
23 kwietnia - 27 maja 2018  
Włącz się i działaj 

AKADEMIA  
LUDZI AKTYWNYCH  

Akademia Ludzi Aktywnych to możliwość skorzystania 
z bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wydarzeń i akcji 

przez wszystkich mieszkańców Szczecina: 

#ALA2018 

Akademia Ludzi Aktywnych (ALA) to projekt szczecińskich NGO: Towarzystwa Wspierania 
Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

SEKTOR 3 Szczecin, mający na celu promocję aktywności, kreatywności oraz gotowości do 
podejmowania nowych wyzwań i wolontariatu przede wszystkim przez dzieci i młodzież. 

 
Akademia Ludzi Aktywnych to możliwość zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem, sferami 

aktywności i formami pracy organizacji pozarządowych, to kluczowa metoda aktywizowania dzieci, 
młodzieży i aktywnych obywateli do działalności i pracy w NGO, promocji wolontariatu, szerokiego 

uświadomienia ważnej funkcji, jaką spełniają organizacje pozarządowe. 
 

W programie proponujemy interesujące wykłady, ciekawe zajęcia i  warsztaty, które przeprowadzą 
członkowie szczecińskich organizacji pozarządowych. W ich trakcie, poza nabyciem nowych 

umiejętności dzieci i młodzież poznają specyfikę pracy organizacji 3 sektora w naszym mieście. 

warsztaty, spotkania tematyczne np. wolontariat, pierwsza pomoc, kultura, teatr, 
wykłady w szkole,  wykonanie własnego wydarzenia np. akcji charytatywnej/ 
pikniku/ spotkania, udział w konkursie na ciekawą akcję w ramach Tygodnia 

Inicjatyw Pozarządowych czy odwiedzenie stanowisk szczecińskich organizacji 
podczas spotkania POD PLATANAMI. 



AKADEMIA 
LUDZI AKTYWNYCH 
#ALA2018 

Do Akademii zapraszamy mieszkańców
Szczecina – dzieci, młodzież, grupy
wspólne (minimum 5 osobowe), które
podejmą wyzwanie i włączą się w
działania, odwiedzą organizacje, będą
uczestniczyć w spotkaniach, przybędą na
WILEKI PIKNIK PASJI aby podzielić się
wynikami swojej aktywności i powalczą o
nagrodę!. 

dla kogo? 

Akademia to możliwość skorzystania z
bezpłatnych warsztatów, szkoleń,
wydarzeń i akcji: warsztaty, spotkania
tematyczne np. wolontariat, pierwsza
pomoc, kultura, teatr, wykłady w szkole,
 wykonanie własnego wydarzenia np. akcji
charytatywnej/ pikniku/ spotkania, udział
w konkursie na ciekawą akcję w ramach
Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych czy
odwiedzenie stanowisk szczecińskich
organizacji podczas spotkania POD
PLATANAMI. 

jak działamy? Udział w zajęciach Akademii może wziąć
każda grupa przedszkolna, klasa ze
szczecińskiej szkoły podstawowej lub
ponadpodstawowej oraz grupy składające
się z min. 5 osób (np. rodziny z dziećmi,
znajomi, itd.) Klasy i grupy przedszkolne
mogą brać udział w zajęciach Akademii
tylko i wyłącznie w formie zorganizowanej
pod opieką pełnoletniego opiekuna
(wychowawcy, nauczyciela). 

zgłoszenia 

Nabór do Akademii Ludzi Aktywnych 
rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2018 
roku o godzinie 12:00 i prowadzony 
będzie wyłącznie za pośrednictwem 
platformy internetowej pod adresem:  
www.platany.szczecin.pl w zakładce dla 
mieszkańców. O kolejności zajęć decyduje 
kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc i 
warsztatów jest ograniczona. 
Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 
(klasy) pod opieką pełnoletniego opiekuna 
uczestniczą w zajęciach Akademii. 

nabór 

Na Jasnych Błoniach, 27 maja 2018,
podczas Szczecińskiego Spotkania
Organizacji Pozarządowych POD
PLATANAMI najbardziej aktywnym grupom
wrę̀czymy nagrody (I miejsce 500 zł, II
miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł).
Nagrody przyznawane na podstawie
złoż̀onego indeksu w namiocie ALA do
godziny 14:00 w dniu 27 maja 2018.  

nagrody

Każda klasa czy grupa biorąca udział w 
zajęciach Akademii otrzymuje Indeks, w 
którym wpisywane są przez osoby 
prowadzące wykłady i warsztaty, oceny i 
uwagi, a także pieczątki z „zaliczeń”,  czyli 
indywidualnych wizyt w wybranych 
organizacjach, Odpowiedzialność za 
uzupełnienie indeksu ponosi uczestnik. 
Indeks jest jedyną podstawą naliczania 
punktów do klasyfikacji generalnej.

indeks 
ZGŁOSZENIA: 23/04 - 4/05/18 
REALIZACJA INICJATYW: 7 - 27/05/18 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 27/05/18 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
WWW.PLATANY.SZCZECIN.PL 
WWW.SEKTOR3.SZCZECIN.PL 


