Szczeciński Inkubator Kultury INKU w Szczecinie
Szczecin

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szczeciński Inkubator Kultury mieści się w pięknej willi
przy al. Wojska Polskiego 90 i jest prowadzony przez
szczecińskie Stowarzyszenie Media Dizajn.
INKU Szczeciński Inkubator Kultury powstał 1
września 2011 r. Powołany przez Miasto Szczecin ma
być odpowiedzią na potrzeby organizacji operujących
w trzecim sektorze w obszarze kultury. Działamy na
rzecz organizacji pozarządowych, które dopiero
wstępują na ścieżkę rozwijania społeczeństwa
obywatelskiego.
Pomagamy zarówno tym początkującym (u nas
dowiesz się, co musisz zrobić, by założyć
stowarzyszenie), jak i tym od niedawna aktywnym na
arenie sektora pozarządowego. Oferujemy wynajem
powierzchni biurowych i użytkowych po
preferencyjnych stawkach, wspieramy merytorycznie
poprzez organizację warsztatów, konsultacji i spotkań
sieciujących, podpowiadamy, skąd uzyskać środki
finansowane na działania, uczymy jak budować
wizerunek organizacji - robimy wszystko, by Wasza
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aktywność była nie tylko przyjemna i skuteczna, ale
także jak najbardziej widoczna i zgodna z
obowiązującym prawem.
Młode organizacje, osoby z pomysłami na działanie w
sferze kultury, animatorzy czy grupy nieformalne
mogą liczyć na wsparcie: infrastrukturalne (wynajęcie
powierzchni na prowadzenie biura lub organizację
wydarzenia kulturalnego czy warsztatów),
marketingowe, doradcze (prowadzenie darmowych,
indywidualnych konsultacji księgowo-prawnych i
finansowych).
Udostępniamy urządzenia biurowe, powierzchnie
magazynowe oraz składniki majątku, m.in.: system
wystawienniczy, sztalugi, rzutnik multimedialny. Nie
potrzebujecie stałego biura? Możecie uzyskać u nas
adres korespondencyjny lub miejsce do pracy w
systemie open space. Wniosek o wynajem można
pobrać tutaj.
Przedstawiciele organizacji mogą również wziąć udział
w warsztatach organizowanych przez SIK we
współpracy z ekspertami: praktykami, wykładowcami,
przedstawicielami instytucji miejskich i organizacji
pozarządowych. Pomagamy Wam też nawiązywać
kontakty w pierwszym czyli najtrudniejszym okresie
istnienia.
W siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury
istnieje możliwość wynajęcia dwóch sal
konferencyjno-szkoleniowych z przestronnym holem
oraz sali kinowej. W studyjnym kinie INKU pokażesz
swoje filmy lub zrealizujesz spektakle teatralne, a dwie
wielofunkcyjne sale możesz wykorzystać na
zorganizowanie wystaw, debat, spotkań roboczych czy
warsztatów artystycznych. Realizujesz projekt
rezydencjalny? Zapraszasz gości spoza Szczecina?
Skorzystaj z pokojów gościnnych. Części wspólne
udostępniane są na preferencyjnych warunkach
cenowych. Masz pytania? Skontaktuj się z Kingą
Rabińską (e-mail: krabinska@mediadizajn.pl)
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

