
     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 
19 maja 2013 r. odbyła się kolejna 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. 
 
Działania: 

1. Celem imprezy jest przybliżenie osobom niepełnosprawnym z LGR obszaru województwa 
zachodniopomorskiego, w ramach współpracy międzyregionalnej,  sposobów poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uprawianie wędkarstwa oraz konkurencji typu 
nordic walking dla niepełnosprawnych psychicznie i umysłowo. jednocześnie wskazanie, że 
wymienione dyscypliny są jedną ze zdrowszych  i aktywnych form spędzania wolnego 
czasu dla osób z niepełnosprawnością innego typu niż ruchową. Jest to impreza 
skierowana nie tylko do potrzebujących wsparcie, ale i do reprezentantów LGR-ów oraz 
przedstawicieli stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu przybliżenia 
rozwiązań infrastrukturalnych ułatwiających korzystanie z plaży przez wyżej wymienioną 
grupę. 

2. Zapoznanie uczestników z dorobkiem Gminy Mielno i jej turystyczno - wypoczynkowymi 
walorami oraz przykłady wdrażania rozwiązań publicznych i prywatnych ułatwiających 
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. 

 
Stuosobowa delegacja z MLGR, KLGR, LGR-Sieja, LGR "Partnerstwo Drawy" oraz LGR 

"Zalew Szczeciński" przybyła do centrum Mielna o godzinie 10:00. 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 Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Dzwonowa. 

Po oficjalnym przywitaniu gości przez zastępcę wójta Gminy Mielno Czesława 
Zdrojewskiego uczestników podzielono na 3 grupy, dla których zostały przygotowane 
zróżnicowane atrakcje.  

Najliczniejsza z nich została zawieziona autokarem nad prywatne stawy „Poraj”, gdzie 
przez kilka godzin bawiono się łowiąc ryby oraz uczestnicząc w zawodach sprawnościowych 
związanych z wędkarstwem. 
  Kolejna grupa po kursie uprawiania nordic walking prowadzonym przez profesjonalnego 
instruktora wyruszyła na dwugodzinny spacer brzegiem morza oraz uliczkami Mielna i Unieścia 
położonymi wzdłuż wydm morskich oraz promenadą. W trakcie spaceru uczestnicy zapoznali się z 
udogodnieniami dla niepełnosprawnych jakie wdrożyła gmina Mielno wzdłuż plaży – szczególnie 
zejścia dla niepełnosprawnymi. Prezentację ułatwień dla niepełnosprawnych wykonał 
wydelegowany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
oraz przedstawiciele samorządu gminy Mielno. Ostatnia z grup wybrała się na spacer brzegiem 
morza w kierunku miejscowości Chłopy połączony ze zbieraniem bursztynu, który zakończył się 
spotkaniem w miłej atmosferze w Ośrodku rehabilitacyjnym Ledan. W tym ośrodku kierowniczka 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziła prezentację dotyczącą dobrych praktyk 
jakie prowadzi GOPS w stosunku do niepełnosprawnych w gminie Mielno. Drugą z prezentacji była 
informacja kierownika ośrodka Ledan na temat ich działalności oraz zaprezentowano zebranym 
gościom ośrodek wraz z ciekawymi salami rehabilitacyjnymi.  
  O godzinie 14:00 nastąpił powrót wszystkich uczestników do miejsca zbiórki w Mielnie, 
gdzie organizatorzy przygotowali posiłki dla gości, a po 15:00 nastąpiło uroczyste zakończenie 
połączone z wręczaniem pucharów, dyplomów i upominków w centrum Mielna.  


