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Tydzień Aktywności 

Szczecin / 2-8 grudnia 2013 r. 
 

 

2 grudnia, PONIEDZIAŁEK 

 

godz. 11.00 – 13.00 Inauguracja Tygodnia Aktywności: Europejska jazda bez 

trzymanki  / przejazd zabytkowym tramwajem 

/ start: pl. Rodła 

zapisy przez www.europedirect-szczecin.eu  

Europejska jazda bez trzymanki – masz ochotę na przejażdżkę niezwykłym tramwajem w 

europejskim klimacie? Chcesz spotkać Wolontariuszy Europejskich, którzy swoją 

aktywnością i pomysłowością dzielą się z mieszkańcami Szczecina? Posłuchać 

wyjątkowych historii, poznać europejskie zwyczaje, tworzyć prawdziwą atmosferę 

multikulturowości? Weź udział w nietuzinkowej podróży przez europejski Szczecin.  

 

 

godz. 11:00 – 15:00 Szkolenie z cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich 

NGO” – trening umiejętności osobistych 

  / miejsce: Urząd Miasta Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, sala 300  

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

 
godz. 12:00 Wystawa Bohater po Sąsiedzku 

/ miejsce: Galeria Prezydencka Urzędu Miasta, pl. Armii Krajowej 1 

wystawa czynna do dnia 5.12 

Wystawa „Bohater po sąsiedzku” – obejrzyj sylwetki dziesięciu szczecińskich bohaterów, 

którzy zostali laureatami plebiscytu „Bohater po sąsiedzku” organizowanego w ramach 

drugiej edycji Kampanii „KTO?NGO!”. Jak, często anonimowi, ludzie własnymi działaniami 

robią ważne rzeczy dla innych i swojego otoczenia. 

 

 
godz. 16:00 – 19:00 Foto-senior: zajęcia komputerowe dla seniorów – 

warsztaty  

/ miejsce: SCWOP Sektor3, al. Wojska Polskiego 63   

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 
 

start akcji "Książka na prezent" 

/ miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 

wstęp wolny 

http://www.europedirect-szczecin.eu/
http://www.tydzienaktywnosci.org/
http://www.tydzienaktywnosci.org/
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Przez cały grudzień w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przyjmowane są książki, które 

zostaną przekazane do wybranych placówek opiekuńczych. Podziel się książką, zrób 

komuś mniej szczęśliwemu prezent. 

 

3 grudnia, WTOREK 

 

godz. 10:00 – 16:00 Dzień Społecznej Super Mocy  

/ miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 

obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez www.inkubatorkultury.szczecin.pl 

 

 
godz. 13:00 – 15:30 Pokaz filmów kampanii społecznych 

/ miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 

wstęp wolny 

Szczeciński Inkubator Kultury pokaże najlepsze polskie kampanie społeczne, wzbogacone 

akcentem lokalnym, podpowie jak działać, by być słyszanym w ramach warsztatu 

"Przekaż przekaz". 
 

 
godz. 11:00 – 15:00 Szkolenie z cyklu “Profesjonalizacja zachodniopomorskich 

NGO” – rozliczanie dotacji 

/ miejsce: Urząd Marszałkowski WZ, ul. Piłsudskiego 40-42, sala 400 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 
 

godz. 15:30 – 17:00 Szkolenie: zakładanie organizacji pozarządowej  

/ miejsce: SCWOP Sektor3, al. Wojska Polskiego 63 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

 
godz. 16:00 – 19:00 Ozdoby choinkowe – warsztaty plastyczne 

/ miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

4 grudnia, ŚRODA 

godz. 11:00 – 15:00 Szkolenie z cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich 

NGO” – trening umiejętności osobistych 

/ miejsce: Urząd Marszałkowski WZ, ul. Piłsudskiego 40-42, sala 400 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

http://www.inkubatorkultury.szczecin.pl/
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godz. 18:00 – 20:00 Finał projektu społeczno-artystycznego ALFABET NGO  

– wernisaż prac 

 / miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 

wstęp wolny 

Finał projektu społeczno-artystycznego Alfabet NGO – w ramach projektu społeczno-

artystycznego, którego pomysłodawczynią i koordynatorką jest szczecińska artystka 

Natalia Szostak, będziemy współtworzyć ALFABET NGO. Wyniki twórczej integracji 

wybranych organizacji pozarządowych zostaną zaprezentowane podczas wernisażu 4 

grudnia. Ujmij III sektor w słowa i obrazy oraz poznaj innych aktywnych! 

 

 

godz. 16:00 – 18:00 Żywa Biblioteka Wolontariatu 

 / miejsce: Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Sala pod Piramidą 

wstęp wolny 

Żywa Biblioteka Wolontariatu – wypożycz „książkę” – wolontariusza i porozmawiaj z nim 

o tym, czym się zajmuje i jak wygląda jego praca. Odkryj różnorodność wolontariatu oraz 

pozytywne działania, jakie wnoszą wolontariusze do różnych środowisk. 

 

 
godz. 17:00 – 20:00 Warsztaty "Klaun w szpitalu" 

/ miejsce: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji, Kultury i Sztuki, ul. Gdańska 3d 

obowiązują zapisy: warsztaty@europejskie.org 

 

 
godz. 19:00 Wystawa „Wolontariat hospicyjny w obiektywie” 

/ miejsce: Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 

wstęp wolny 

„Wolontariat hospicyjny w obiektywie” – wernisaż fotograficzny Fundacji 

Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Wystawa przedstawia 

wolontariuszy hospicyjnych w trakcie ich pracy. 

 

5 grudnia, CZWARTEK 

 

start godz. 9:00 Akcja – Świąteczna pocztówka dla skazanych 

/ miejsce: Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich 

Świętych 66  

wstęp wolny 

Akcja „Świąteczna Pocztówka” – włącz się w akcję i wykonaj kartki świąteczne dla 

skazanych, którzy nie posiadają osób bliskich i rodzin. Tego samego dnia skazani 

wykonają kartki świąteczne dla podopiecznych Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki 

Nad Dzieckiem w Szczecinie.  
 

 

 

 

mailto:warsztaty@europejskie.org
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godz. 13:00 – 15:00 Warsztaty / Euroaktywacja 

/ miejsce: Sekretariat ds. Młodzieży, ul. Piłsudskiego 40-42, sala 308 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

 

godz. 18:00 – 19:30 Gala Obywatelska  

/ miejsce: Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1 

obowiązują zaproszenia 

Gala Obywatelska 2013 – wydarzenie promujące i podsumowujące działalność  

szczecińskiego sektora pozarządowego oraz inicjatywy Europejskiego Roku Obywateli, 

organizowana w Światowy Dzień Wolontariatu.  

 

6 grudnia, PIĄTEK 

 

godz. 12:00 – 16:00 Sektor Świętego Mikołaja 

/ miejsce: SCWOP Sektor3, al. Wojska Polskiego 63 

impreza zamknięta 

Sektor Świętego Mikołaja – występy artystyczne, nauka, zabawy. Mikołajki mają 

charakter zamknięty, a uczestnikami są dzieci ze szczecińskich świetlic środowiskowych. 

 

7 grudnia, SOBOTA 

 

godz. 11:00 - 15:00 Zagraj z nami liderami! / gry planszowe i towarzyskie  

/ miejsce: Piwnica Kany, pl. Piotra i Pawła 4/5 

wstęp wolny 

Zagraj z nami liderami! – gry planszowe i „party games” to punkt kulminacyjny 

sobotniego spotkania w Piwnicy Kany. Graj w towarzystwie uczestników projektu „Lider 

Zachodniopomorski” i dowiedz się więcej o samym projekcie. 

 

 

godz. 11:00 – 13:00 Wolontariat w pierwszych krokach 

/ miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES, ul. Dworcowa 

19/205 

zapisy przez www.tydzienaktywnosci.org 

 

8 grudnia, NIEDZIELA 

 

godz. 14:00 – 18:00 Think Tank  

/ miejsce: Meeting Point – Columbus Coffee, pl. Żołnierza Polskiego 20 

wstęp wolny 

http://www.tydzienaktywnosci.org/


    

          

5 

 

Multikulti w szczecińskim wydaniu. Weź udział w dyskusji w międzynarodowym 

towarzystwie, podziel się opiniami z mieszkańcami innych krajów na temat największych 

problemów występujących w Polsce oraz poza nią. Sprawdź, jak wygląda sytuacja w 

innych państwach. Obok tego spotkania nie możesz przejść obojętny. 

 

 

 

Tydzień Aktywności 

Tydzień Aktywności to cykliczne wydarzenie, które w 2013 roku ma już swoją piątą 

odsłonę. Działające na terenie Szczecina instytucje miejskie i regionalne oraz organizacje 

pozarządowe razem podejmują działania na rzecz wspierania aktywności obywateli. 

Koordynatorem wydarzenia jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
 

www.tydzienaktywnosci.org  

www.facebook.com/TydzienAktywnosci 
 

 

Organizatorzy: 

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Punkt Informacji 

Europejskiej Europe Direct – Szczecin, Stowarzyszenie POLITES, Regionalne Centrum 

Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno Społecznych, SCWOP Sektor 3, Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu 

Miasta Szczecin, Szczeciński Inkubator Kultury, Media Dizajn, Fundacja Tulipan, Książnica 

Pomorska, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji, Kultury i Sztuki, AIESEC Szczecin, 

Przewozy Regionalne. 
 

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd 

Geblewicz 

  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów 

informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-
2017. 

http://www.tydzienaktywnosci.org/
http://www.facebook.com/TydzienAktywnosci

