
„Odrodzenie”, 
ul. Odrodzenia 34, 
Koszalin. 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne to grupa szczególnie narażona na 
wyłudzenia i oszustwa. Dlatego wprowadzając ich w cyfrowy świat, warto 
również porozmawiać z nimi o podstawowych zasadach bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Ponad połowa badanych mieszkańców Koszalina jest zdania, że wspieranie 
osób starszych i z niepełnosprawnościami jest priorytetowym obszarem 
działań w zakresie usług społecznych, które powinny być realizowane na 
terenie miasta Koszalina. 

- uczestnicy ŚDS (seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością) 
Przewiduje się udział w projekcie około 15 
osób. 



5. "Bezpieczni w sieci" – edycja III - projekt 
socjalny skierowany do seniorów i osób 
niepełnosprawnych z terenu Koszalina, w 
formie spotkania edukacyjnego, poruszający 
tematykę podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się w Internecie (jak nie paść ofiarą 
przestępców w internecie - bezpieczeństwo 
danych). 

24.11.2021 
godz. 10.00 – 12.00 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
„Przyszłość”, ul. 
Zwycięstwa 119, 
Koszalin. 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne to grupa szczególnie narażona na 
wyłudzenia i oszustwa. Dlatego wprowadzając ich w cyfrowy świat, warto 
również porozmawiać z nimi o podstawowych zasadach bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Ponad połowa badanych mieszkańców Koszalina jest zdania, że wspieranie 
osób starszych i z niepełnosprawnościami jest priorytetowym obszarem 
działań w zakresie usług społecznych, które powinny być realizowane na 
terenie miasta Koszalina. 

- uczestnicy ŚDS (seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością) 
Przewiduje się udział w projekcie około 15 
osób. 

6. "Bezpieczni w sieci" – edycja IV - projekt 
socjalny skierowany do seniorów i osób 
niepełnosprawnych z terenu Koszalina,    w 
formie spotkania edukacyjnego, poruszający 
tematykę podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się  w Internecie (jak nie paść ofiarą 
przestępców w internecie - bezpieczeństwo 
danych). 

25.11.2021 
godz. 10.00 – 12.00 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
„Przyszłość”, ul. 
Zwycięstwa 119, 
Koszalin. 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne to grupa szczególnie narażona na 
wyłudzenia i oszustwa. Dlatego wprowadzając ich w cyfrowy świat, warto 
również porozmawiać z nimi o podstawowych zasadach bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Ponad połowa badanych mieszkańców Koszalina jest zdania, że wspieranie 
osób starszych i z niepełnosprawnościami jest priorytetowym obszarem 
działań w zakresie usług społecznych, które powinny być realizowane na 
terenie miasta Koszalina. 

- uczestnicy ŚDS (seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością) 
Przewiduje się udział w projekcie około 15 
osób. 

7. "Bezpieczni w sieci" – edycja V - projekt 
socjalny skierowany do seniorów i osób 
niepełnosprawnych z terenu Koszalina, w 
formie spotkania edukacyjnego, poruszający 
tematykę podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się            w Internecie (jak nie paść 
ofiarą przestępców w internecie - 
bezpieczeństwo danych). 

16.12.2021 
godz. 16.00 - 18.00 
Klub Bałtyk 
ul. Spokojna 48, 
Koszalin. 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne to grupa szczególnie narażona na 
wyłudzenia i oszustwa. Dlatego wprowadzając ich w cyfrowy świat, warto 
również porozmawiać z nimi o podstawowych zasadach bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Ponad połowa badanych mieszkańców Koszalina jest zdania, że wspieranie 
osób starszych i z niepełnosprawnościami jest priorytetowym obszarem 
działań w zakresie usług społecznych, które powinny być realizowane na 
terenie miasta Koszalina. 

- Mieszkańcy Koszalina, 
- seniorzy, 
- osoby z niepełnosprawnością. 
Przewiduje się udział w projekcie około 15 
osób. 

8. "Świąteczna Poczta" - działanie wspierające - 
zakłada przygotowanie i przekazanie osobom 
samotnym z terenu Koszalina, korzystającym ze 
wsparcia Centrum Usług Społecznych w 
Koszalinie w formie usług opiekuńczych, kartek 
świątecznych (bożonarodzeniowych). 
Kartki zostaną wykonane przez harcerzy z 
drużyny ZHP "Zielony Szczep". 

od dnia 1.12.2021 r. 
kartki będą 
dostarczane do 
osób samotnych 

Z usług opiekuńczych Centrum korzysta około 340 osób miesięcznie,     a  90% 
z nich to osoby samotne. W dobie cyfryzacji tradycyjna świąteczna kartka na 
pewno sprawi radość samotnym osobom. Ponadto zaangażowanie w 
przygotowywanie kartek świątecznych harcerzy to powrót do tradycji, która w 
dobie internetu jest wypierana przez życzenia „mailowe” czy sms’y. 

- Mieszkańcy Koszalina, 
- seniorzy, 
- osoby z niepełnosprawnością, 
- osoby samotne, korzystające ze  wsparcia 
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 
formie usług opiekuńczych. 
Przewiduje się wykonanie i dostarczenie 
300 kartek świątecznych. 

 

Wersja z dnia 3.11.2021 r. 


