
Unia dla kultury
Unia Europejska szanu-
je różnorodność kulturo-
wą krajów członkowskich, 
wspierając m.in.  wymianę 
kulturową, włącza się w 
promocję festiwali, produk-
cji filmowych czy działań 
teatralnych. Zgodnie z art. 
167 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej 
Unia przyczynia się do roz-
kwitu kultur państw człon-
kowskich, szanując przy 
tym różnorodność narodo-
wą i regionalną, równocze-
śnie podkreślając znaczenie 
wspólnego dziedzictwa kul-
turowego.
Niewątpliwie działanie Unii 
zmierza, i zachęca, do współ-
pracy między Państwami 
Członkowskimi oraz, jeśli to 
niezbędne, do wspierania i 
uzupełniania ich działań w 
różnych dziedzinach. Istot-
nym projektem jest Europe-
ana, biblioteka cyfrowa, wir-
tualne muzeum i archiwum 
mające na celu udostęp-
nienie dziedzictwa kulturo-
wego i naukowego Europy 
w Internecie. Europeana 
współpracuje z instytucjami 
kultury w Europie, została  
otwarta 20 listopada 2008 
w ramach inicjatywy UE. 
Europeana wspiera sektor 
dziedzictwa kulturowego w 
jego transformacji cyfrowej, 
pozwala na rozwój wiedzy 
specjalistycznej, narzędzi 
cyfrowych i polityk. Celem 
projektu jest uwzględnienie 
zmian cyfrowych i zachęce-
nie do budowania partner-
stwa wspierającego innowa-
cje. Europeana Collections 
zapewnia dostęp do ponad 
50 milionów pozycji cyfro-
wych – książek, muzyki, 
dzieł sztuki i innych – z do-
skonałymi narzędziami do 
wyszukiwania i filtrowania, 
które pomogą w znalezie-
niu dokładnie tego czego 
potrzebujesz. Bałtycka Bi-
blioteka Cyfrowa w Słupsku 
od wielu lat współpracuje z 
Europeaną, by zbiory cyfro-
we Pomorza były otwarte 
dla wszystkich zaintereso-
wanych. 

W tym roku w dniach 4-9 
września odbędzie się 55. 
Festiwal Pianistyki Polskiej 
w Słupsku. 55 lat istnienia 
w przestrzeni muzycznej 
Słupska to niezwykła opo-
wieść o ludziach, kompo-
zytorach i pianistach, kry-
tykach i konferansjerach, 
narracja o różnorodności 
w muzyce, o zmianach i po-
trzebach kolejnych poko-
leń. EUROPE DIRECT Słupsk 
w ramach swojej działalno-
ści organizuje w tym roku 
wydarzenie towarzyszące 
55. Festiwalowi Pianistyki 
Polskiej - nietypową ekspo-
zycję wystawienniczą pn. 
„Cztery twarze Waldorffa”, 
która będzie obecna pod-

czas wydarzeń festiwalo-
wych w hallu parterowym 
siedziby Polskiej Filhar-
monii Sinfonia Baltica im. 
Wojciecha Kilara w Słupsku 
przy ul. Jana Pawła II 3.  
Festiwal Pianistyki Polskiej 
od lat przyciąga do Słup-
ska setki artystów i tysią-
ce widzów, odbywa się z 
udziałem najwybitniejszych 
polskich pianistów. Pierw-
sza edycja festiwalu odbyła 
się we wrześniu 1967 roku 
z inicjatywy Słupskiego To-
warzystwa Społeczno-Kul-
turalnego. Pomysłodawcą 
Festiwalu był ówczesny dy-
rektor Koszalińskiej Orkie-
stry Symfonicznej, Andrzej 
Cwojdziński. Od roku 1974 

Festiwalowi towarzyszy Es-
trada Młodych, na której 
młodzi utalentowani polscy 
pianiści ubiegają się o tytuł 
laureata. Artystów ocenia 
Zespół Opiniujący złożony z 
wybitnych krytyków, muzy-
kologów i profesorów aka- 
demii muzycznych. Dodat- 
kowo przyznawane są nagro- 
dy w postaci nagrań radio-
wych, recitali i koncertów. 
Od 2019 roku odbywają się 
w Słupsku koncerty pn. Po-
morskie Talenty Muzyczne, 
które towarzyszą Festiwalo-
wi Pianistyki Polskiej. Głów-
nym organizatorem tych 
koncertów jest Nadbałtyc-
kie Centrum Kultury. 

Danuta M. Sroka

EUROPE DIRECT Słupsk
 
Koniec wakacji to dobry moment na przypomnienie, czym 
żyliśmy tego lata. Poza tym, że chodziliśmy po górach, odpo-
czywaliśmy nad morzem, braliśmy udział w wydarzeniach 
sportowych, festiwalach muzycznych i różnych innych even-
tach, wraz z zespołem EUROPE DIRECT Słupsk organizowali-
śmy również wydarzenia informujące o tematach ważnych 
dla każdej Europejki i Europejczyka.  Tematem przewodnim 
tegorocznego lata był Europejski Zielony Ład – zbiór inicja-
tyw Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest 
osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 
roku. Temat Europejskiego Zielonego Ładu zaprezentowa-
ny został przez EUROPE DIRECT Słupsk w sposób nietypowy, 
pozwalający na integrację i wielobarwność. W tym numerze 
Kierunku Europa piszemy o Zielonym Pikniku Europejskim, 
jaki zorganizowaliśmy w lipcu w Słupsku. Przypominamy jak 
się bawiliście podczas tego wydarzenia oraz jakie tematy 
zostały przez nas i naszych partnerów zaprezentowane  za-
chęcamy do udziału w lekcjach europejskich i do korzystania 
z Mobilnych Punktów, które organizujemy podczas rozma-
itych wydarzeń.

W niniejszym numerze wkładki „Kierunek Europa” komuni-
kujemy o naszych działaniach, zachęcamy do współpracy 
oraz do udziału w wydarzeniach dotyczących m.in. ochro-
ny klimatu, ochrony zdrowia, zrównoważonego transportu, 
kultury, działaniach obywatelskich. We wrześniu przygoto-
wujemy ekspozycję dotyczącą Festiwalu Pianistyki Polskiej 
w Słupsku, zachęcamy do udziału w wydarzeniach Euro-
pejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Słup-
sku oraz do konsultowania nowego programu - Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Życzymy Wam miłego 
powrotu do codzienności po letnim wypoczynku. 

Inga Kawałek

Inga Kawałek
Kierowniczka EUROPE 

DIRECT Słupsk, motywuje 
zespół do samodzielnego 
działania, ale lubi wrzucić 

wszędzie swoje 5 groszy :-)

Olga Trojanowicz
Specjalistka EUROPE 

DIRECT Słupsk, 
porządkuje sformalizowaną  

rzeczywistość, zawsze  
w gotowości do działania :-)  

Danka Sroka
Zastępczyni Kierowniczki 
EUROPE DIRECT Słupsk,  
pozytywnie „zakręcona”, 
zaprasza wolontariuszy,  
starszych i młodszych,  
do aktywności :-)

Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
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Europejski Tydzień  
Mobilności 2021
W dniach 16-22 września 2021 przypada Europejski Tydzień 
Mobilności, który już od 19 lat jest obchodzony w całej Euro-
pie. Jest okazją do promowania świadomego wyboru takiego 
środka lokomocji, który będzie przyjazny dla środowiska natu-
ralnego. 

Szeroko rozpropagowany 
Tydzień promuje zrów-
noważony transport i 
ekologiczne sposoby po-
ruszania się po mieście. 
Jest to pretekst do pozo-
stawienia swojego samo-
chodu w domu i korzy-
stania z alternatywnych 
środków transportu, w 
tym komunikacji publicz-

nej czy roweru. Być może 
będzie to dla niektó rych 
osób po wód do zmiany 
na sta łe swoich przyzwy-
czajeń związanych z mo-
bilnością w mieście. 
Przedstawicielstwo Re-
gionalne Komisji Europej-
skiej we Wrocławiu wraz 
z partnerami zaprasza 
mieszkańców do udziału 

w wydarzeniach promu-
jących nisko- i zeroemi-
syjną mobilność, które 
odbędą się w tym roku 
pod hasłem  „Korzystaj 
ze zrównoważonej mo-
bilności. Dbaj o zdrowie”. 
Wśród planowanych dzia-
łań znajdują się m.in.: gra 
miejska  przeznaczona dla 
rodzin i grup do 6 osób, 

kino plenerowe oraz fe-
styn tworzący artystyczny 
deptak z animacjami dla 
najmłodszych, muzyczną 
sceną, strefą warsztatów 
upcyklingowych, strefą 
sportową z rowerami car-
go oraz innymi sprzętami 
cyclingowymi, strefą zdro-
wia w której odbędą się 
bezpłatne wywiady fizjo-
terapeutyczne oraz mo-
bilny punkt szczepień. 
Najważniejsze wydarze-
nia w Słupsku związane 
z Tygodniem Mobilności 
zaplanowano na weekend 
18 i 19 września. 

Adrianna Bartczak

Fundusze Europejskie  
dla Pomorza 2021-2027 
– trwają konsultacje!
W sierpniu br. Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego 
przyjął projekt programu 
Fundusze Europejskie dla 
Pomorza 2021-2027.

Wsparcie unijne  
w nowej perspektywie
Wsparcie unijne w no-
wej perspektywie skupi 
się przede wszystkim na 
sferze gospodarczej, cy-
fryzacji, energetyce, śro-
dowisku, transporcie oraz 
edukacji, rynku pracy i 
włączeniu społecznym.
Wśród wyzwań stojących 
przed województwem 
pomorskim w nowej per-
spektywie wymienia się 
m.in. wzmacnianie inno-
wacyjności pomorskich 
przedsiębiorstw, wykorzy-
stanie zaawansowanych 
rozwiązań cyfrowych w 
administracji publicznej 
i biznesie, zwiększanie 

bezpieczeństwa energe-
tycznego, a także dalszy 
rozwój połączeń drogo-
wych i kolejowych. Duży 
nacisk zostanie położony 
na dążenie do neutralno-
ści klimatycznej oraz prze-
kształcenie naszego re-
gionu w krajowego lidera 
produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektyw-
nych.
Natomiast w sferze spo-
łecznej zakres planowa-
nych działań skupi się na 
zwiększaniu dostępu do 
wysokiej jakości edukacji, 
poprawie warunków roz-
woju zawodowego pra-
cujących i poszukujących 
pracy mieszkańców Po-
morza oraz wsparciu osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecz-
nym.
Budżet środków unijnych 
w programie wyniesie 1,67 

mld euro, z czego 1,25 mld 
euro pochodzić będzie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
i prawie 420 mln euro z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus.

Konsultacje w Słupsku
Zachęcamy do udziału w 
subregionalnych konfe-
rencjach konsultacyjnych 
projektu programu Fun-
dusze Europejskie dla Po-
morza 2021-2027.
W Słupsku konferencja od-
będzie się 3 września br. o 
godz. 11:00 w Słupskim 
Inkubatorze Technologicz-
nym przy ul. Portowej 13B.
Wydarzenie odbędzie się 
w formule stacjonarnej. 
Konieczne jest zgłoszenie 
swojego udziału          w 
konferencji poprzez wy-
słanie e-maila na adres 
fep21-27@pomorskie.eu

Należy zwrócić uwagę, iż 
liczba miejsc jest ograni-
czona, a o udziale w kon-
ferencji zadecyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Więcej informacji
Odsyłamy do artykułu na 
stronie internetowej Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego: 
https://strategia2030.po-
morskie.eu/, gdzie można 
znaleźć terminy konsulta-
cji w ww. miastach, a tak-
że zapoznać się z projek-
tem programu Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 
2021-2027. Konsultacje 
trwają do 30 września i do 
tego czasu można zgłaszać 
uwagi - w formie pisemnej 
za pomocą specjalnego 
formularza, który można 
pobrać ze wskazanej stro-
ny.  

Olga Trojanowicz

Mobilny Punkt  
EUROPE DIRECT Słupsk 
na Wielkim Dniu Pszczół 
Miasta mogą być doskona-
łą ostoją dla pszczół, peł-
niących kluczową rolę w 
zachowaniu różnorodno-
ści biologicznej. Właśnie w 
trosce o bioróżnorodność 
EUROPE DIRECT Słupsk 
przy każdej okazji promu-
je jeden z głównych priory-
tetów Komisji Europejskiej 
pn. Europejski Zielony 
Ład. Tym razem włączyli-
śmy się w obchody ogól-
nopolskiego Dnia Pszczół. 
Stoisko ED umiejscowione 
było w „Wiosce Pszczół 
Królowej Marysieńki”. 
Wydarzenie odbyło się 
8 sierpnia b.r. na jednej 
z reprezentacyjnych ulic 
Słupska, ulicy Nowobram-
skiej. Głównymi organi-
zatorami wydarzenia był 
Słupski Ośrodek Kultury 
oraz pszczelarze. Podczas 
obchodów Wielkiego Dnia 
Pszczół wystawili swoje 
produkty lokalni pszcze-
larze, producenci zdrowej 
żywności, rękodzielnicy, 
ogrodnicy. Odbywały się 

warsztaty dla dzieci i doro-
słych m.in.: poszukiwanie 
pszczół, zasiedlenie ula 
(EUROPE DIRECT Słupsk), 
bajki o pszczołach (EURO-
PE DIRECT Słupsk), wosko-
wijki, sitodruk, bomby na-
sienne, witraż, warsztaty 
kiszenia, tłoczenia olejów, 
budowania hotelików dla 
owadów, projektowania 
rabaty pszczelej. Przygo-
towano również konkursy 
dla dzieci i dorosłych – 
młodsi udali się w podróż 
pełną przygód z mapą w 
ręku, a posiadacze balko-
nów czy tarasów próbo-
wali swoich sił w projek-
towaniu rabaty pszczelej 
pod okiem architekta kra-
jobrazu. 

Danuta M. Sroka
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Zielony Piknik Europejski za nami
Tematem przewodnim lipcowego wydarzenia był Europejski 
Zielony Ład. W ramach pikniku odbyły się koncerty, wystawy, 
zorganizowano stoiska informacyjne, zabawy i gry dla dzieci i 
dorosłych mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego. Piknik 
odbył się w Parku Kultury i Wypoczynku, miejscu często odwie-
dzanym przez słupszczan. 

Obieg zamknięty,  
zeroemisyjność,  
segregacja i upcykling 
W ostatnim czasie dużym 
zainteresowaniem cie-
szy się temat związany z 
gospodarką o obiegu za-
mkniętym. Ten regenera-
cyjny system gospodarczy 
– w którym minimalizuje 
się zużycie surowców, 
wielkość odpadów oraz 
emisję i utratę energii – 
pozwala na minimalizację 
nieczystości. To nic inne-
go, jak zamknięta pętla 
procesów w produkcji. W 
ramach Zielonego Pikni-
ku Europejskiego obyły 
się warsztaty kulinarne 
zero waste przy udziale 
słupskich blogerek pro-
wadzących profil Wege-
perspektywy w mediach 
społecznościowych, które 
zachęcały Słupszczan i 
Słupszczanki do zagospo-
darowania każdego skraw-
ka żywności i zmniejszenia 
produkcji odpadów. Do 
stosowania lokalnej, nie-
przetworzonej żywności 
zachęcały także warsztaty 
pieczenia podpłomyków 
i degustacja tradycyjnych 
słowińskich potraw przy-
gotowanych przez arche-
olog Małgorzatę Częścik. 
Warsztaty upcyklingu 

prowadzone przez Annę 
Żurawską-Kryńską z Prze-
twórni Ani i Tomka w Ce-
cenowie pokazywały jak 
przetwarzać ponownie 
odpady domowym spo-
sobem. Upcykling to (po-
dobnie jak recykling) for-
ma odzysku, nadawania 
odpadom walorów użyt-
kowych, a nawet więcej 
– na uczynieniu odpadów 
bardziej wartościowymi 
niż surowce, z których 
się składają. Upcykling w 
pewnym znaczeniu jest 
formą sztuki, powinien 
stać się modą, do czego 
szczerze zachęcamy.   
Zielony Piknik Europej-
ski był miejscem także 
dla działań edukacyjnych 
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej czy 
spółki Wodociągi Słupsk, 
które chętnie wspierają 
wydarzenia związane z 
ochroną środowiska. Pod-
czas pikniku sporym za-
interesowaniem cieszyły 
się „wymienialnie”: forma 
bookcrossingowej biblio-
teki oraz forma wymiany 
używanej odzieży i akce-
soriów ozdobnych. Zwró-
ciliśmy uwagę na nadpro-
dukcję ubrań i problemów 
z tym związanych. 
Podczas pikniku, ale tak-

że na co dzień zachęca-
my zwrócenia uwagi na 
potrzebę doprowadzenia 
do „zeroemisyności”, tj. 
zachowania równowagi 
między emisją CO2 a jego 
pochłanianiem z atmosfe-
ry. Jak wynika z raportów, 
Europa może osiągnąć 
zerową emisję gazów cie-
plarnianych netto przed 
2050 r. Jest to nie tylko 
możliwe z technicznego 
i ekonomicznego punktu 
widzenia, ale też bardziej 
korzystne dla gospodarek 
i społeczeństw. I wydaje 
się to niezbędnym celem 
dla zatrzymania destruk-
cyjnych dla planety zja-
wisk związanych z kryzy-
sem ekologicznym. Nie 
wystarczy przestrzegać 
reguł związanych z ochro-
ną środowiska naturalne-
go, emisją gazów cieplar-
nianych czy problemów 
związanych z czystą wodą. 
Trzeba także brać czyn-
ny udział w promowaniu 
określonego stylu życia, 
podjąć bezzwłoczne dzia-
łania w celu osiągnięcia 
konkretnych rezultatów. 
Dlatego też Komisja Euro-
pejska, tworząc priorytety 
na kolejne lata, zwróciła 
uwagę na różnorodność, 
wspólnotowość i zrówno-
ważony rozwój, by stra-
tegiczny plan dla Europy 
mógł się powieść.  

Europejski Rok Kolei
Unia Europejska ustano-
wiła rok 2021 „Europej-
skim Rokiem Kolei”, aby 
promować kolej jako bez-
pieczny i zrównoważony 
środek transportu. Na 
wniosek Komisji Europej-
skiej, Parlament Europej-
ski zatwierdził dokument 
w sprawie ustanowienia 

tego roku „Europejskim 
Rokiem Kolei”, stąd po-
jawienie się na Zielonym 
Pikniku Europejskim Izby 
Historii Kolei. Wierni i 
niezwykle zaangażowani 
inżynierowie kolejnictwa, 
Edward Kasierski i Ryszard 
Nikitiuk, przygotowali kon-
kursy dla dorosłych (rzut 
młotem hamulcowym), 
snuli opowieści kolejar-
skie dla dzieci w strojach 
historycznych, prezen-
towali również obiekty 
muzealne, które na co 
dzień eksponowane są 
w Izbie Historii Kolei przy 
ul. Wojska Polskiego 28 w 
Słupsku. Podczas pikniku 
uczestnicy mogli przyjrzeć 
się z bliska historycznym 
semaforom, gwizdkom, 
lampom i kasownikom.
Niewątpliwie transport 
odpowiada w poważnym 
stopniu za emisję gazów 
cieplarnianych. Z rapor-
tów wynika, że jest to 
25% emisji w UE, z czego 
jedynie 0,4% pochodzi z 
sektora transportu kolejo-
wego. Kolej jest w dużym 
stopniu zelektryfikowana 
i jako jedyny rodzaj trans-
portu znacznie zmniej-
szyła emisje od 1990 r. 
Ponadto, odgrywa dużą 
rolę w dziedzinie zrówno-
ważonej turystyki. Z tych 
samych raportów wynika, 
że kolej jest najbezpiecz-
niejszym rodzajem trans-
portu lądowego, łączy od-
dalone od siebie obszary, 
co zapewnia wewnętrzną 
i transgraniczną spójność 
europejskich regionów. 

Transport drogowy od-
powiada za 75% frachtu 
śródlądowego: znaczna 
jego część powinna zostać 
przeniesiona na bardziej 
zrównoważone metody 
transportu takie jak kole-
jowy i wodny śródlądowy, 
aby pomóc w redukcji po-
twornej emisji. 
Reasumując, ten rok ma 
zasadnicze znaczenie dla 
polityki kolejowej UE, po-
nieważ to pierwszy pełny 
rok wdrażania przepisów 
zawartych w legislacyjnym 
dokumencie nazwanym 
„czwartym pakietem kole-
jowym”. Ów pakiet mówi 
o stworzeniu w pełni zin-
tegrowanego europejskie-
go obszaru kolejowego, 
usunięcia przeszkód insty-
tucjonalnych, prawnych i 
technicznych, oraz wspie-
rania wzrostu gospodar-
czego. Odsyłam do strony: 
https://europa.eu/year-of-
-rail/index_pl 

Fotografia i muzyka
Podczas pikniku europej-
skiego nie mogło zabrak-
nąć aktywności związanej 
z kulturą. Było różnorod-

nie i emocjonalnie. Dzięki 
życzliwości Jadwigi Gir-
sa-Zimny z Słupskiego 
Ośrodka Kultury i wielu 
innych osób zaangażowa-
nych w organizację wyda-
rzenia, na terenie Parku 
Kultury i Wypoczynku zor-
ganizowano dwie wystawy 
fotograficzne pt. „Sztuka 
dla Ciebie” i „Inwentary-
zacje”. Podczas pikniku 
prezentowano prace grup 
fotograficznych Centrum 
Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Słupsk oraz 
Słupskiego Ośrodka Kultu-
ry. 
Na muzycznej scenie Zie-
lonego Pikniku Europej-
skiego wystąpił Wojskowy 
Zespół Wokalny „Wiarusy”, 
który jak zawsze, przy-
ciągnął grupę wiernych 
fanów. Niezwykły wokal 
zaprezentowała Eliza No-
wak z Domu Sąsiedzkiego 
działającego na rewitalizo-
wanym obszarze miasta 
(ul. Długa i Ogrodowa) w 
Słupsku. Instrumenty per-
kusyjne zaprezentowała 
grupa bębniarska Jadjem-
bina, zachęcając dzieci do 
tworzenia muzyki, wczu-
wania się w intonację, im-
prowizowania i zabawy. 
Na zakończenie pikniku 
wystąpiła Dina Pokotyliuk, 
uczennica Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Słupsku w klasie 
śpiewu solowego Piotra 
Pastuszka, ze wsparciem 
Lilianny Zdolińskiej – zało-
życielki i dyrygentki chóru 
Fantazja i chóru Pasjonata. 
Dina pochodzi z Ukrainy. 
Niespodzianką dla wszyst-
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Pierwszy słupski fundusz lokalny!
Centrum Inicjatyw Obywa-
telskich tworzy pierwszy 
w regionie słupskim fun-
dusz lokalny. Pomysł na 
fundusze lokalne w Pol-
sce zaczerpnięto z ame-
rykańskich doświadczeń. 
W Stanach Zjednoczonych 
funkcjonują one od ponad 
osiemdziesięciu lat jako 
filantropijne organizacje 
społeczne, które starają 
się o środki finansowe 
od różnych darczyńców 
(zarówno od osób indy-
widualnych jak i firm czy 
samorządów). Zebrane 
środki są inwestowane w 
celu zbudowania kapitału 
żelaznego dla funduszu, 
natomiast odsetki od za-
inwestowanego kapitału 
przeznaczają na finanso-
wanie różnego typu ini-
cjatyw społecznych. Dzięki 
funduszom społecznym 
w USA przekazano już mi-
liardy dolarów na działa-
nia zaspokajające potrze-
by społeczności lokalnych.
W Słupsku i regionie może 
być podobnie, choć zało-
żenia Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w odnie-
sieni do tworzonego wła-
śnie funduszu lokalnego 
nie sią identyczne jak w 

USA. Nie będzie to nowa 
organizacja i nowa forma 
prawna, ale w dotych-
czasowych strukturach 
Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich powstanie fun-
dusz lokalny jako nowy 
program, w ramach któ-
rego na wyodrębnionym 
subkoncie będą zbierane 
środki, które następnie 
w trybie konkursowym 
przeznaczane będą na 
oddolne działania, któ-
rych pomysłodawcami 
będą mieszkańcy naszego 
regionu. 
Aktualnie CIO tworzy ze-
spół roboczy złożony z 
przedstawicieli NGO, lo-
kalnego biznesu i samo-
rządu, który wypracuje 
regulamin i inne niezbęd-
ne dokumenty potrzebne 
do uruchomienia fundu-
szu. Docelowo działania 
funduszu wspierać bę-
dzie grupa darczyńców 
- przedstawicieli różnych 
środowisk lokalnych – w 
tym przedsiębiorców i or-
ganizacji społecznych oraz 
samorządu lokalnego. Po-
wstanie strona interneto-
wa funduszu oraz profil 
na FB oraz przeprowadzo-
na zostanie kampania in-

formacyjna i promocyjna 
funduszu. Specjalista od 
pozyskiwania środków, 
którego zatrudni CIO, bę-
dzie aktywnie zbierał fun-
dusze na ten cel i organi-
zował szereg wydarzeń 
dobroczynnych, takich 
jak: giving circle, lokalne 
koncerty charytatywne, 
walkathon czy zbiórki 
dobroczynne podczas lo-
kalnych wydarzeń spor-
towych. Zbiórki publiczne 
na fundusz lokalny będą 
prowadzone także pod-
czas różnych wydarzeń 
realizowanych w regionie 
słupskim przez partnerów 
CIO. Wszystko po to, by 
zachęcić mieszkańców do 
filantropii, do wspierania 
działań społecznych, do 
patrzenia szerzej aniżeli 
własne podwórko i własny 
krąg rodzinny. W wysoko-
rozwiniętych społeczno-
ściach charytatywne dzia-
łanie jest normą, a zatem 
i w regionie słupskim Cen-
trum Inicjatyw Obywatel-
skich widzi na to szansę. 
Wspólne tworzenie lokal-
nego funduszu, udział w 
akcjach dobroczynnych i 
zbiórkach wzmocni wię-
zi społeczne, zachęci 
społeczność lokalną do 
współdziałania i wspólne-
go spędzania czasu, ale 
też pomagania sobie na-
wzajem.
Aby zachęcić lokalny biz-
nes do zaangażowania się 
w proces budowy fundu-
szu CIO przeprowadzi cykl 
webinariów z udziałem 
inspirujących osób zaan-
gażowanych w budowę i 
rozwój innych funduszy 
lokalnych w Polsce, a tak-
że przedstawicieli firm, 
którzy prowadzą społecz-
nie odpowiedzialny biz-
nes. Podczas tych spotkań 
uczestnicy – czyli przed-
stawiciele firm z regionu - 
poznają ile korzyści mogą 
wynieść dla siebie z zaan-
gażowania się w działania 
społeczne, bowiem aktual-
nie, coraz więcej klientów 
zwraca uwagę nie tylko na 

jakość i cenę produktów 
czy usług jakie kupują, ale 
także na wizerunek firmy, 
jej proekologiczne działa-
nia czy prospołeczne po-
dejście. Do korzyści tych 
można zaliczyć również 
wzrost zainteresowania 
inwestorów firmą, lepszą 
pozycję u kredytodawców, 
zwiększenie lojalności 
konsumentów, zbudowa-
nie czy zacieśnienie relacji 
z lokalną społecznością i 
władzami, promocję firmy 
nie tylko wśród potencjal-
nych klientów, ale także 
na rynku pracy - wśród 
obecnych i potencjalnych 
pracowników firmy. Tych 
korzyści jest o wiele wię-
cej!
Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich zaprasza 
przedstawicieli lokalne-
go biznesu do zaanga-
żowania się w tworzenie 
funduszu, którego celem 
będzie integracja miesz-
kańców oraz budowanie 
lokalnej tożsamości i więzi 
społecznych. Utworzony 
fundusz będzie pomagał 
ludziom, integrował ich i 
dawał możliwość czynie-
nia dobra, choćby jedną 
złotówką. Jest wiele firm 
w regionie, którym nie jest 
obcy temat społecznej od-
powiedzialności biznesu 
– to m.in. na tych przed-
siębiorców liczą autorzy 
pomysłu. 
Wszystkie zaplanowane 
działania zrealizowane 
będą ze środków pozy-
skanych od Narodowego 
Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego  
w ramach Programu  
Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2021- 
2030.

W sprawach funduszu 
lokalnego można kon-
taktować się z Patrycją 
Czawłytko, Prezeską CIO: 
www.cio.slupsk.pl, tel. 59 
840 29 20, mail: patrycja.
czawlytko@cio.slupsk.pl.

Patrycja Czawłytko

kich – również dla orga-
nizatorów – było sponta-
niczne pojawienie się na 
scenie artysty Opery Wro-
cławskiej, światowej sławy 
tenora Mykhailo Hnatiuka 
i jego żony sopranistki 
Eleny Hnatiuk. „Skrzypka 
na dachu” zagrał Tadeusz 
Picz, altowiolista z Polskiej 
Filharmonii „Sinfonia Balti-
ca” w Słupsku. 

Zdrowie i sport
Podczas pikniku instruk-
torka prowadziła dla 
chętnych zajęcia jogi, a 
Stowarzyszenie Kibiców 
Słupskiej Koszykówki „Pie-
kło Północy” organizowało 
gry i zabawy sportowe dla 
dzieci i rodziców. Osoby, 
które zdecydowały się na 
spędzenie wolnego czasu 
na pikniku europejskim, 
miały możliwość skorzy-
stania z  profesjonalnej 
porady medycznej przy 
stoisku Poradni Promo-
cji Zdrowia. Pielęgniarki i 
doradcy medyczni doko-
nywali pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, udzielano 
indywidualnych porad ży-
wieniowych, analizowano 

skład ciała, dyskutowano 
o profilaktyce próchni-
cy i zachęcano do higie-
ny jamy ustnej. Każdy z 
uczestników otrzymał po-
radnik dotyczący zdrowe-
go stylu życia i prawidło-
wego odżywiania. 

Danuta M. Sroka 
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