
 

 

 

 

 

 

 

 

MyKoszalin 
 

W związku z sytuacją pojawienia się Koronawirusa, uważamy, że my koszalinianie nie 
możemy być na nią obojętni i mamy potrzebę zaangażowania się społecznego dla dobra 
ogółu naszych mieszkańców. 

Postanowiliśmy utworzyć grupę społeczna na portalu facebook składającą się 
z mieszkańców Koszalina - #MyKoszalin. Działa ona pod patronatem Prezydenta 
Koszalina. 

Celem grupy jest rzetelna informacja i pomoc w najbliższym czasie mieszkańcom 
Koszalina. Uważamy, że wszyscy dziś potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa 
i wspólnoty. 

W naszym zespole są specjaliści, koordynatorzy, którzy pomogą, odpowiedzą na 
pytania, wesprą w ramach potrzeby, jeżeli zabraknie Wam i nam fachowej i rzetelnej 
wiedzy zapytamy odpowiedniego urzędu, instytucji itp. w naszym imieniu - 
koszalinian. 

Dla uporządkowania wiedzy, co dziś jest nam bardzo potrzebne, a zarazem miejsce, 
gdzie będzie zbiór informacji o naszym mieście i naszych mieszkańcach, mając na 
uwadze, jak ważna jest rzetelna i sprawdzona informacja, dostępne są grupy 
tematyczne: 

 Medycyna - Ekspert grupy - Sergiusz Karżanowski - lekarz. Grupa dotycząca porad 
lekarskich, ukierunkowania w postępowaniu medycznym w związku z koronawirusem. 

 Ekonomia/Księgowość/Kadry/Prawo/IT - Eksperci Anna Łagodzicz-Pilarska, 
Adam Szałek, mec. Karolina Tomaszewska, mec. Oktawiusz Osoś, mec. Jakub 
Gliszczyński, Ali Al-Saiedi. Grupa dotyczy zagadnień z zakresu biznesu, wg swojej 
wiedzy będziemy przekierowywać zadane pytania do Ekspertów i publikować 
odpowiedzi. 

 Dobroczynność/Wolontariat - Grupa poświęcona osobom i organizacjom, które w 
tym okresie chcą pomóc innym. Koordynujemy wolontariuszami i udzielamy wsparcia 
eksperckiego. Grupa pod koordynacją ekspertów Pracowni Pozarządowej.  
Tematy: wolontariat, pomoc od fundacji i stowarzyszeń, zbiórki publiczne, darowizny 
rzeczowe, akcje charytatywne. Chcesz komuś pomóc, dołącz do nas! 

 Zakupy - Koordynator Zespołu - Sebastian Tałaj. Jeżeli brakuje Ci produktów 
“pierwszej potrzeby” napisz, a zorganizujemy Tobie pomoc. 
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 Wsparcie religijno/duchowe - Ksiądz Jarosław Krylik. Jeżeli Ty lub osoba Tobie 
bliska potrzebuje wsparcia religijno-duchowego, wspólnej modlitwy, rozmowy z 
Księdzem, napisz do nas 

 Wsparcie psychologiczne - Ekspert Agnieszka Tkaczyńska- psycholog. 
Potrzebujesz wsparcia psychologicznego, napisz do nas, spróbujemy Tobie pomóc lub 
przekierujemy do specjalistów. Będziemy również zamieszczać pomocne artykuły do 
przetrwania tego okresu. 

 Informacje medialne - Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska - dziennikarz. Będziemy 
zamieszczać aktualne informacje dotyczące koronawirusa, do których dotrzemy 
dotyczących Koszalina. 

 Zwierzęta - Aneta Młynarczyk - miłośniczka zwierząt. Jeżeli posiadasz zwierzę 
domowe i masz jakieś pytanie lub problem, z którym nie możesz sobie poradzić, napisz 
do nas, spróbujemy Ci pomóc lub odpowiednio pokierować. 

 Turystyka - Koordynuje Macin Betliński. Grupa poświęcona turystyce i rekreacji w 
mieście. Wspierająca pracowników, pracodawców, a także bezpośrednich odbiorców 
tych usług. Postaramy się znaleźć odpowiedź na każde nurtujące pytanie z tej branży. 

 Edukacja - Grupa dotycząca szkół, nauczycieli, uczniów. Nowinki techniczne na temat 
zdalnej nauki i zajęć online dla dzieci. 

 

Chcemy żebyśmy my koszalinianie czuli się wspólnotą w najbliższym czasie, który jest 
zagadką dla nas wszystkich, dlatego chcemy pomagać i być razem. 

Czujecie niepokój? Nie jesteście sami, my też go czujemy! To jest dowód na to, że 
powinniśmy jako społeczność koszalińska czuć swoją obecność! Stwarzamy takie 
miejsce, które ma nam w tym pomóc! 

Masz pytanie, a nie wiesz komu je zadać, masz potrzebę i nie wiesz jak ją zrealizować, 
masz rzetelną i sprawdzoną informacje, która chcesz się podzielić, masz coś czym 
chcesz się podzielić z mieszkańcami swojej małej ojczyzny - Koszalinem, napisz na 
tablicy, będziemy wg możliwości starali się realizować potrzeby i odpowiadać na 
pytania. 

A może chcesz o czym lub z kimś porozmawiać? Może sobie z czymś nie radzisz, masz 
prawo! 

Napisz nam o tym! Nie jesteś sam! 
 

Uważamy, że wspólnie będzie nam łatwiej przejść przez kolejny okres, który jest 
wielka niewiadomą dla nas wszystkich. 

Pokażmy, że możemy być mądrym i rozsądnym miastem! 

Zakończmy ten proces mądrzejsi i silniejsi! 

Życzymy wszystkim spokoju i zdrowia, 

Bądźmy w nieustającym kontakcie, 

Zespół #MyKoszalin 

 



 

 

 

 

 

#MyKoszalin – Dobroczynność/Wolontariat 

Grupa ma na celu koordynację i wsparcie działań dobroczynnych realizowanych 
w Koszalinie podczas trwania pandemii. 

Poświęcona jest osobom i organizacjom, które w tym okresie chcą pomóc innym. 
Koordynujemy wolontariuszami i udzielamy wsparcia eksperckiego. Grupa pod 
koordynacją ekspertów Pracowni Pozarządowej. 

Chcesz komuś pomóc, dołącz do nas! 

 Wolontariat – Zapraszamy do aktywności w grupie wszystkie osoby, które 
chcą zostać wolontariuszami lub już nimi są, które potrzebują wsparcia lub rady 
podczas swoich działań wolontariackich, które chcą współpracować z innymi i 
wspólnie pomagać.  

 Organizacje pozarządowe – koszalińskie stowarzyszenia i fundacje 
posiadają zasoby ludzkie, rzeczowe i eksperckie, które mogą służyć innym w tym 
wyjątkowym czasie. Zapraszamy organizacje do dzielenia się swoimi 
możliwościami wsparcia. 

 Akcje charytatywne, darowizny rzeczowe, zbiórki publiczne – 
w ramach grupy łączymy osoby, które realizują wspólne działania pomagające 
innym. Możecie tu je ogłaszać i szukać chętnych do dołączenia do Was. 

 Pomoc ekspercka – odpowiadamy na wasze pytania dotyczące przepisów 
prawa w zakresie wolontariatu (umowy, ubezpieczenia), zbiórek publicznych 
i ich rozliczeń, przekazywania darowizn rzeczowych i finansowych itp. Jeśli 
potrzebujesz rady, napisz post w grupie lub skontaktuj się z naszym doradcą 
(Łukasz Cieśliński, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 609 144 511) 
 

Eksperci grupy: 

 Organizacje pozarządowe:  
Monika Widocka – prezeska Pracowni Pozarządowej, koordynatorka Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Koszalinie 
(mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl) 
 

 Wolontariat: 
Krzysztof Bryła – koordynator wolontariatu Pracowni Pozarządowej 
(kbryla@pracowniapozarzadowa.pl) 
 

 Doradztwo dot. przepisów: 
Łukasz Cieśliński – główny doradca Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Koszalinie  (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl) 

 
Link: https://www.facebook.com/groups/916483142141517/ 

https://www.facebook.com/groups/916483142141517/

