
  

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 
16 sierpnia 2013 r. odbyła się przedostatnia impreza dla osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących obszary Lokalnych Grup Rybackich województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Razem Możemy Więcej” 

finansowanego ze środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej” PO RYBY 2007 – 2013. 

 

Projekt dotyczy wspólnych przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz 

mieszkańców obszarów sześciu Lokalnych Grup Rybackich województwa zachodniopomorskiego 

dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz wymiany doświadczeń i dobrych 

praktyk w dziedzinie minimalizacji barier.  

 

W ramach pobudzania, aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie minimalizacji barier architektonicznych występujących 

na terenie LGR woj. Zachodniopomorskiego setka uczestników projektu z obszaru 

Zachodniopomorskich Lokalnych Grup Rybackich, tj. MLGR, KLGR, LGR „Sieja”, LGR 

„Partnerstwo Drawy", LGR „Partnerstwo Jezior” oraz LGR „Zalew Szczeciński" przybyła do 

Świnoujścia o godzinie 9:00. Na miejscu uczestnicy mieli okazję poznać się z innymi 

niepełnosprawnymi z pozostałych 5 Lokalnych Grup Rybackich województwa 

zachodniopomorskiego, które wspólnie realizują program wymiany doświadczeń "Razem możemy 

więcej". Z terenu Stowarzyszenia „SIEJA” udział wzięli podopieczni z Polskiego Towarzystwa 

Walki z Kalectwem z Chociwla. 

Pierwszą atrakcją był trzygodzinny rejs żaglowcem „Minerva” w ramach zlotów żaglowców 

Sail Świnoujście 2013, gdzie prowadzone były rozmowy z przedstawicielami świnoujskich 

organizacji wspierających osoby niepełnosprawne oraz przedstawicielami wydziału zdrowia. 

Po przybiciu do brzegu o godzinie 13:00 uczestników podzielono na 2 grupy, z których 

jedna wyruszała do Behindertenzentrum "Am kleinen Haff” w miejscowości Zirchow a druga, 

bardziej liczna (70 osób) udała się w odwiedziny do Behindertenhilfe Evangelisches Diakoniewerk 

Bethanien Bugenhagen-Werkstatt für behinderte Menschen w Heringsdorf. Obie grupy spotkały się 

z przedstawicielami centrum osób niepełnosprawnych oraz przyglądały się przykładowi wzorowego 

zagospodarowania obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

O godzinie 15:00 uczestnicy posilili się w restauracji „Bursztyn”, a następnie spacerowali 

dzielnicą nadmorską i podziwiali nową promenadę przystosowaną dla wózków inwalidzkich gdzie 

odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Inżyniera Miasta. 

  Na zakończenie dnia miało miejsce spotkanie podsumowujące wyprawę w Polskim 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Świnoujściu. 


