
     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Inauguracja projektu „RAZEM MOŻEMY WIECEJ” w ramach 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 poprzez organizację 4 regionalnych imprez integracyjnych 

połączonych z konferencją, a także promocją regionu „jako regionu bez barier” podczas rozgrywek 

meczu Ligi Światowej 2013. 

W ramach planowanych działań: 

1. LGR Zalew Szczeciński zorganizuje na swoim obszarze jednodniową imprezę mającą na 

celu pobudzanie, aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych oraz wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk  w dziedzinie minimalizacji barier architektonicznych 

występujących na terenie LGR woj. zachodniopomorskiego. W imprezie weźmie udział 

sześć grup; 

2. Kołobrzeska i Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka oraz LGR ”Partnerstwo Drawy” 

zorganizują na swoim obszarze jednodniowe imprezy integracyjne tzw. Dni Otwarte. Dzień 

Otwarty w Szczecinku  połączony będzie z Konferencją. W imprezach tych udział weźmie 

pięć grup: Kołobrzeska i Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, LGR Zalew Szczeciński, LGR 

„Partnerstwo Drawy” oraz Stowarzyszenie „Sieja”; 

3. LGR „Partnerstwo Jezior” oraz Stowarzyszenie „Sieja” zorganizują dla uczestników projektu 

z sześciu grup wyjazd na mecz piłki siatkowej w ramach Ligi Światowej do Łodzi, którego 

głównym celem  jest promocja regionu „jako regionu bez barier” podczas rozgrywek. 

W dniu 11 maja 2013 r. Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka 

zorganizowała „Dzień otwarty w Kołobrzegu” w ramach projektu „Razem możemy więcej” na 

który zaprosiła 60 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu działania pięciu 

zachodniopomorskich Lokalnych Grup Rybackich tj. Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa 

Rybacka, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, LGR Partnerstwo Drawy, LGR Zalew Szczeciński 

oraz Stowarzyszenia „SIEJA”. Naszą Lokalną Grupę Rybacką reprezentowali podopieczni ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy z Osiny w gminie Barlinek. 

Kołobrzeska impreza rozpoczęła się od rejsu łodziami flisackimi rzeką Parsętą, którymi 

wszyscy podopieczni przepłynęli z Bulwaru Marynarzy Okrętów Pogranicza do malowniczej Mariny 

Solnej w Porcie Jachtowym. Następnie w XVIII wiecznej reducie Morast wystąpiła grupa młodzieży 

z Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu w przedstawieniu pt. „Jedynka na Morzu” , a kołobrzescy piraci 

pod wodzą Pana Tadeusza Waśko przeprowadzili zabawny program „Pirackiej Przygody”                        

z czynnym udziałem widzów. Kolejnym punktem programu był piknik historyczny na terenie Reduty 

Solnej z udziałem muzeów wojskowych z całego kraju oraz grup rekonstrukcji historycznych. 

Opiekunowie i podopieczni, w ramach dobrych praktyk, spotkali się z przedstawicielami Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. 

Zaprezentowano siedzibę Stowarzyszenia, która zrobiła wielkie wrażenie na uczestnikach projektu 

i wymieniono się doświadczeniami. Na zakończenie „Dnia otwartego w Kołobrzegu” uczestników 

zaproszono na regionalny obiad. 

W najbliższą niedzielę 19 maja 2013 r. kolejna z imprez organizowanych dla osób 

niepełnosprawnych odbędzie się w Mielnie o godz. 10:00. Z terenu Stowarzyszenia „SIEJA” 

udział wezmą podopieczni z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dzwonowa. 


