
 

 

 

Zobacz co dobrego robią organizacje pozarządowe! 
 
25 maja w Słubicach zaprezentuje się blisko dwadzieścia organizacji pozarządowych z 
terenu powiatu słubickiego. Na mieszkańców powiatu czekają występy zespołów 
muzycznych, konkursy oraz gry i zabawy dla najmłodszych. 
 
Moc atrakcji dla cały rodzin 
 
Od godz. 13.00 na placu Bohaterów stanie piętnaście namiotów, w których będą 
prezentowały się lokalne fundacje i stowarzyszenia. Każda z organizacji przygotowała dla 
mieszkańców jakąś atrakcję. Będą m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, 
malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, pokaz motocykli, pokaz straży pożarnej, 
darmowa grochówka, badanie poziomu cukru i ciśnienia, wystawa prac plastycznych, 
warsztaty plastyczne, nauka obsługi komputera, wypieki i pierogi domowej roboty czy 
prawdziwy wiejski chleb. 
 
Do tego na scenie przez cały dzień czekają występy dzieci i młodzieży ze słubickich 
przedszkoli oraz szkół. Zaprezentują się również zespoły Rytmos i Frajda. Pokaz przygotowali 
uczestnicy międzynarodowego programu "Odyseja Umysłów". Popołudniu wystąpią zespoły: 
Tabu oraz Thalita Kum z Krakowa. Wieczorną zabawę na scenie zakończy występ 
Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO z Gorzowa Wlkp. Imprezę poprowadzą dwa, 
znakomite, radiowe głosy - Sławomir Kordyjalik i Marek Turowski z Radia Zachód. 
 
Solidarnie na rzecz hospicjum 
 
Celem imprezy jest promocja działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu 
słubickiego. W tym roku organizacje dodatkowo połączył wspólny cel. Przez cały dzień na 
pikniku prowadzona będzie kwesta na rzecz słubickiego Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 
św. Wincentego a'Paulo. To jedyna organizacja na terenie powiatu słubickiego zajmująca się 
opieką nad osobami terminalnie chorymi. Między występami prowadzone będą licytacje, z 
których dochód przeznaczony zostanie na wsparcie działalności hospicjum. Wśród 
przedmiotów do zlicytowania znalazły się m.in.: koszulka piłkarza Arsenalu Londyn Łukasza 
Fabiańskiego z autografem, butelka wina od Marka Kondrata, piłka z autografem Zbigniewa 
Bońka, płyty z podpisami Justyny Steczkowskiej czy pamiątki piłkarskie Cracovii Kraków, 
Lechii Gdańsk i Legii Warszawa.  
 
Minirozmowy o maksisprawach 
 
W trakcie pikniku, w namiotach obok sceny, odbędą się trzy, otwarte panele dyskusyjne. 
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy będą dyskutować o stanie środowiska naturalnego 
powiatu, aktywności społecznej mieszkańców i ich zdrowiu. Udział w dyskusjach wezmą 
przedstawiciele samorządów, administracji państwowej i organizacji pozarządowych.  
 



 

 

Organizatorami pikniku są: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Powiat Słubicki i 
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe św. Wincentego a'Paulo. Organizacyjnie imprezę 
wspierają: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury i Gmina Słubice.  
 
Powiatowy piknik organizacji pozarządowych "Pola nadziei" jest realizowany w ramach 
projektu "Modelowe taNGO" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Patroni medialni pikniku: 
 

 Radio Zachód 

 Gazeta Lubuska 

 Slubice24.pl 

 HTS Słubice 

 Pogranicze Lubuskie 


