
 

 

 

Jak funkcjonować w przestrzeni Solidarność Codziennie w pandemii? 

 

Solidarność Codziennie to przestrzeń, w której wspieramy, towarzyszymy i rozwijamy nowe 

działania społeczne organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów i aktywistek 

społecznych. 

 

Solidarność Codziennie 

3 piętro ECS, pokój: 3.32 

e-mail: sc@ecs.gda.pl 

www.ecs.gda.pl/codziennie 

www.facebook.pl/solidarnosccodziennieecs 

 

Kontakt: 

Bartosz Rief  +48 517 368 094 

Sylwia Bruna  +48 517 368 127 

 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek, w godz. 10.00 -18.00, przestrzeń dostępna wyłącznie jest po 

wcześniejszej rezerwacji poprzez formularz zgłoszeniowy 

 

PRZESTRZEŃ (wyposażenie) 

sala 3.33 | 2 stoły, 2 krzesła 

sala 3.34 | rzutnik, 4 stoły, 2 krzesła, flipchart 

sala 3.35 | ekran, rzutnik, głośniki, 3 stoły stałe (chowane w ścianie), 7 krzeseł, flipchart, 

biblioteczka 

sala 3.36 | wyposażenie: ekran, rzutnik, głośniki, 5 stołów, 7 krzeseł, flipchart 

kuchnia | ekspres do kawy, czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka, naczynia, dystrybutor 

wody pitnej 

korytarz | przestrzeń wystawiennicza 

poczekalnia | szatnia, szafki, tablica informacyjna 

 

 

MÓJ WARSZTAT, MOJE SPOTKANIE. CO JEST WAŻNE W CZASIE PANDEMII? 

 

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 Organizator wydarzenia w przestrzeni Solidarność Codziennie, jest również jego 

koordynatorem zdrowotnym. Organizator ma obowiązek weryfikacji stanu zdrowia 

osób uczestniczących oraz dopilnowania aby każda osoba uczestnicząca w spotkaniu 

wypełniła oświadczenie zdrowotne. Wypełnione oświadczenia w momencie 

rozpoczęcia spotkania muszą zostać przesłane koordynatorom przestrzeni Solidarność 
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Codziennie, e-mailem na adres: sc@ecs.gda.pl lub sms nr tel: 517 368 127 lub 517 

368 094. 

 

KLUCZ DO SALI 

 Sale warsztatowe w przestrzeni Solidarność Codziennie są otwierane przez 

pracowników ochrony ECS lub koordynatorów przestrzeni. Osoba organizująca 

spotkanie nie pobiera kluczy. 

 

ZASADY W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH 

 Osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa 

oraz dezynfekcji rąk. 

 Przerwy w trakcie wydarzeń, odbywają się w sali warsztatowej. 

 

SPOTKANIE/WARSZTATY 

 Swobodnie korzystaj ze sprzętu, który znajduje się w sali. Możesz przestawić stoły, 

krzesła, jednakże po zakończeniu spotkania zostaw po sobie porządek i wyłącz 

urządzenia. 

 Gdy któryś ze sprzętu nie działa, bądź coś się zepsuło, daj nam niezwłocznie znać 

telefonicznie. 

 Jeśli nie możesz skorzystać z zarezerwowanej sali, poinformuj nas.  

 Zadbaj o swoje rzeczy, niestety nie jesteśmy w stanie ich przypilnować. 

 Z  przestrzeni  może  korzystać kilka grup jednocześnie, zadbaj o swój komfort i 

pozostałych osób. Zamknij drzwi do sali podczas spotkania. 

 

CO W KUCHNI? 

 W oznaczonych szafkach znajdziesz kubki, szklanki, miski i talerze, z których możesz 

korzystać, ich ilość jest jednak ograniczona. 

 Zostaw po sobie porządek, włóż naczynia do zmywarki. 

 Zadbaj o kawę i herbatę dla uczestników i uczestniczek Twojego spotkania. 

 Podpisane lub oznaczone produkty spożywcze są zarezerwowane dla danej 

grupy/osoby! 

 Co jakiś czas czyścimy lodówkę – wyrzucamy produkty nie nadające się do użycia lub 

niepodpisane. 

 

CO JESZCZE? 

 Solidarność Codziennie to nie tylko sale! To spotkania, warsztaty i wsparcie dla 

aktywistów i aktywistek społecznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. 

 Mamy dostępne szafki zamykane na klucz i skrzynki na listy. Są one udostępniane 

bezpłatnie. Dopytaj się nas o szczegóły. 

 Polub nasz profil na Facebooku www.facebook.pl/solidarnosccodzienneecs 
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 Chcesz poinformować znajomych gdzie pracujesz? Oznacz naszą przestrzeń w mediach 

społecznościowych: SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE ECS, bądź 

#solidarnośćcodziennieecs 

 Wpadnij na jedno z naszych spotkań i poznajmy się lepiej. Uwierz nam, z tego wychodzą 

fantastyczne rzeczy! 

Świeże informacje znajdziesz tutaj: 

www.ecs.gda.pl/codziennie 

www.facebook.pl/solidarnosccodziennieecs 

http://www.ecs.gda.pl/codziennie

