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29 sierpnia wyjdê z domu i przyjdê na molo w Sopocie - zaÊpiewa Krystyna Gi˝owska

III Dzień Niepokonanych
a Od godziny 13.20 do 14.20
K r y s t y n a G i ˝ o w s k a zaÊpiewa
swoje najwi´ksze przeboje.
a Od godziny 14.25 do 16.25
graç b´dzie zespó∏ muzyczny
„Viva Band” - laureat wielu festiwali muzyki weselnej.
Zapraszamy Wszystkich ch´tnych do wspólnej zabawy i taƒca. Specjalna komisja wybierze
mistrza i mistrzyni´ taƒca.
Ca∏y czas przy molu ustawiony b´dzie krwiobus, gdzie ka˝dy b´dzie móg∏ oddaç honorowo krew (potrzebnà dzieciom z
Pomorza).
Wojewódzka Komenda Stra˝y
Po˝arnej wystawi swój najfajniejszy sprz´t po˝arniczy - wysi´gnik. B´dzie mo˝na wsiàÊç
do kosza i z wysokoÊci popatrzeç na miasto.
Przez ca∏y czas trwania festynu na placu ustawione
b´dzie charytatywne weso∏e
miasteczko.
Zach´camy
wszystkich rodziców i dzieci przyjdêcie i zabawcie si´ z nami.

czwartek 29 sierpnia 2013
r. wiele b´dzie si´ dzia∏o
ju˝ od godz. 10.00 na placu
przy sopockim molu.
W tym dniu niepe∏nosprawni
i osoby w podesz∏ym wieku majà swoje Êwi´to. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcà wziàç
udzia∏ w III Dniu Niepokonanych. Wzorem poprzednich lat
przy fontannie ustawiona zostanie scena, na której zobaczymy
WIELKIE cuda.
a Od godziny 10.00 do 11.45
wystàpià zespo∏y muzyczno -wokalne z Warsztatów Terapii
Zaj´ciowej z Pomorza.
a Od godziny 11.50 do 12.45
wspania∏y niepowtarzalny pokaz iluzji w wykonaniu Piotra
Szumnego. Pan Piotr przeniesie wszystkich do krainy czarów.
a Od godziny 12.45 rozegrany zostanie mecz charytatywny
Natalii Partyki . Licytacja tego
meczu odby∏a si´ na portalu Allegro. Zwyci´zcà zosta∏ pan
Andrzej Ró˝aƒski z Gdyni , i
w∏aÊnie on zmierzy si´ z mistrzynià.

W

Zapraszamy do wspó∏pracy
Dariusz Wiliƒski
Prezes Fundacji „Sztuka ˚ycia“ - Niepokonani
- Oddajemy do ràk Paƒstwa kolejny numer Naszej Waszej gazety. Chcemy opisywaç w niej sukcesy, które
osiàgn´liÊcie, wszystko to, czym warto si´ pochwaliç.
Zapraszam do wspólnego redagowania „NIEPOKONANYCH“ - bo
w∏aÊnie taki tytu∏ nosi ta jedyna i niepowtarzalna gazeta. Na adres
redakcji sztukazycia@op.pl prosz´ przesy∏aç listy i zdj´cia
pokazujàce i opisujàce s∏oneczne ˝ycie codzienne ludzi
niepe∏nosprawnych i w podesz∏ym wieku.

Przyjdź i oddaj
„pół litra KRWI“

Natalia Partyka dla Sztuki ˚ycia

Mistrzyni zagra dla niepełnosprawnych

tenisa
sto∏owego
zacz´∏a graç w wieku 7 lat, dzi´ki swojej
starszej siostrze i rodzicom. Pierwsze kroki przy
pingpongowym stole sta-

W

wia∏a w klubie MRKS
Gdaƒsk. RównoczeÊnie
zosta∏a zg∏oszona do gry
w klubie dla osób niepe∏nosprawnych ZRYW Wejherowo.
Po kilkuletnim treningu
w gdaƒskim klubie do∏àczy∏a do grupy w Centrum
Szkolenia
Polskiego
Zwiàzku Tenisa Sto∏owego
prowadzonej przez trenerów Leszka Kucharskiego i
Jaros∏awa Ko∏odziejczyka.
Obecnie nadal trenuje w
oÊrodku PZTS-u w Gdaƒsku, ale pod okiem trene-

rów: Micha∏a Dziubaƒskiego, Piotra Szafranka i
Grzegorza Nurzyƒskiego.
enis sto∏owy jest jej
najwi´kszà pasjà i tak
naprawd´ nie wyobra˝a
sobie ˝ycia bez celuloidowej pi∏eczki. Mimo ˝e sport
to wiele wyrzeczeƒ i dni
sp´dzonych poza domem
nigdy nie ˝a∏owa∏a, ˝e zacz´∏a trenowaç.
Od poczàtku jej przygody z tenisem sto∏owym
mia∏a du˝o szcz´Êcia, poniewa˝ trafi∏a na ludzi,
którzy poÊwi´cali jej swój

T

czas, wierzyli w nià, ˝yczyli jej jak najlepiej i ca∏y
czas wspierali w tym, co
robi.
zaproszenie Fundacji „Sztuka ˚ycia Niepokonani“ Natalia Partyka weêmie czynny udzia∏
w III Dniu Niepokonanych
w Sopocie.
Rozegrany zostanie charytatywny mecz, który zosta∏ wylicytowany na Allegro. Ca∏kowity dochód z tego
meczu
zostanie
przekazany na cele statutowe Fundacji.

Na

29 sierpnia 2013 r. od godz 10.00 na molu w Sopocie ustawiony b´dzie specjalny krwiobus. Ka˝dy b´dzie móg∏ honorowo oddaç krew tak bardzo
potrzebnà w tym okresie dzieciom z pomorskich
szpitali.
Podczas Pierwszego Dnia Niepokonanych, który
odby∏ si´ równie˝ w Sopocie 26 sierpnia 2011 r.
zebraliÊmy 7.65 litra krwi. DziÊ chcemy pobiç
ten rekord.
Wi´cej o Stowarzyszeniu KrewAktywni
czytaj na str. 8
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Pierwszy kawaler
statuetki Niepokonani

Drugi kawaler
statuetki Niepokonani

Anna Dymna

Jerzy Owsiak

Fundacja Mimo Wszystko

Cz∏owiek Orkiestra

Dzi´kuj´ Wam za to pi´kne wyró˝nienie. Nie ma wspanialszej nagrody na Êwiecie jak ta przyznawana
przez dzieci. Jest ona dla mnie najwi´kszà radoÊcià, wzruszeniem i
zobowiàzaniem. Nie wiem, czy w
pe∏ni zas∏uguj´ na taki wspania∏y
tytu∏. Przecie˝ sà chwile, gdy jestem bezradna, s∏aba i czasem
sobie cichutko pop∏acz´ do poduszki. Ale na szcz´Êcie mam Was
– prawdziwie niepokonanych niepe∏nosprawnych Przyjació∏ du˝ych i
ma∏ych. To Wy dajecie mi si∏´, uczycie radoÊci, pokazujecie, co naprawd´ jest wa˝ne w ˝yciu. Dzi´ki
Wam mój Êwiat sta∏ si´ jaÊniejszy i
pi´kniejszy, nabra∏ niezwyk∏ych
barw i smaków.

Bardzo mi mi∏o, ˝e
znalaz∏em
si´ w gronie kawalerów
statuetki.
MyÊl´, ˝e podobnie jak pani
Anna Dymna (pierwsza
laureatka) jestem
cz∏owiekiem skromnym.
Pomagam bezinteresownie
wszystkim, którzy tego
potrzebujà. Jestem bardzo
dumny, ˝e przyznano mi
takà nagrod´ i postaram si´
(tak jak jest napisane
w waszym - teraz
ju˝ moim - paszporcie)
zawsze nosiç g∏ow´
wysoko.
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Ekologiczny
festyn Radia
Gdańsk w Zoo
u˝ tradycyjnie, jak co
roku, Radio Gdaƒsk
organizuje festyn rodzinny w oliwskim zoo.
W niedziel´ 1 wrzeÊnia,
na zakoƒczenie wakacji,
od godziny 12.00 do 17.00
b´dziemy bawili si´ z
dzieçmi i rodzicami. Przed
nami szereg konkursów,
wyst´py artystyczne, pokazy i prezentacje dla ma∏ych chemików oraz wiele

J

innych atrakcji. Celem tej
edycji jest promocja proekologicznych zachowaƒ
wÊród mieszkaƒców Trójmiasta i Pomorzan oraz
edukacja z zakresu ochrony Êrodowiska.
Dzi´ki atrakcyjnemu
programowi imprezy nasz
ekologiczny piknik b´dzie
równie˝ znakomità okazjà
do wspólnej zabawy w
gronie rodzinnym.

„Sztuka ˚ycia” jest w posiadaniu jedynej, niepowtarzalnej
i historycznej pamiàtki. Specjalnie dla dzieci i osób niepe∏nosprawnych wszyscy (demokratycznie wybrani) prezydenci RP z∏o˝yli na niej swoje podpisy.

FIRMA PONIATOWSKI POWSTA¸A W 2006 R.
Od strony technicznej realizujemy koncerty, eventy,
imprezy firmowe oraz inne wydarzenia, w których
potrzebne jest nag∏oÊnienie, oÊwietlenie efektowe oraz
sceny z zadaszeniem.

OFERUJEMY PA¡STWU NA WYNAJEM:
* 8 ró˝nych zadaszeƒ scenicznych; * sceny
* podesty sceniczne; * konstrukcje sceniczne
* trybuny; * nag∏oÊnienie; * oÊwietlenie efektowe
NASZE ATUTY TO:
* doÊwiadczona ekipa techniczna
* sprz´t posiadajàcy niezb´dne atesty
* w∏asny transport ci´˝arowy
* mo˝liwoÊç wykonania kilku zleceƒ jednoczeÊnie
* elastyczne ceny

Ch´tnie udzielimy bezp∏atnych konsultacji, s∏u˝ymy
doÊwiadczeniem oraz pomocà technicznà.
Zasi´giem obejmujemy ca∏à Polsk´.
KONTAKT:
tel. 513 107 707
e-mail: biuro@poniatowski.net.pl
PONIATOWSKI technika sceniczna
ul. Kartuska 276 E
80-158 Gdaƒsk

www.sztukazycia.wordpress.com sztukazycia@op.pl

Fotobank.PL
istnieje od 2004 roku, wczeÊniej jako Agencja Fotograficzna
Foto Press a od 2008 roku jako Serwis Fotograficzny Fotobank.PL. Zbiory zdj´ç si´gajà poczàtku lat 90. i liczà obecnie
oko∏o 100 tys. zdj´ç a archiwum wcià˝ jest powi´kszane o kolejne fotografie.
Dokumentujemy najwa˝niejsze wydarzenia polityczne, kulturalne, sportowe Pomorza. Na co dzieƒ stale wspó∏pracujemy
z gazetà Polska - Diennik Ba∏tycki zapewniajàc zdj´cia do wydaƒ papierowych i internetowych grupy Polskapresse. Publikujemy w czo∏owych polskich tygodnkach. Wspó∏pracujemy z
wydawnictwami, fundacjami, organizacjami pozarzàdowymi,
agencjami eventowymi i PR. Fotografujemy kampanie polityczne, reklamowe, biznesowe. Przy wspó∏pracy z Urz´dem Miasta
Sopotu stworzyliÊmy Serwis Fotograficzny Miasta Sopotu - nowatorskà platform´ dla biura prasowego zapewniajàcà pe∏nà
dokumentacj´ fotograficznà wydarzeƒ w mieÊcie.
Zabezpieczamy fotograficzne zaplecze wielu firm. Fotografujemy na potrzeby ilustracji stron internetowych i sprzeda˝y
w systemie Grupon. Nasze zdj´cia oglàdaç mo˝na w katalogach
i folderach ma∏ych firm i jak duzych przedsi´biorstw. JesteÊmy
na firmowych eventach i imprezach integracyjnych. Wykonujemy fotografie z làdu, morza i powietrza zapewniajàc dokumentacj´ wysokiej klasy.

Patronujemy wydarzeniom lokalnym i charytatywnie wspieramy niepe∏nosprawnych poprzez
wspó∏prac´ z Fundacjà „Sztuka ˚ycia” NIEPOKONANI. Ju˝ 29 sierpnia spotkamy si´ na sopockim
molo. Podczas kolejnego, trzeciego ju˝ Dnia Niepokonanych zaprezentujemy fotografie pod opiecznych jednego z sopockich ognisk dla niepe∏nosprawnych, którzy spoglàdajàc z wielkoformatowych tablic udowodnià, ˝e warto cieszyç si´
˝yciem. Do zobaczenia w Sopocie!
Karolina Misztal - Âwiderska

Wspó∏organizator III Dnia Niepokonanych

Na nich można
zawsze polegać!
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Zatrzymają
miastem
przyjaznym w kadrze
niepełnosprawnym
najpiękniejsze chwile
W Sopocie mieszka oko∏o 5000 osób niepe∏nosprawnych, co
stanowi ponad 11% ogólnej liczby mieszkaƒców. Dla tych osób
najwa˝niejszy jest dost´p – do informacji, do miejsc i wreszcie do
innych ludzi. Sopot wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Informacja – od niej wszystko si´ zaczyna: jak poruszaç si´ po
mieÊcie? gdzie i jak uzyskaç pomoc? Na te i inne pytania osoby niepe∏nosprawne bez k∏opotu uzyskajà odpowiedzi zarówno w jednostkach urz´dowych, jak i w Internecie. Dzi´ki przeszkoleniu pracownika Punktu Informacyjnego Urz´du Miasta potrzebne wskazówki
otrzymujà osoby pos∏ugujàce si´ j´zykiem migowym. Tak˝e strona
internetowa Miasta jest mówiona, wi´c osoby niewidzàce i niedowidzàce mogà bez problemu znaleêç na niej wszystkie niezb´dne informacje.
Z myÊlà o nich zosta∏ opracowany i zrealizowany program likwidacji barier architektonicznych w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej.W Wydziale Lokalowym Urz´du Miasta powsta∏ ponadto punkt
pomocy w zamianie mieszkaƒ dla osób niepe∏nosprawnych.
Du˝à zas∏ugà Sopotu by∏o tak˝e przeprowadzenie kampanii parkingowej „Czy chcia∏byÊ byç na naszym miejscu?”, która uwra˝liwi∏a pozosta∏ych mieszkaƒców Sopotu i turystów na potrzeby i problemy osób niepe∏nosprawnych. Specjalnymi nalepkami oznaczono te˝
obiekty, które dostosowane sà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
Osoby niepe∏nosprawne nigdy nie sà w Sopocie pozostawiane same sobie. Od 2007 roku dzia∏a Sopockie Centrum Wolontariatu ukierunkowane na wolontariuszy dzia∏ajàcych na rzecz lokalnej, sopockiej spo∏ecznoÊci. W mieÊcie od wielu lat rozwijajà si´ i aktywnie
dzia∏ajà te˝ organizacje pozarzàdowe. Co roku we wrzeÊniu organizowany jest Sopocki Festyn Integracyjny, po∏àczony z Targami Organizacji Pozarzàdowych. Przez ca∏y rok organizacje, które dzia∏ajà na
rzecz osób niepe∏nosprawnych, otrzymujà od Miasta dotacje na
wsparcie realizowanych zadaƒ (m.in. hipoterapi´ dzieci niepe∏nosprawnych, dogoterapi´, turnusy rehabilitacyjne, psychoterapi´ i
spotkania integracyjne), a podczas wrzeÊniowego festynu rozstrzygany jest ponadto konkurs o Nagrod´ Prezydenta Miasta „Sopockie
Serce”, wyró˝niajàcy te instytucje, które zdoby∏y najwi´kszà iloÊç g∏osów w plebiscycie przeprowadzanym wÊród mieszkaƒców,
Od 30 lat aktywnie dzia∏a tak˝e Ârodowiskowy Dom Samopomocy – OÊrodek Adaptacyjny, który jest jednym z pierwszych w Polsce
oÊrodków oferujàcych wsparcie dla doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Swoim niepe∏nosprawnym podopiecznym Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej zapewnia zarówno us∏ugi opiekuƒcze jak i dowóz
posi∏ków do domu.
Oprócz zwyk∏ych form pomocy finansowej, sopocki MOPS realizuje te˝ m.in. projekt systemowy „Przysz∏oÊç w Twoich r´kach” i prowadzi pilota˝owy system przywo∏awczy – Teleopieka, który dzia∏a 24
h, 7 dni w tygodniu i adresowany jest do osób niesamodzielnych korzystajàcych z gminnych us∏ug opiekuƒczych. Poprzez przyciÊni´cie guzika w nadajniku (bransoletka lub wisiorek) abonent aktywuje po∏àczenie z centralà i uzyskuje natychmiastowà pomoc. Osoby
obj´te teleopiekà korzystajà z niej bezp∏atnie.
W Sopocie dzia∏a te˝ Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Studenci IV i V roku Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaƒskiego pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych udzielajà informacji oraz wst´pnych opinii prawnych sopockim seniorom oraz osobom niepe∏nosprawnym, które majà
trudne warunki finansowe.
Od lipca 2009 r. uruchomiony zosta∏ specjalistyczny transport dla
osób niepe∏nosprawnych. Us∏ugi przewozowe Êwiadczone sà wraz
z za∏ogà (kierowca i pomocnik) samochodem spe∏niajàcym wymogi
techniczne umo˝liwiajàce wjazd do wn´trza i wyjazd na zewnàtrz
osoby niepe∏nosprawnej (pochylnia lub winda) oraz odpowiednie
umocowanie wózków z pasa˝erem podczas transportu.
Sopot to miasto o jednej z najni˝szych stóp bezrobocia w kraju –
utrzymujàcej si´ w ostatnich latach na poziomie ok. 5%. Ten o ponad po∏ow´ ni˝szy ni˝ w ca∏ej Polsce wskaênik jest dowodem skutecznoÊci dzia∏aƒ Miasta w tym obszarze. Przyk∏adem mo˝e byç zatrudnianie osób d∏ugotrwale bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Sopot ju˝ w 2006
roku uruchomi∏ równie˝ system prac spo∏ecznie u˝ytecznych; które
Êwiadczone sà w jednostkach bud˝etowych miasta (m.in. w SPZOZ
„Uzdrowisko Sopot, w Miejskim OÊrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, Domu Dziecka „Na Wzgórzu”
oraz w Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 5). Zatrudnienie w jednostkach
bud˝etowych Miasta na umow´ o prac´ otrzymali te˝ d∏ugotrwale
bezrobotni mieszkaƒcy Sopotu, zarejestrowani w PUP w Gdyni w
ramach programu „Bezrobocie – nie dla mnie”.
WÊród dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz osób niepe∏nosprawnych i bezrobotnych uruchomiono w Sopocie punkt Powiatowego
Urz´du Pracy w celu kompleksowej obs∏ugi niepe∏nosprawnych,
bezrobotnych mieszkaƒców Sopotu (rejestracja, potwierdzenie gotowoÊci do podj´cia pracy, poÊrednictwo pracy, przedstawienie ofert
pracy), udzielania osobom bezrobotnym informacji z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Wiosnà organizowane sà tak˝e Sopockie Integracyjne Targi Pracy. Ponadto organizowane sà bezp∏atne kursy, podnoszàce kwalifikacje zawodowe
dla osób bezrobotnych w ramach programu „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich woj. Pomorskiego Phare 2002 –
SpójnoÊç Spo∏eczna i Gospodarcza”.
Miasto zmierza do zrównania szans wszystkich jego mieszkaƒców.
Skutecznie. Bo Sopot jest dla Wszystkich.
Wi´cej informacji na stronach:
www.sopot.pl
www.mopssopot.pl
www.ekspresja.org

Studio fotograficzne 2 STYLE
w Gdańsku. Obsługa ślubów i innych
uroczystości, fotografia rodzinna sesje w studiu i w plenerze.
Fotografie do dokumentów oraz
druk zdjęć
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Grupa GPEC dla najmłodszych
Grupa GPEC działa na rzecz lokalnej
społeczności, ale przede wszystkim
dzieci. W swoim portfolio
ma dziesiątki inicjatyw
dla starszych i młodszych.
Głównie to działania
edukacyjne, sportowe,
a także remonty szkół,
placów zabaw i boisk.

mo˝na by∏o równie˝ rozegraç mecz siatkówki z gwiazdami sportu z dru˝yny Lotos Trefl. Dla najm∏odszych czeka∏y zabawy na ró˝nych dmuchaƒcach oraz malowanie twarzy. Troch´ starsi mogli wypróbowaç swoje si∏y na Êciance wspinaczkowej i w parku linowym. Pokaz szkolenia
psów policyjnych to kolejna atrakcja zaplanowana na ten wyjàtkowy
dzieƒ.

wych, na przyk∏ad: rzuty karne, slalom z taczkami, wyÊcigi. Ka˝dy, bez
wzgl´du na wiek, móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. Najwi´kszà imprez´ w ramach Wakacyjnego Klubu Tygryska GPEC zorganizowa∏ na po˝egnanie
wakacji.

GPEC kszta∏ci gimnazjalistów

GPEC zaprosi∏ do wspólnego kibicowania trzydziestu podopiecznych Towarzystwa Profilaktyki Ârodowiskowej „MROWISKO” w walce polskiej
reprezentacji. Dzi´ki GPEC trzydziestoosobowa grupa dzieci zasiad∏a na
trybunach Ergo Areny, aby kibicowaç Polakom grajàcym z reprezentacjà
Belgii w meczu otwierajàcym kwalifikacje do przysz∏orocznego turnieju.
Firma GPEC przeprowadzi∏a rewitalizacj´ nielegalnego wysypiska Êmieci, na miejscu którego nasi pracownicy w∏asnor´cznie
zbudowali tor przeszkód dla podopiecznych Towarzystwa. Spó∏ka
podarowa∏a im tak˝e prezenty Êwiàteczne.
Âwiàteczne akcje charytatywne realizowane sà te˝ przez naszych
pracowników na rzecz dzieci i m∏odzie˝y, które tego najbardziej
potrzebujà. W ostatnich latach wsparliÊmy równie˝ wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Oliwie.

GPEC i EDF Wybrze˝e stworzy∏y program edukacyjny dla gdaƒskich gimnazjalistów. „Skàd si´ bierze ciep∏o w Twoim domu?” To interaktywna,
animowana prezentacja, która mo˝e byç integralnà cz´Êcià programu

Ostatnie nagrody

Specjalnie dla maluchów
Rusza kolejna edycja Programu Wspólne Dzia∏anie –
Lokalne Zaanga˝owanie realizowanego przez Grup´ GPEC na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. U podstaw
programu, realizowanego od 4 lat, jest niekonwencjonalna idea szkolenia poprzez prac´ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. Pracownicy, realizujàc swoje pomys∏y, uczà si´ zarzàdzania oraz dzia∏ania
zespo∏owego. Projekty ca∏kowicie
pozostajà w r´kach pracowników –
od pomys∏u, poprzez planowanie,
a˝ po realizacj´ i wnioski. W ubieg∏ym roku zrealizowano 17 projektów, w których uczestniczy∏o ponad
400 pracowników. Wspólnie zbudowali mi´dzy innymi miasteczko rowerowe dla dzieci, posadzili drzewa
w parku i przeprowadzili prace remontowe w ogrodzie zoologicznym.

Place zabaw
Firma w ramach programu Partner
GPEC sfinansowa∏a ju˝ wiele placów zabaw dla dzieci oraz dodatkowo jeden z najwi´kszych i najnowoczeÊniejszych placów zabaw w
Polsce – Krain´ Zabawy w Gdaƒsku.

Dzieƒ Dziecka
z Grupà GPEC
Po raz kolejny w Parku im. Ronalda Reagana Grupa GPEC wspólnie z
MOSiR Gdaƒsk, Trefl S.A. oraz Lotos Trefl zorganizowa∏y wielki festyn z
okazji Dnia Dziecka dla najm∏odszych mieszkaƒców. Impreza odby∏a si´
1 czerwca w „Krainie Zabawy”, przy ulicy Dàbrowszczaków. Dla dzieci
zaplanowanych by∏o szereg atrakcyjnych zadaƒ przy specjalnie przygotowanych stacjach. Ka˝dy uczestnik zabawy otrzyma∏ upominek. W trakcie imprezy odby∏y si´ tak˝e pokazy taƒca i sztuk walki. Na festynie

M∏odzi kibicowali z GPEC

nauczania fizyki, chemii, czy ekologii w gimnazjach. Program „Skàd si´
bierze ciep∏o w Twoim domu?” trafi∏ do wszystkich szkó∏ gimnazjalnych
w Gdaƒsku. To gotowe narz´dzie, które mo˝e zostaç wykorzystane w
dowolnym momencie lekcji przez nauczyciela.

Klub Tygryska
Gdaƒskie place zabaw, na których zagoÊci∏a impreza Wakacyjny Klub Tygryska, ∏àcznie odwiedzi∏o w ostatnie wakacje oko∏o 3 tys. mieszkaƒców. Podczas festynów nie brakowa∏o ró˝norodnych konkurencji sporto-

Kapitu∏a konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców” przyzna∏a
firmie GPEC tytu∏ „Dobrego Pracodawcy” w kategorii du˝e
przedsi´biorstwa, doceniajàc prorodzinnà polityk´ kadrowà spó∏ki. GPEC uzyska∏
najwi´kszà liczb´ punktów
spoÊród wszystkich firm bioràcych udzia∏
w konkursie. Konkurs by∏
elementem ogólnopolskiej
kampanii spo∏ecznej „Etat
Tata. Lubi´ to!”, promujàcej
m.in. ide´ efektywnego ∏àczenia roli rodzica z pracà
zawodowà i propagujàcej
aktywnoÊç zawodowà kobiet, dzi´ki wi´kszemu zaanga˝owaniu w opiek´ nad
dzieckiem ze strony ojców.
GPEC otrzyma∏ szóste miejsce w presti˝owym, ogólnopolskim zestawieniu firm odpowiedzialnych spo∏ecznie przygotowanym przez „Dziennik Gazet´ Prawnà". Lista jest
integralnà cz´Êcià VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking to jedyne
ca∏oÊciowe zestawienie najwi´kszych
spó∏ek w Polsce ocenianych pod kàtem
jakoÊci zarzàdzania spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià biznesu. GPEC zosta∏
wyró˝niony mi´dzy innymi: za dzia∏ania majàce wp∏yw na Êrodowisko, raporty roczny i Êrodowiskowy, za
polityk´ antymobbingowà, wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, równouprawnienie kobiet i m´˝czyzn czy za dobre wyniki Badania Opinii Pracowników 2012.
Magazyn POLITYKA opublikowa∏ wyniki przeglàdu CSR w ramach Listy 500 za rok 2012. GPEC otrzyma∏ Srebrny listek CSR, co plasuje
firm´ w presti˝owym gronie 20 firm z ca∏ej Polski, które zdoby∏y to
odznaczenie. GPEC zosta∏ doceniony za odpowiedzialne podejÊcie do
dzia∏alnoÊci biznesowej i spe∏nienie wysokich standardów CSR. red.

Możesz przekazać darowiznę na konto Fundacji „Sztuka Życia“ - Niepokonani:

BG˚ 45 2030 0045 1110 0000 0232 6810
z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe

4 5 2 0 3 0 0 0 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 8 1 0
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Zabawa dla wszystkich

Zapraszamy
na jarmark

Wesołe miasteczko Stoiska
inne niż
wszystkie
toiska
inne
ni˝
wszystkie. Pod takim
has∏em przez ca∏y
czas trwania III Dnia Niepokonanych wystawiaç
b´dà swojà twórczoÊç
osoby niepe∏nosprawne.
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej z Pomorza przedstawià swoje najpi´kniejsze prace. Jest to ju˝ tradycja. Podczas I Dnia
Niepokonanych wzbudzi∏o to bardzo du˝e zainteresowanie wÊród turystów przebywajàcych w
tym czasie na molu.
Najwa˝niejszà terapià
osób niepe∏nosprawnych
jest praca. Efekty te mo˝na zobaczyç w∏aÊnie podczas jarmarku. Sà to przepi´kne prace, niekiedy
wykonywane przez d∏u˝szy czas, ale samodzielnie.
Majà wi´c najwi´kszà
wartoÊç.
Wystarczy przyjÊç i
wspomóc warsztaty, zakupujàc jakàÊ pamiàtk´. W
ten sposób mo˝emy te˝
udowodniç, ˝e niepe∏nosprawny jest te˝ artystà.
Jarmark odb´dzie si´ 29
sierpnia 2013 r. od godz.
10 do 16 na placu przed
molem w Sopocie. Serdecznie zapraszamy.

S

unapark Miros∏aw Âmierzchalski kolejny ju˝ raz bawi si´ z nami. Pan Miros∏aw tym razem przygotowa∏
wi´cej atrakcji.
Przy fontannie (obok sceny) ustawiona zostanie karuzela i wielki zamek dmuchany. Wszystkie osoby niepe∏nosprawne majà wst´p na te atrakcje za darmo.
Natomiast nasi goÊcie i turyÊci mogà korzystaç równie˝ z zabawy np. wysy∏ajàc sms-a (patrz poni˝ej), lub
zasilajàc naszà skarbonk´.
Wszystkie zebrane pieniàdze przeznaczone sà na wycieczk´ do Krakowa.

L

Kontakt: miroslaw_smierzchalski@wp.pl

WyÊlij SMS-a na numer

72355
(2,46 z∏ brutto)
o treÊci

72355
Zamek

Zamek
Po otrzymaniu SMS-a
zwrotnego b´dziesz
móg∏ jednorazowo (w
dniu 29 sierpnia 2013
r.) skorzystaç z
przygotowanych
atrakcji dla dzieci m.in.
dmuchanego zamku.
Ca∏a kwota z SMS-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecznym Fundacji.
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Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Sopocie
Êwiadczy
us∏ugi w zakresie Ratownictwa Medycznego zgodnie z terenem operacyjnym zatwierdzonym przez Urzàd
Wojewódzki oraz udziela pomocy medycznej w Poradniach
Ortopedycznej i Urologicznej
w ramach kontraktu z NFZ
oraz komercyjnie.
Wykonujemy
przewozy
chorych krajowe i zagraniczne
w ramach odp∏atnoÊci z NFZ i
komercyjnie.
Firma zgodnie z Ustawà o
Imprezach Masowych zajmuje
si´ wydawaniem opinii dotyczàcych zabezpieczenia medycznego i okreÊleniu iloÊci si∏
i Êrodków z zakresu ratownictwa medycznego na imprezach
masowych.

Zajmujemy si´ równie˝ zabezpieczeniem imprez masowych w obiektach na terenie
Sopotu i nie tylko.
Miejska Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Sopocie prowadzi równie˝ dzia∏ania profilaktyczne polegajàce na :
- uÊwiadamianiu spo∏eczeƒstwa dotyczàcego wezwania
Zespo∏u Ratownictwa Medycznego,
- udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla mieszkaƒców Sopotu,
- pokazy ratownictwa medycznego dla dzieci i m∏odzie˝y,
- szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy dla Zak∏adów Pracy,
- szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Od kilkunastu lat wspó∏pracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Gdaƒsku, i co roku
uczestniczymy w pokazach ratownictwa medycznego na Medykaliach.

5

Nie tylko gasimy
aƒstwowa Stra˝ Po˝arna,
jak i Zwiàzek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych
poza dzia∏alnoÊcià stricte ratowniczà prowadzà w ciàgu roku
wiele akcji informacyjnych majàcych na celu popraw´ bezpieczeƒstwa. I tak na przyk∏ad w sezonie zimowym prowadzona by∏a akcja „Nie dla czadu”. W
ubieg∏ym sezonie grzewczym w
akcj´ w∏àczyli si´ jeszcze kominiarze, a patronat objà∏ minister
spraw wewn´trznych.W ramach
kampanii wyemitowanych zosta∏o wiele audycji i spotów medialnych, zosta∏ og∏oszony konkurs
plastyczny, rozdano wiele czujek
tlenku w´gla.
Jak co roku stra˝acy organizujà Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po˝arniczej dla uczniów szkó∏
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, który ma na
celu propagowanie wiedzy na temat po˝arnictwa i ratownictwa.
Uczestniczymy w ró˝norakich
kampaniach organizowanych w
szko∏ach przy wspó∏pracy z innymi instytucjami - jak policja,
WOPR, PRM, np. „Bezpieczna
droga do szko∏y i domu”, w której stra˝acy jeêdzili do szkó∏, informowali dzieci, jak nale˝y bezpiecznie si´ zachowywaç i co nale˝y zrobiç, gdy jest si´
Êwiadkiem wypadku.
W prelekcjach dla dzieci i
m∏odzie˝y uczestniczymy stosunkowo cz´sto nie tylko w ramach kampanii, ale cz´sto zwracajà si´ do nas wychowawcy – tematy, jakie sà podczas nich
poruszane, dotyczà zarówno zawodu stra˝aka, jak i zasad bezpieczeƒstwa.
We wspó∏pracy z dyrektorami/kierownikami uczestniczymy
w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewakuacji organizowanych w szko∏ach i
innych instytucjach, zwracajàc
uwag´ na bezpiecznà ewakuacj´.
Uczestniczymy w pokazach organizowanych z ró˝nych okazji
festynów, jarmarków, akcji charytatywnych itd. Staramy si´ wspomagaç organizatorów i bierzemy
czynny udzia∏ wystawiajàc sprz´t
ratowniczy i pokazujàc umiej´tnoÊci stra˝aków. Cz´sto inscenizujemy pokaz akcji ratowniczogaÊniczej,
a
i
niejednokrotnie publicznoÊç mo˝e
poczuç si´ przez chwil´ stra˝akiem wsiadajàc do naszego wozu

P

WyÊlij SMS-a na numer

72355

(2,46 z∏ brutto)
o treÊci

72355
Wysiegnik

czy u˝ywajàc urzàdzeƒ ratowniczych. Okres, kiedy najwi´cej
uczestniczymy w festynach to
chyba maj i czerwiec, nieprzypadkowo, poniewa˝ w maju
przypada Dzieƒ Stra˝aka a w
czerwcu mamy Dzieƒ Dziecka i
powitanie lata. Ka˝da okazja
kontaktu ze spo∏eczeƒstwem to
czas na prewencje czyli przeciwdzia∏anie zagro˝eniom i przekazywanie zasad bezpieczeƒstwa.
Corocznie Komenda G∏ówna
PSP og∏asza konkursy plastyczne i wydaje ulotki promujàce zasady bezpieczeƒstwa. W spotkaniach integracyjnych cz´sto mamy kontakt z m∏odzie˝à, kontakt

Wysi´gnik
Po otrzymaniu SMS-a
zwrotnego b´dziesz
móg∏ jednorazowo (29
sierpnia 2013 r.) wjechaç wysi´gnikiem
(przygotowanym przez
Wojewódzkà Stra˝ Po˝arnà) na wysokoÊç
oko∏o 20 metrów.
Ca∏a kwota z SMS-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecznym Fundacji.
z osobami niepe∏nosprawnymi
mamy równie˝ nierzadko – niepe∏nosprawni odwiedzajà nas w
koszarach, my organizujemy pokazy podczas festynów dla osób
niepe∏nosprawnych, tak samo
odwiedzamy szko∏y dla osób niepe∏nosprawnych. Dzia∏aƒ dodatkowych realizowanych przez
stra˝ po˝arnà na rzecz spo∏eczeƒstwa jest du˝o i z pewnoÊcià
nie wszystkie wymieni∏em, a te
które wymieni∏em nie opisa∏em
szczegó∏owo tylko ogólnie.
kpt. Zbigniew Rzepka Komenda Powiatowa Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Tczewie
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Piotr Szumny dodatkowo wystàpi 30.08 w szpitalu dzieci´cym - oddzia∏ onkologii

Niepokonani - Zaczarowani
iotr Szumny - znany
i ceniony iluzjonista
podczas Trzeciego
Dnia Niepokonanych w Sopocie (29 sierpnia 2013 r.) zaprezentuje
wszystkim wyjàtkowy pokaz iluzji. Pan Piotr kolejny raz bierze udzia∏ w akcjach
organizowanych
przez Fundacj´ Sztuka ˚y-

P

cia. Najwi´ksza widownia,
która oklaskiwa∏a wyst´p
by∏a oczywiÊcie w Ergo
Arenie w Gdaƒsku (4 tysiàce dzieci, w tym 560 to
osoby niepe∏nosprawne).
Piotr Szumny dzi´ki
niebywa∏ej umiej´tnoÊci
nawiàzywania kontaktu
nawet z najm∏odszymi widzami radzi sobie dosko-

PublicznoÊç zawsze bierze aktywny udzia∏ w wyst´pie

nale w Êwiecie dzieci. „Zaczarowany Âwiat Piotra
Szumnego“ jest programem opierajàcym si´
przede wszystkim na pi´knej sztuce, jakà jest „sztuka
tworzenia z∏udzeƒ“. Poprzez odpowiednià opraw´
muzycznà programu, dobór tricków, humor sytuacyjny, jak i wciàganie widzów do czynnego udzia∏u
w czarach, nie ma czasu na
nud´ i monotoni´.
Rozmna˝ajàcy si´ papier toaletowy, znikajàce,
pojawiajàce si´ i latajàce
przedmioty, woda wyczarowana z ucha widza, to tylko niektóre efekty magiczne, które sà bardzo spontanicznie odbierane przez
widowni´, wywo∏ujà one
uÊmiech i zdumienie na

wspania∏ej muzyce rozrywkowej.
29 sierpnia ju˝ od godziny 14.20 gramy na scenie

red

Podczas tego numeru na widowni panowa∏a zupe∏na cisza

Zagrają do tańca

„Viva Band” i Fundacja
Sztuka ˚ycia Niepokonani
zapraszajà
wszystkich
ch´tnych na zabaw´ przy

twarzach uczestników pokazu.
Wszyscy wiemy, czym
jest balon - elastyczna guma wype∏niona powietrzem. Jednak dla Piotra
Szumnego staje si´ on
czymÊ wi´cej... pieskiem,
kwiatkiem, czapkà, papugà...
Najwa˝niejsze dla Pana
Piotra podczas wyst´pu
jest to, ˝e nie ma dla nas
doros∏ych nic bardziej satysfakcjonujàcego
ni˝
uÊmiech na twarzy dziecka!
Zapraszamy na pokaz
iluzji podczas Trzeciego
Dnia Niepokonanych na
molu w Sopocie 29 sierp nia 2013 r.

ustawionej na placu przed
molem w Sopocie (obok
fontanny).Wybieramy króla i królowà taƒca.
Zespó∏ „Viva band” jest
wielokrotnym zwyci´zcà
Targów Muzycznych na
warszawskim Torwarze.
Waldemar WiÊniewski wokalista, bra∏ udzia∏ w
show telewizyjnych: „Bitwa na g∏osy”, „Mam talent”, „Co jest grane”, „Jaka
to melodia” oraz w kabaretach.
Faina Nikolas - wokalistka rosyjska. Wyst´puje
z recitalami romansów i
ballad rosyjskich.
Laureatka Mi´dzynarodowych Festiwali m.in.
PieÊni Rosyjskiej (Rosja,
2010), S∏owiaƒskich Kultur, Dialogów Muzycznych
nad Bugiem (Polska, 2011).
Zwyci´˝czyni Konkursu
TV Rosja-Kultura „ Romans XXI wieku” (Rosja,
2011).
Zapraszamy - WST¢P
WOLNY,
a
zabawa
SUPER.

Fina∏ pokazu podczas II Dnia Niepokonanych w Ergo Arenie

Latajàcy stó∏

Listy w butelce
Nasza Fundacja wys∏a∏a swoje marzenia w
Êwiat. W trzech butelkach umieÊciliÊmy listy
z marzeniami w czterech j´zykach. Za poÊrednictwem naszych zaprzyjaênionych marynarzy
wiemy, gdzie zosta∏y zwodowane.
Ârodek oceanu, okolice Meksyku, okolice Japonii. Teraz czekamy na odpowiedê.
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Działania charytatywne
Starbucks
tarbucks pragnie byç
dobrym
sàsiadem
oraz inicjatorem pozytywnych zmian wsz´dzie tam, gdzie dzia∏ajà
nasze kawiarnie, dlatego
aktywnie anga˝ujemy si´
w ˝ycie lokalnych spo∏ecznoÊci. Nasi pracownicy, których nazywamy
entuzjastami, sà nie tylko
pasjonatami kawy, to tak˝e osoby pe∏ne optymizmu, które z ch´cià pomagajà innym i otaczajà troskà Êrodowisko naturalne.
Ka˝da kawiarnia Starbucks organizuje wsparcie dla lokalnych spo∏ecznoÊci we w∏asnym zakresie, przy czym czasami
prowadzimy tak˝e dzia∏ania na skal´ ogólnopolskà
– np. w dniu 21. Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy zaprosili-

Informacja
o Starbucks

S

Êmy wszystkich wolontariuszy na rozgrzewajàcà
kaw´. Nasze kawiarnie w
wielu miastach zorganizowa∏y równie˝ akcje sprzàtania wybranych miejsc
publicznych z okazji Dnia
Ziemi. Mo˝emy te˝ pochwaliç si´ licznymi dzia∏aniami na rzecz potrzebujàcych, zw∏aszcza dzieci, a tak˝e akcjami
proÊrodowiskowymi.

Historia Starbucks Coffee Company zacz´∏a si´ w
1971 roku w Seattle. Obecnie, dysponujàc kawiarniami na ca∏ym Êwiecie, Starbucks Coffee Company jest
wiodàcà firmà w dziedzinie
pozyskiwania, sprzeda˝y i
palenia kawy. Opierajàc si´
na naszym zobowiàzaniu i
przyj´tych przez nas wartoÊciach, z ka˝dym kubkiem kawy dostarczamy
naszym klientom niepowtarzalnà atmosfer´ i wyjàtkowe wra˝enia (Starbucks Experience).Aby dowiedzieç si´ wi´cej o
Starbucks Experience, zapraszamy do naszych kawiarni oraz na strony
www.starbucks.com
i
www.starbucks.pl.

Zwiàzek Harcerstwa Polskiego Choràgiew Gdaƒska
Hufiec Sopot
Kontakt: al. Niepodleg∏oÊci 694, 81-854 Sopot,
www.sopot.zhp.pl, sopot@zhp.pl
Zwiàzek Harcerstwa Polskiego jest jednà z najstarszych organizacji m∏odzie˝owych w Polsce. Wychowuje
m∏odzie˝ w poszanowaniu
tradycyjnych wartoÊci, przygotowujàc jà zarazem do ˝ycia w nowoczesnym Êwiecie.
Harcerska metoda pomaga
m∏odym ludziom wszechstronnie si´ rozwijaç, a tak˝e
wyczula na potrzeby innych.
ZHP jest stowarzyszeniem
patriotycznym, a zarazem
umo˝liwiajàcym m∏odzie˝y
poznawanie skautów z innych krajów na mi´dzynarodowych zlotach takich jak
Jamboree.
Warto równie˝ zaznaczyç,
˝e dzia∏ania wychowawcze
prowadzone przez Hufiec
ZHP Sopot opierajà si´ w ca∏oÊci na pracy wolontariuszy.
phm. Joanna Brudzyƒska
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Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza

Honorowi
towarzyszenie KrewAktywni jest
organizacjà, która w sposób aktywny i kreatywny dzia∏a na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia i
˝ycia oraz na rzecz zwi´kszania
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w tym zakresie. Jednà z g∏ównych ga∏´zi dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia jest organizowanie ambulansowych
zbiórek krwi oraz rejestracja potencjalnych
dawców szpiku kostnego.
Zapraszamy na stron´ internetowà Stowarzyszenia: www.krewaktywni.org

S

Oddaj krew - zostaƒ Honorowym Dawcà
Krwi
˚eby zostaç Honorowym Dawcà Krwi,
trzeba byç zdrowà, wa˝àcà ponad 50 kg,
pe∏noletnià osobà do 60 roku ˝ycia i przyjÊç
do punktu poboru, majàc przy sobie dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç ze zdj´ciem i numerem PESEL. Przed oddaniem
krwi nale˝y wypiç co najmniej pó∏ litra wody oraz zjeÊç lekkie Êniadanie (nie przycho-

dzimy na czczo!). Przed oddaniem nie mo˝na paliç papierosów. Krew mo˝na oddaç w
Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa (m.in. w Gdaƒsku Wrzeszczu na ul. Hoene - Wroƒskiego 4), w oddzia∏ach terenowych (m.in. Gdynia Red∏owo,
Wejherowo, KoÊcierzyna, Kartuzy, Malbork).

Zarejestruj si´ jako Potencjalny Dawca
Szpiku
Ârednio co godzin´ ktoÊ dowiaduje si´ o
tym, ˝e jest chory na nowotwór krwi – bia∏aczk´. Cz´sto jedynym ratunkiem dla tych
osób jest przeszczep szpiku kostnego. Jednak wielu chorych nie odnajduje swojego
genetycznego bliêniaka w rejestrach. ˚eby
zwi´kszyç szans´ na ich prze˝ycie, zarejestruj si´ i Ty!
˚eby zostaç potencjalnym dawcà szpiku
kostnego, nale˝y wa˝yç min. 50 kg, mieç 1855 lat oraz dobry stan zdrowia. Rejestrujàc
si´, oddajemy tylko 4 ml krwi lub wymaz z

jamy ustnej w celu zbadania antygenów
zgodnoÊci tkankowej oraz pozostawiamy
swoje dane osobowe i kontaktowe. Rejestracja trwa kilka minut, mo˝na jej dokonaç podczas wi´kszoÊci zbiórek krwi, podczas Dni
Dawcy Szpiku lub zamawiajàc sobie pakiet
rejestracyjny przez Internet. Rejestracji dokonuje si´ raz w ˝yciu w jednym z rejestrów.
W chwili, kiedy Twój bliêniak genetyczny potrzebuje pomocy, zostaniesz zaproszony na
dok∏adne badania, które wyka˝à, czy dana

osoba mo˝e zostaç potencjalnym dawcà
szpiku. Pobranie w 80% przypadków odbywa si´ z krwi obwodowej, pozosta∏e 20% pobraƒ odbywa si´ z talerza koÊci biodrowej
(nie rdzenia kr´gowego!).
Wi´cej informacji na: www.krewaktywni.org

Tekst: Ewelina Banach,
Lechos∏aw Dzier˝ak
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towarzysznie Na Drodze
Ekspresji serdecznie zaprasza do udzia∏u w XI
Sopockim Festynie Organizacji Pozarzàdowych, który odb´dzie si´ w dniu 8 wrzeÊnia
2013 roku, w godzinach 12.00
– 16.00 na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim Molo.
Spotkanie, którego celem jest

S

umacnianie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej opartej na spo∏ecznej
aktywnoÊci i idei samopomocy stanowi doskona∏à okazj´
do poznania efektów pracy organizacji i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz mieszkaƒców
Sopotu.
Wydarzenie to tak˝e element w∏àczania cz∏onków

WyÊlij SMS-a na numer

7(2,46
23brutto)
55
72355
Niepokonani

o treÊci

Niepokonani
a pomo˝esz spe∏niç marzenia osób niepe∏nosprawnych.
(wycieczka do
Krakowa)
Poka˝ swoje dobre serce i wyÊlij szybki SMS.
Ca∏a kwota z sms-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecznym Fundacji.

spo∏ecznoÊci lokalnej w ˝ycie
swojego Miasta oraz szansa na
budowanie i tworzenie spo∏ecznych relacji, wzmacnianie
poczucia wspó∏odpowiedzialnoÊci za miejsce i jakoÊç ˝ycia
w swojej spo∏ecznoÊci lokalnej. Rokrocznie staramy si´
tak˝e, aby nasze jesienne spotkanie odpowiada∏o na potrzeb´ wspó∏pracy, wymiany informacji i dzielenia si´ doÊwiadczeniami.
Patronat Honorowy nad
imprezà objà∏ Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.
Podczas wydarzenia polecamy Paƒstwa uwadze stoisko
Sopockiego Centrum Organizacji Pozarzàdowych, które na
co dzieƒ stara si´ wspieraç
rozwój Paƒstwa organizacji w
ró˝nych obszarach dzia∏alnoÊci. Podczas XI Sopockiego
Festynu Organizacji Pozarzàdowych odbywaç si´ b´dà:
Targi Organizacji Pozarzàdowych – TOP 2013,wr´czenie

Nagrody Prezydenta Miasta
Sopotu „Sopockie Serce” dla
organizacji pozarzàdowej za
znaczàce osiàgni´cia na rzecz
miasta i jego mieszkaƒców,
koncerty, pokazy, kiermasze
rozmaitoÊci, warsztaty artystyczne, zawody sportowe,
konkursy.
Tradycyjnie rozpocz´cie
wydarzenia poprzedzi Parada
Organizacji Pozarzàdowych,
która o godz. 11.30 ruszy z
przed KoÊcio∏a p.w. Êw. Jerzego
i przejdzie ulicà Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego,
aby tam uroczyÊcie otworzyç
XI Sopocki Festyn Organizacji
Pozarzàdowych.
W trakcie imprezy – ciàgle
i niepowtarzalnie:
Strefa spo∏eczna: punkt aktywnoÊci obywatelskiej: porady prawne i ksi´gowe w zakresie funkcjonowania organizacji, doradztwo w zakresie
pozyskiwania funduszy, podejmowania aktywnoÊci wo-

Patroni medialni spotkania

lontarystycznej oraz inicjatywy
lokalnej (Sopockie Centrum
Organizacji Pozarzàdowych)
www.scop.sopot.pl
Strefa edukacyjna: g∏oÊne
czytanie bajek (Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie),
kurs robienia balonowych
zwierzàtek (Fundacja „Dr
Clown”), pokazy psich sztuczek (Pomorska Fundacja
„Rottka”)
Strefa promocji zdrowia: akcja poboru krwi, rejestracja
potencjalnych dawców komórek macierzystych, nauka
pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy ratownictwa
medycznego, masa˝ klasyczny,
(Europejska Fundacja KrewAktywni), badania i porady
diagnostyczne (Stowarzyszenie Walki z Rakiem P∏uca, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego)
Strefa artystyczna: plenerowe warsztaty sztuk ró˝nych:
ceramiczne, manualne, lalkarskie, breakdance (Stowarzyszenie „Meander”), pokazy taneczne i wokalne, galerie foto-

grafii, malarstwa rysunku
Strefa sportowa: pokazy
szermierki japoƒskiej (Sopocki Klub Kendo), turniej szachowy, pokazy lekkoatletyczne
(Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopockie Stowarzyszenie
Kulturystki i Rekreacji), wystawa samochodów sportowych
(Automobilklub ORSKI)
Strefa gastronomiczna: kawiarenki pozarzàdowe
Organizatorem Festynu jest
Stowarzyszenie Na Drodze
Ekspresji
Wspó∏praca:
Kàpielisko
Morskie, Zwiàzek Harcerstwa
Polskiego Choràgiew Gdaƒska
Hufiec Sopot, Sopockim Centrum Organizacji Pozarzàdowych i Wolontariatu
Realizacja przedsi´wzi´cia
przy wsparciu Gminy Miasta
Sopotu.
Partnerzy: Outdoor3Miasto,
Trójmiejski Park Krajobrazowy, Klub Atelier.
Patroni medialni: Radio
Gdaƒsk, Dziennik Ba∏tycki,
trójmiasto.pl
Sponsor Festynu: Energa

