Witaj!
Jesteśmy organizacją Kinning Park Complex.

Kim jesteśmy?
Kompleks Kinning Park to przestrzeń należąca do społeczności w południowej
części Glasgow, która oferuje różnorodny program bezpłatnych oraz niedrogich
zajęć, wydarzeń i atrakcji dla wszystkich grup wiekowych!
Nasza siedziba to budynek starej szkoły z długą historią edukacji i aktywizmu. To
miejsce, które od ponad 100 lat służy społeczności lokalnej i jest przez nią
chronione.
Kompleks jest również domem dla szerokiej gamy innych organizacji, grup
społecznych oraz artystów, którzy mają swoje biura i pracownie w naszym budynku.

Nasza cotygodniowe wydarzenia
Oferujemy cotygodniowy program posiłków dla społeczności lokalnej na zasadzie
"pay-what-you-decide", czyli płacisz za posiłek tyle, ile zdecydujesz.
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Nasze posiłki często zbiegają się z zajęciami rękodzieła, grami, projekcjami filmów i
innymi zajęciami rekreacyjnymi. O aktualnym programie zajęć można dowiedzieć się
od naszych pracowników.
W większości tygodni w budynku będą odbywały się inne zajęcia i wydarzenia
prowadzone przez zewnętrzne organizacje i osoby prywatne, niektóre z nich będą
bezpłatne, inne mogą wiązać się z kosztami uczestnictwa.

Oferujemy wynajem pomieszczeń
Mamy do dyspozycji szereg pomieszczeń, które można wynająć na imprezy,
przyjęcia, spotkania i działalność społeczną. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
więcej informacji.

Możliwości członkostwa i wolontariatu
Organizacja Kinning Park Complex pracuje nad tym, aby stać się organizacją
prowadzoną przez jej członków. Jeśli jesteś zainteresowany/a wolontariatem lub
dołączeniem do naszego grona członków, porozmawiaj z jednym z przedstawicieli
naszego zespołu, aby przedyskutować umiejętności, które możesz zaoferować oraz
jakie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności Cię interesują.

Wsparcie i doradztwo
Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, oferujemy wsparcie osobom, które zmagają się
z jakimś problemem i nie wiedzą gdzie udać się po pomoc. Może to być, na
przykład, dostęp do banku żywności, pomoc w uzyskaniu azylu, pomoc z zakresu
opieki społecznej, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne lub możliwości pracy i
wolontariatu.
Dostępność i inkluzja
Jeśli istnieją jakiekolwiek bariery w dostępie do naszych usług, zachęcamy do
skontaktowania się z nami, aby porozmawiać o tym. Jako zespół posiadamy
szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia w zakresie dostępności i włączenia
społecznego.

Czym się zajmujemy
Jesteśmy po to, aby tworzyć przestrzeń, w której będziecie mogli się spotykać,
wspierać, dzielić umiejętnościami i wiedzą oraz organizować zajęcia i projekty.
Jesteśmy przyjazną i ciepłą grupą ludzi o różnorodnych doświadczeniach i pasjach.
Mamy nadzieję, że każdy poczuje się tu mile widziany i wspierany.
Kawiarnia dla społeczności lokalnej
Ściśle współpracujemy z kafejką KPCafé. Znajdziesz nas tam, jeśli chcesz z nami
porozmawiać i podzielić się zasobami na temat innych organizacji i usług.

