JAK FUNKCJONOWAĆ W PRZESTRZENI SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
Solidarność Codziennie to przestrzeń, w której towarzyszymy, wspieramy i rozwijamy nowe
działania społeczne organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów i aktywistek
społecznych.
Solidarność Codziennie
3 piętro ECS, pokój 3.29
e-mail: sc@ecs.gda.pl
ecs.gda.pl/codziennie
facebook.pl/solidarnosccodziennieecs
Kontakt
Bartosz Rief +48 517 368 094
Sylwia Bruna +48 517 368 127
Dostępność
poniedziałek – piątek, w godz. 10.00–18.00
w pozostałych terminach i godzinach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja
PRZESTRZEŃ (wyposażenie)
sala 3.34 | rzutnik, 4 stoły, 10 krzeseł, flipchart
sala 3.35 | ekran, rzutnik, głośniki, 3 stoły stałe (chowane w ścianie), 14 krzeseł, flipchart
sala 3.36 | ekran, rzutnik, głośniki, 5 stołów, 14 krzeseł, flipchart
kuchnia | ekspres do kawy, czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka, naczynia, dystrybutor
wody pitnej
korytarz | 10 płyt perforowanych na potrzeby wystaw
przedpokój | szatnia, szafki zamykane na kluczyk, skrzynki na listy, tablica ogłoszeń, sofy






Swobodnie korzystaj ze sprzętu, który znajduje się w sali. Możesz przestawić stoły i
krzesła, ale po zakończeniu spotkania zostaw po sobie porządek i wyłącz urządzenia.
Gdy któryś ze sprzętów nie działa lub coś się zepsuło, daj nam niezwłocznie znać.
Jeśli nie możesz skorzystać z zarezerwowanej sali, poinformuj nas. Zainteresowanych
jest sporo, a miejsca nie aż tak wiele.
Zadbaj o swoje rzeczy, niestety nie jesteśmy w stanie ich przypilnować.
Z przestrzeni może korzystać kilka grup jednocześnie, zadbaj o komfort swój i
pozostałych osób. Uważaj na poziom hałasu Twojego wydarzenia i razem korzystajcie
z przestrzeni wspólnej.

CO W KUCHNI?
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W oznaczonych szafkach znajdziesz kubki, szklanki, miski i talerze, z których możesz
korzystać, ich ilość jest jednak ograniczona.
Zostaw po sobie porządek, pozmywaj naczynia lub włóż do zmywarki.
Zadbaj o kawę i herbatę dla uczestników i uczestniczek Twojego spotkania.
Podpisane lub oznaczone produkty spożywcze są zarezerwowane dla danej grupy,
niepodpisane/nieoznaczone – do wykorzystania!
Co jakiś czas czyścimy lodówkę – wyrzucamy produkty nienadające się do użycia lub
niepodpisane.
W kuchni znajduje się wspólny stół, gdzie możesz zostawić produkty spożywcze, które
zostały po spotkaniu lub poczęstować się produktami, które już się tam znajdują.

MÓJ WARSZTAT. MOJE SPOTKANIE. CO JEST WAŻNE?
 Jeżeli organizujesz wydarzenie, przyjdź wcześniej, przygotuj salę i przywitaj osoby
uczestniczące. Wystarczy być 30 minut przed wydarzeniem. Pamiętaj o tym przy
rezerwacji sali. Zostań też do końca i sprawdź, czy wszystko jest w porządku i czy sala
jest gotowa dla kolejnej grupy.
 Jeżeli Twoje spotkanie odbywa się w innych godzinach niż godziny otwarcia
przestrzeni Solidarność Codziennie, odbierz klucze do sali w biurze ochrony ECS
(wejście boczne, od ul. Nowomiejskiej).
 Poza godzinami otwarcia budynku ECS (od maja do września w godzinach 10.00–
20.00, od października do kwietnia w godzinach 10.00–18.00) wejście i wyjście
odbywa się przez wejście boczne (przy ochronie). Poinformuj o tym osoby
uczestniczące.
 Zadbaj o wszystkie elementy organizowanego wydarzenia. Pamiętaj o przygotowaniu
materiałów, poczęstunku, promocji i przygotowaniu sali.
 Jeżeli Twoje spotkanie się przedłuża, daj znać nam lub ochronie. Jeżeli nie ma innych
spotkań po Waszym, zazwyczaj nie ma problemu z pozostaniem, a dzięki temu wiemy,
co się dzieje.
 Po zakończeniu wpadnij się pożegnać do pokoju 3.29 :)
 Poinformuj nas, ile osób uczestniczyło w spotkaniu (osobiście, mailem lub smsem).
BEZPIECZEŃSTWO
 Sytuacje zagrożenia możesz zgłaszać bezpośrednio ochronie budynku, tel. 692 062
297.
CO JESZCZE?
 Solidarność Codziennie to nie tylko sale! To spotkania, warsztaty i wsparcie dla
aktywistów i aktywistek społecznych, grup nieformalnych i organizacji
pozarządowych.
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Mamy dostępne szafki zamykane na klucz i skrzynki na listy. Są udostępniane
bezpłatnie. Spytaj nas o szczegóły.
Polub nasz profil na Facebooku facebook.pl/solidarnosccodzienneecs
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!
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