
           

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

„DZIEŃ DZIECKA Z MAMĄ I TATĄ”  W DOLICACH 

 

W sobotę 31 maja 2014 r. na terenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki 
w Dolicach miała miejsce impreza integracyjna „DZIEŃ DZIECKA Z MAMĄ I TATĄ”  w której 
uczestniczyły głównie dzieci i ich rodzice. Stowarzyszenie „SIEJA” współorganizowało tę 
imprezę wspólnie z Urzędem Gminy i Gminnym Centrum Integracji Społecznej w Dolicach.  
Była to trzecia z ośmiu planowanych w tym roku imprez, która jest dofinansowana przez 
Stowarzyszenie „Sieja” z środków zaplanowanych w ramach funkcjonowania biura na 
wydarzenia promocyjne i kulturalne związane z obszarem objętym realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Organizatorzy zapewnili dla mieszkańców gminy 
oraz przybyłych gości wiele atrakcji. 

Po uroczystym przywitaniu uczestników odbył się blok sportowo – rekreacyjny a w nim 
występy dzieci i młodzieży szkolnej, szereg konkursów oraz rowerowy tor przeszkód. 
Ochotnicza Straż Pożarna prezentowała swój sprzęt i odpowiadała dzieciom na zadawane 
pytania. W ramach działań promocyjnych środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” 
Stowarzyszenie „SIEJA”, jako współorganizator imprezy realizowało swoje działania 
informacyjno - promocyjne związane z obszarem działania a także zapewniło strefę 
dziecięcą w postaci namiotu „Tęczowy ogródek” w której najmłodsi mogli pobawić się 
zabawkami, malować twarz, nauczyć się modelowania balonów. Wśród uczestników 
poruszał się klaun, który zabawiał i puszczał bańki mydlane.  W trakcie imprezy, 
Stowarzyszenie „SIEJA” popularyzując spożycie ryb przygotowało 750 porcji ryby wędzonej 
do degustacji dla uczestników imprezy. Ze sceny konferansjer przekazywał informację o 
naszej działalności w ramach realizowanej strategii, Programie Operacyjnym RYBY 2007-
2013 oraz założeniach do nowego okresu finansowania na lata 2014 - 2020. 
Przeprowadziliśmy konkursy o  tematyce dotyczącej m.in. PO Ryby, stowarzyszenia, 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, znaczenia pokarmów z ryb w diecie. Uczestnicy 
otrzymali w nagrodę gadżety naszego stowarzyszenia.  

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska, zainteresowanie naszą 
działalnością i zapraszamy na kolejną imprezę współorganizowaną przez Stowarzyszenie 
„SIEJA”, która odbędzie się 07 czerwca w Marianowie na Jeziorem Marianowskim. 

 


