PROGRAM
AKADEMII LUDZI AKTYWNYCH (ALA) 2018
Program zawiera pozycje stałe, z podanymi dniami i godzinami aktywności. Program zakłada także jego dynamiczne uzupełnianie
o aktywności pojawiające się w trakcie trwania ALA. Wydarzenia dynamiczne pojawiać się będą z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem.
l.p.
Wydarzenie/ aktywność
Gdzie
Kiedy
przez kogo przygotowane/
ilość punktów możliwych do zdobycia
1.
Lekcje języka hiszpańskiego – przygotowane
Stowarzyszenie POLITES, przy ul. 8.05.2018, godz.
przez wolontariuszy europejskich
Dworcowej 19/205 (II piętro), w 16.30 –18.00
Stowarzyszenia POLITES i wolontariuszy
Szczecinie
Erasmus+/
+5 pkt.
2.
Tajemniczy ogród – wystawa i warsztaty dla
Dom Kultury „13 Muz”, przy pl.
8.05.2018, godz.
dzieci w wieku 5-12 lat, w przestrzeni galerii
Żołnierza Polskiego 2 w
13.30 – 14.45
„Tworzy się!”, przygotowane przez Fundację
Szczecinie
(maksymalna ilość
Las Sztuki/
osób: 25)
+5 pkt.
3.
Rzeczy zaraźliwe – spektakl teatralnoDom Kultury „13 Muz”, przy pl.
12.05.2018, godz.
taneczny dla dzieci w wieku 4-12 lat, Małego
Żołnierza Polskiego 2 w
13.13 – 15.00
Teatru Tańca/
Szczecinie
+5 pkt.
4.
Lekcje języka hiszpańskiego – przygotowane
Stowarzyszenie POLITES, przy ul. 15.05.2018, godz.
przez wolontariuszy europejskich
Dworcowej 19/205 (II piętro), w 16.30 –18.00
Stowarzyszenia POLITES i wolontariuszy
Szczecinie
Erasmus+/
+5 pkt.
5.
Metody komunikacji i odkrywanie świata
siedziba Sektor3 Szczecin, przy
15.05.2018, godz.
osób głuchoniewidomych – warsztat
al. Wojska Polskiego 63 (wejście 10.30 – 12.00

przygotowany przez Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym/
+5 pkt.
6.
Tajemniczy ogród – wystawa i warsztaty dla
dzieci w wieku 5-12 lat, w przestrzeni galerii
„Tworzy się!”, przygotowane przez Fundację
Las Sztuki/
+5 pkt.
7.
Lekcje języka hiszpańskiego – przygotowane
przez wolontariuszy europejskich
Stowarzyszenia POLITES i wolontariuszy
Erasmus+/
+5 pkt.
8.
Metody komunikacji i odkrywanie świata
osób głuchoniewidomych – warsztat
przygotowany przez Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym/
+5 pkt.
9.
Pierwsza pomoc przedmedyczna, w tym
pierwsza pomoc psom – warsztaty
przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną
GRYF/
+5 pkt.
10. Poznawanie szczecińskiego
charakteru kulturalnego, przez pryzmat
działalności Szczecińskiego Inkubatora Kultury/
+10 pkt.
11. Moja przygoda z morsowaniem – spotkanie o
korzyściach płynących z ekspozycji ciała na

od ul. Piłsudskiego), w
Szczecinie
Dom Kultury „13 Muz”, przy pl.
Żołnierza Polskiego 2 w
Szczecinie

18.05.2018, godz.
14.15 – 15.30
(maksymalna ilość
osób: 25)

Stowarzyszenie POLITES, przy ul. 22.05.2018, godz.
Dworcowej 19/205 (II piętro), w 16.30 –18.00
Szczecinie

siedziba Sektor3 Szczecin, przy
al. Wojska Polskiego 63 (wejście
od ul. Piłsudskiego), w
Szczecinie

22.05.2018, godz.
12.00 – 13.30

miejsce do ustalenia za
pośrednictwem Sektor 3
Szczecin

Termin do
ustalenia za
pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin

miejsce do ustalenia za
pośrednictwem Sektor 3
Szczecin

Termin do
ustalenia za
pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin
Termin do
ustalenia za

miejsce do ustalenia za
pośrednictwem Sektor 3
Szczecin

12.

13.

14.

15.

16.

zimno, przygotowane przez Szczeciński-Policki
Klub "MORSY" im. Zbyszka Ulatowskiego/
+10 pkt.
Spotkania o tematyce społecznoobywatelskiej prowadzone przez Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sektor3 Szczecin/
+10 pkt.
Spotkania i szkolenia
o wolontariacie prowadzone przez Regionalne
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu
POLITES/
+10 pkt.
Uczestnictwo w wydarzeniach
Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, np.:
Nightskating, Dzień Darmowego Komiksu,
Sąsiedzki Bazarek Dóbr, Warsztaty Wokalne
i wiele, wiele innych/
+5pkt.
Bezpieczny świat finansów. Finanse w sieci,
warsztaty nauki korzystania z mobilnych usług
finansowych i bankowości elektronicznej, m.in.
usługa BLIK, przygotowane przez Fundację
Barwne Życie/
+10 pkt.
Udział w koncercie Orkiestry Klezmerskiej
Teatru Sejneńskiego, w ramach Inauguracji 53
Przeglądu Teatrów Małych Form
KONTRAPUNKT 2018/
+10 pkt.

pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin
w siedzibie grupy lub innym
zaproponowanym miejscu

Termin do
ustalenia za
pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin

w siedzibie grupy lub innym
zaproponowanym miejscu

Termin do
ustalenia za
pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin

Mapa wydarzeń znajduje się
pod adresem:
http://platany.szczecin.pl/tydzie
n-inicjatyw-pozarzadowych2018/

21-27.05.2018

spacer w przestrzeniach
miejskich (start z siedziby
SEKTOR 3 Szczecin, przy al.
Wojska Polskiego 63 w
Szczecinie, wejście od ul.
Piłsudskiego)
Mały Dziedziniec Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie

25.05.2018, godz.
16.30 – 19.00

25.05.2018, godz.
22.00

Poznanie organizacji pozarządowych
(odwiedziny na stoiskach organizacji)
podczas Spotkania Organizacji Pozarządowych
POD PLATANAMI/
+1pkt.
18. Wizyta w organizacji pozarządowej.
Odwiedźcie wybrane organizacje pozarządowe
w ich siedzibach i poznajcie ich pracę,
dokumentując fakt odwiedzin pieczątką danej
organizacji w „indeksie”/
+3 pkt.
19. Praca magisterska – forma dowolna (praca
plastyczna, prezentacja multimedialna,
zorganizowanie mini wydarzenia, praca
pisemna…). Tematyka przygotowywanych prac
musi oscylować wokół następujących
zagadnień:
- Pozarządowy Szczecin
- Jestem aktywny społecznie w Szczecinie
- Animuję podwórka/
+10 pkt.
20. Zrealizujcie zadanie z inicjatywy własnej.
Przez inicjatywę należy rozumieć każde
działanie będące odpowiedzią na dostrzeżony
przez uczestników ALA problem społeczny, np.
zbiórki publiczne, koncerty charytatywne,
zbiórki żywności, pikniki i festyny na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem/
+20 pkt.
17.

teren Jasnych Błoni w Szczecinie

27 maja 2018 r.

Organizacje pozarządowe na
terenie Szczecina

21-27.05.2018,
według
umówionych za
pośrednictwem
Sektor 3 Szczecin
dat i godzin
Termin złożenia
skończonej,
kompletnej pracy
magisterskiej mija
24.05.2018, do
godz. 18.00

SEKTOR 3 Szczecin, IV piętro,
sekretariat, przy al. Wojska
Polskiego 63 (wejście od ul.
Piłsudskiego) w Szczecinie

Inicjatywę należy zgłosić przed
jej realizacją w dziekanacie ALA
(pod adresem:
biuro@sektor3.szczecin.pl), a po
jej realizacji przedstawić
sprawozdanie wraz z
dokumentacją fotograficzną i
opinią wychowawcy.

Termin złożenia
sprawozdania wraz
z dokumentacją
fotograficzną i
opinią
wychowawcy mija
25.05.2018, do
godz. 14.00

PUNKTY DODATKOWE - biorąc udział w dowolnych aktywnościach ALA oraz TIP, za aktywność i zaangażowanie, grupy mogą
otrzymywać premię specjalną od prowadzącego zajęcia/ wydarzenia, wykłady/ spotkania, itp…, w wysokości maksymalnej +3
pkt/.
WAŻNE! Zgłoszone grupy mogą brać udział w wydarzeniach przygotowanych i przeprowadzanych przez szczecińskie organizacje
pozarządowe, w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP), na terenie miasta. Mapa wydarzeń znajduje się pod adresem:
http://platany.szczecin.pl/tydzien-inicjatyw-pozarzadowych-2018/

Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny

