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Wsparcie dla medyków 
Lekarze, pielęgniarki, laboranci, wszyscy 
pracownicy ochrony zdrowia, ratując in-
nych, codziennie narażają swoje zdrowie.
Dlatego Miasto podjęło decyzję o prze-
znaczeniu 100 tys. zł na zakup testów na 
koronawirusa dla medyków. 
Tzw. „biały personel” to osoby, które obec-
nie są najbardziej narażone na ewentualne 
zarażenie COVID-19.
Zatem, aby poprawić komfort ich pracy, 
miasto zadecydowało o uruchomieniu puli 
środków, które będą dedykowane tylko im. 
O podziale środków i dokładnym ich prze-
znaczeniu decydować będą Okręgowa 
Izba Lekarska oraz szczecińskie szpitale. 

W miarę potrzeb, Miasto udostępni medy-
kom również mieszkania, w których będą 
mogli bezpłatnie zamieszkać na czas 
walki z koronawirusem. Chodzi o to, aby 
po dyżurze w szpitalu lub karetce, gdzie 
mogą mieć kontakt z chorymi, nie wracali 
do własnych domów i nie narażali rodzin 
oraz innych osób.

Pomoc psychologiczna  
także online
Pomoc psychologiczna to w obecnej sytu-
acji ważny element wsparcia mieszkańców, 
dlatego uruchomiono również możliwość wi-
deorozmowy z psychologami i terapeutami. 

Od połowy marca w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie funkcjonuje dodatko-
wy telefon pod którym dyżurują psy-
chologowie i terapeuci. Z ich wsparcia 
można skorzystać od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-20.00 pod nr 
telefonu 91 46 46 335. Poza kontaktem 
telefonicznym, istnieje również możliwość 
przeprowadzenia wideorozmowy poprzez 
Skype. Jest to forma, przeznaczona przede 
wszystkim dla osób, które znalazły się w głę-
bokim kryzysie i potrzebują dodatkowego 
wsparcia psychologicznego. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
funkcjonuje także całodobowa Sekcja 

Interwencji Kryzysowej, która pomaga 
osobom i rodzinom doznającym przemocy, 
podejmuje interwencję w kryzysowych 
sytuacjach,  prowadzeni całodobowy punkt 
konsultacyjno-informacyjny, także hostel dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
Z sekcją można kontaktować się pod 
numerem 91 48 57 580. 

Zdobądź stypendium twórcze
Do 22 kwietnia można składać wnioski 
o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin. 

Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące 
się twórczością artystyczną lub upowszech-
nianiem kultury na realizację autorskiego 
projektu twórczego.  Finansowe wsparcie 
obejmuje: literaturę, muzykę, film, taniec, 
teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie 
kultury (animacja i edukacja kulturalna). 

Co ważne, osoba ubiegająca się o stypen-
dium twórcze musi prowadzić działalność 
na terenie Szczecina. 

„NGO dla Szczecina,  
Szczecin dla NGO”
Miasto uruchomia specjalną pulę pie-
niędzy (100.000 zł) na dofinansowanie 
lub finansowanie szczecińskich inicjatyw 
obywatelskich, które pozwolą na niwelo-
wanie skutków wywołanych pandemią 
koronawirusa. 

Projekt skierowany jest do organizacji poza-
rządowych i jest to dodatkowa pula środków 
z jakiej organizacje będą mogły skorzystać 
realizując zadania publiczne w formie tzw. 
„małych dotacji”. 
Dofinansowanie obejmie projekty o cha-
rakterze edukacyjnym, kulturalnym, arty-
stycznym, społecznym, ekologicznym itd. 
Nabór wniosków wystartuje w najbliższych 
dniach, a maksymalna kwota na realizację 
zadania wynosi 10.000 PLN. Termin realiza-
cji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Organizacje pozarządowe mogą cały 
czas korzystać z pożyczek udzielanych 
przez Szczeciński Fundusz Pożyczko-
wy, włączyć się także do akcji Szcze-
ciński Lokalny Solidarny, dzięki której 
klienci organizacji już teraz mogą  zakupić 
voucher na usługi lub produkty oferowa-
ne przez organizację.  

Mogą ubiegać się także o umorzenie lub 
odroczenie płatności za lokal wynajmo-
wany od miasta. Wnioski należy przesyłać 
mailowo na adresy zarządców z określe-
niem rodzaju oczekiwanego wsparcia.

Szczeciński Lokalny Solidarny
Przypominamy, że trwa akcja, która jest ele-
mentem lokalnego pakietu  dla gospodarki 
– miejskiego planu pomocy,  dedykowane-
go lokalnym przedsiębiorcom. Wystarczy 
wejść na stronę: sls.szczecin.eu Platforma 
ułatwia sprzedaż voucherów, które klient 
zrealizuje w przyszłości. 

Program został przygotowany przez  Miasto 
Szczecin, we współpracy z dwiema  szcze-
cińskimi platformami: 
WSPIERAM.TO – odpowiedzialna za część 
gastronomiczno – usługową. 
BILETY.FM – odpowiedzialna za część kul-
turalną, instytucje, które  sprzedają bilety na 
swoje przedstawienia, spektakle, koncerty. 

więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu/ 

koronawirus

Przed nami wyjątkowy czas – Wielka-
noc. Wyjątkowe są też okoliczności, 
w jakich przyjdzie nam celebrować 
te święta. Zwykle spędzamy je w ra-
dosnej atmosferze i w dużym, rodzin-
nym gronie. Chętnie spotykamy się 
z najbliższymi, wychodzimy z domu, 
korzystamy z dobrej pogody. Tym 
razem jednak z uwagi na koronawi-
rusa musi być inaczej.

Zdaję sobie sprawę, że tradycja i przyzwy-
czajenia są w nas mocno zakorzenione, ale 
nie możemy narażać siebie i innych na nie-
bezpieczeństwo. 
Dlatego proszę i apeluję do wszystkich 
mieszkańców: zostańcie w domach, spędź-
cie te święta tylko w gronie domowników. 
Nie odwiedzajcie się, nie gromadźcie. Za-
miast iść do kościoła, lepiej skorzystajcie 
z transmisji w Internecie, radiu lub telewizji. 

Rozumiem, że to trudne, sam też chciał-
bym odwiedzić rodziców i teściów, ale 
obecnie największym wyrazem troski 
o naszych bliskich jest zachowanie dy-
stansu i brak bezpośredniego kontaktu. 
Dlatego złóżmy sobie życzenia przez 
telefon czy wysyłając SMSy. Ja też tak 
zrobię i proszę Was o to samo.

Prezydent Szczecina

Mimo Świąt 
zostańmy w domach! 
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Zachowaj 
bezpieczną  
odległość

Nie chodź 
w grupach

Nie zatajaj 
informacji

Zostań 
w domu 

Myj ręce 
i dbaj  
o higienę 

Zakaz 
zgromadzeń 

Szanuj zasady 
wprowadzane  
w sklepach

Stosuj się do zaleceń dot. zachowania bez-
piecznej (przynajmniej 2 metry) odległości 
od innych osób m.in. w pracy, sklepach, 
komunikacji miejskiej, na spacerze.

Pod żadnym pozorem nie uczestnicz i nie 
organizuj wiosennego grilla, nie korzystaj 
z polan rekreacyjnych, siłowni pod chmur-
ką i placów zabaw.

Nie oszukuj i nie zatajaj ważnych infor-
macji przed lekarzami, pielęgniarkami, 
ratownikami medycznymi i innymi oso-
bami, które wykonują swoją pracę na 
rzecz innych.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka, lub podczas 
kwarantanny poproś bliskich o pomoc w co-
dziennych czynnościach: kupnie żywności, 
leków, załatwianiu innych pilnych spraw.

Często używaj wody z mydłem lub de-
zynfekuj ręce płynami na bazie alkoholu. 

Absolutnie nie spotykaj się z nikim bez 
potrzeby. Nie narażaj siebie i innych.

Ze zrozumieniem i empatią traktuj sprze-
dawców, kasjerów, motorniczych, kierow-
ców autobusów i osoby, które cały czas 
ciężko pracują dla innych.

Ogranicz  ryzyko!
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