
 
 

 

 

                 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 

Ruszyła realizacja projektu na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych pn. 

„PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA 

NA OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA”.  

Dwie Lokalne Grupy Rybackie województwa zachodniopomorskiego tj. Stowarzyszenie „Sieja” z 

siedzibą w Marianowie oraz Stowarzyszenie LGR „ Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Szczecinku 

przystąpiły do realizacji wspólnego projektu pn. „PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH 

POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I 

EDUKACJA”. W ramach projektu będą realizowane działania edukacyjne skierowane do 

młodzieży gimnazjalnej , służące poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

Operacja jest realizowana w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.2. Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

Na zlecenie Lokalnych Grup Rybackich usługę w tym zakresie realizuje Zachodniopomorskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które ma duże doświadczenia w zakresie prowadzenia 

profilaktyki z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wodnego. 

Projekt podzielony został na 2 etapy:  I etap to warsztaty, realizowane od stycznia do maja 2013 r. 

w  22 szkołach, z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa, zagrożeń nad wodą, pierwszej 

pomocy z użyciem AED oraz ekologii, II etap projektu to zawody międzyszkolne w II połowie maja 

2013 r. dla najlepszych trzyosobowych reprezentacji szkół uczestniczących w projekcie. Uczniowie 

otrzymają pomoce edukacyjne - broszury „Razem Bezpiecznie nad wodą” i ulotki „Profilaktyka i 

edukacja – działania Lokalnych Grup Rybackich na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych” 

zawierające zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznego wypoczynku nad 

obszarami wodnymi z informacjami o ochronie środowiska wodnego i przeciwdziałaniu 

kłusownictwu oraz wyposażenie będą w breloczkowe maseczki RKO. W finale zawodów zostaną 

wyłonione najlepsze drużyny szkolne, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary i medale. 

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z projektu na stronach FB i stronach Stowarzyszenia „Sieja” 

www.lgr-sieja.pl i LGR „Partnerstwo Drawy” www.lgr.szczecinek.pl. 

 

 W załączeniu harmonogram szkoleń w szkołach gimnazjalnych z obszaru dwóch lokalnych grup 

rybackich. 

 


