
   

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Konferencja w Szczecinku zakończeniem realizacji projektu pn. „RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ” finansowanego ze środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007 - 2013. 

 
 
 

W dniu 30 sierpnia 2013 r. w Hotelu Resedience w Szczecinku odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt na rzecz osób niepełnosprawnych z obszaru 6-ciu Lokalnych Grup 
Rybackich z województwa zachodniopomorskiego „Razem możemy więcej”. 

 
Konferencję oficjalnie otworzył Krzysztof Lis, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Partnerstwa Drawy”, a następnie uczestnicy projektu przedstawili prezentację z dni otwartych w 
Kołobrzegu, Mielnie, Świnoujściu  oraz wyjazdu do Łodzi na mecz Ligi Światowej Polska – 
Brazylia. W konferencji udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska członek Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, radni sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele lokalnych grup rybackich i przedstawiciele Gmin 
członkowskich poszczególnych grup. 

 
Po części wystąpień uczestników projektu prezentację tańca towarzyskiego i występy 

wokalne zaprezentowali podopieczni Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego oraz Stowarzyszenia „Filar” w Drawsku Pomorskim. Istotnym 
elementem konferencji były prezentacje przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz Szczecinku. Konferencja zakończyła się prezentacją „Borne 
Sulinowo miastem bez barier” ukazująca działania samorządu gminnego i społeczności na rzecz 
osób niepełnosprawnych.  

 
W drugiej części Dnia Otwartego uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych przez 

organizatorów wielu atrakcji. Zorganizowano rejs statkiem spacerowym po jeziorze Trzesiecko, 
wędkowanie oraz pokaz historyczno – rybacki przygotowany przez firmę MOHORT z Gryfic. Grupę 
osób, które korzystały z wędkowania wspierali jednocześnie ucząc i pomagając w łowieniu 
przedstawiciele PZW Koło Jesiotr w Szczecinku. Głównie pomocą służyli: Sekretarz Koła Maria 
Siebert oraz pan Mariusz Getka. W godzinach popołudniowych kiedy uczestnicy konsumowali 
potrawy z grilla chętni mogli jeszcze pośpiewać i potańczyć. 

 
Przez cały dzień można było podziwiać twórczość i prace wykonane przez osoby 

niepełnosprawne. Swoje prace na przygotowanych stoiskach wystawienniczych prezentowali: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Kołobrzegu, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy – Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny w 
Drawsku Pomorskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Impreza zakończyła się 
około godziny 18.30. Uczestnikom trudno było się rozstać. Wystarczyło tylko kilka godzin aby 
wywołać tyle pozytywnych emocji, nawiązać tyle nowych znajomości i przeżyć tak wiele atrakcji. 

 
Dzień Otwarty w Szczecinku był imprezą finałową, natomiast nie był to ostatni element 

projektu. Zostanie jeszcze wydana publikacja, w której zawarte zostaną wszystkie informacje 
dotyczące podjętych działań. 


