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Powrót Rady Seniorów i Być jak Elizabeth

W Dobrej będzie się działo!
Oba projekty zadebiutowały ubiegłej jesieni i były to debiuty 
przebojowe, z przytupem! Obie nowe transgraniczne inicjatywy 
okazały się sukcesami i aż prosiły się o kolejne edycje. Nic więc 
dziwnego, że władze podszczecińskiej gminy Dobra zdecydowały, 
że w tym roku powrócą do akcji, które tak szybko zdobyły 
popularność: „Transgranicznej Rady Seniorów” i „Być jak Elizabeth”.

„Być jak Elizabeth” – II edycja
Jaka Elizabeth? Oczywiście – 

von Arnim – chyba nie będzie 
wiele przesady w  stwierdzeniu, 
że angielska pisarka z  Rzędzin, 
autorka m.in. powieści „Elizabeth 
i jej ogród” stała się w ciągu kilku 
ostatnich lat nieoficjalną patronką 
gminy Dobra i jej – nomen omen 
– dobrym duchem. Elizabeth – ko-

bieta, która wyrastała ponad swoje 
czasy, wielce utalentowana pisarka, 
ogrodniczka, miłośniczka przyro-
dy, orędowniczka praw i  spraw 
kobiet – warto być jak Elizabeth! 
W ubiegłym roku kobiet chętnych 
do udziału w tym programie zgło-
siło się trzy razy więcej, niż było 

miejsc, ale pani wójt Teresa Dera 
dała szansę paniom, które się nie 
zakwalifikowały, do skorzystania 
chociaż z  części zaplanowanych 
zajęć. Ciekawe czy w  tym roku 
będzie podobnie…

Przekonamy się o  tym nieba-
wem, ponieważ II edycja – skiero-
wana do mieszkanek gmin Dobra 
i Blankensee, w wieku 18 lat i więcej 

– rozpocznie się już w przyszłym 
tygodniu – 1 października 2019 r. 
(wtorek). W ramach projektu zostały 
zaplanowane następujące działania: 
warsztaty integracyjne dla kobiet, 
spotkania literackie „Pisać jak Eli-
zabeth”, weekendowe warsztaty 
wyjazdowe „Kobieca strona mocy”, 

warsztaty wizerunkowe „Piękna 
jak Elizabeth”, zajęcia jogi, zajęcia 
„zdrowa miednica”.

Projekt jest co się zowie długo-
falowy. Dzięki współpracy z gminą 
Blankensee, Gminnym Centrum 
Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz 
publicznymi szkołami podstawo-
wymi wszystkie warsztaty i zajęcia 
będą prowadzone w klubach, świe-
tlicach i szkołach po obu stronach 
granicy od 1 października br. aż do 
30 czerwca 2020 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Szczegółowych informacji udzie-

la koordynator projektu pani Izabela 
Dryjańska (to ona stoi za transgra-
nicznymi projektami inspirowanymi 
postacią Elizabeth von Arnim, jej 
pomysłowość i  pracowitość są 
już legendarne!), tel.: 91 441 05 41, 
e-mail: projektyue@dobraszcze-
cinska.pl.

„Transgraniczna 
Rada Seniorów” – II edycja
Ta inicjatywa trafić ma do miesz-

kańców gmin Dobra i Blankensee 
w  wieku 50 lat i  więcej. Projekt 
tegoroczny powstał we współpracy 
z beneficjentami pierwszej edycji 
i  jest, jak czytamy w zapowiedzi, 
„odpowiedzią na zapotrzebowanie 
mieszkańców obu gmin na naukę 
języka sąsiada i wspólne spędza-
nie czasu wolnego w  grupach 
rówieśniczych”. Czyli integracja 
polsko-niemiecka w  sąsiedzkiej 
codziennej praktyce.

W ramach projektu zaplano-
wane są następujące działania: 
warsztaty aktywizacji społecznej 
seniorów, kurs języka niemieckiego 
(dla polskich uczestników), kurs 
języka polskiego (dla niemieckich 

uczestników), dwie wycieczki 
językowe po Meklemburgii-Po-
morzu Przednim i województwie 
zachodniopomorskim, Transgra-
niczny Dzień Seniora – spotkanie 
integracyjne, zabawa taneczna, 
powołanie Transgranicznej Rady 
Seniorów.

Podobnie jak w przypadku „Być 
jak Elizabeth” – II edycja dzięki 
współpracy z  gminą Blankensee 
i  Gminnym Centrum Kultury 
i  Bibliotek w  Dobrej, wszystkie 
warsztaty i kursy będą prowadzone 
w  klubach i  świetlicach po obu 
stronach granicy (od 10 paździer-
nika 2019 r. do 30 maja 2020 r.). 
Szczegółowy harmonogram oraz 
miejsca realizacji zajęć zostaną 
podane po zakończeniu rekrutacji, 
ponieważ organizatorzy chcieliby 
dostosować miejsce i czas zajęć do 
potrzeb uczestników.

Transgraniczny Dzień Seniora 
zostanie zorganizowany 18 paź-
dziernika w Międzygminnym Za-
kładzie Aktywności Zawodowej 

w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3, 
a  pierwsze warsztaty aktywiza-
cji społecznej seniorów odbędą 
się 10  października w  Gminnym 
Ośrodku Kultury i Bibliotek Filia 
w Dołujach, ul. Żubrza 7.

Uczestnicy otrzymają wszyst-
kie niezbędne materiały oraz (w 
przypadku warsztatów aktywizacji 
społecznej i Transgranicznego Dnia 
Seniora) skorzystają z cateringu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Szczegółowych informacji 

udziela koordynator projektu pani 
Izabela Dryjańska, tel.: 91 4410541, 
e-mail: projektyue@dobraszcze-
cinska pl.

Projekty są dofinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu pań-
stwa (Fundusz Małych Projektów 
w ramach Programu Współpracy 
Interreg V A  Meklemburgia-Po-
morze Przednie/Brandenburgia / 
Polska w Euroregionie Pomerania.

 (a)

Projekt FMP-0313-19 „Być jak Elizabeth-II edycja” jest do�nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Wójt gminy Dobra Teresa Dera 
oraz burmistrz gminy Blankensee Stefan Müller 

serdecznie zapraszają Panie w wieku 18+ 
do udziału w projekcie FMP-0313-19 

II edycja

W programie:

•  warsztaty integracyjne dla kobiet
•  spotkania literackie „Pisać jak Elizabeth”
•  weekendowe warsztaty wyjazdowe „Kobieca strona mocy”
•  warsztaty wizerunkowe „Piękna jak Elizabeth”
•  zajęcia jogi
•  zajęcia „zdrowa miednica”

Serdecznie zapraszamy!

Dzięki współpracy z gminą Blankensee, Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek 
w Dobrej oraz publicznymi szkołami podstawowymi, wszystkie warsztaty 
i zajęcia będą prowadzone w klubach, świetlicach i szkołach po obu stronach 
granicy od 1 października br. do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do pobierania formularza rekrutacyjnego, który można dostarczyć 
do Urzędu Gminy w Wołczkowie, ul. Lipowa 51 lub w Dobrej, ul. Szczecińska 16a  
i Graniczna 24a albo przesłać (skan podpisanych dokumentów) 
na adres: projektyue@dobraszczecinska.pl.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Izabela Dryjańska, 
tel. 91 441 05 41,  e-mail: projektyue@dobraszczecinska.pl.

Udział w projekcie 
jest bezpłatny!

Wójt gminy Dobra Teresa Dera oraz 
burmistrz gminy Blankensee Stefan Müller 
serdecznie zapraszają do udziału w projekcie 
FMP-0315-19 „Transgraniczna 
Rada Seniorów – II edycja”. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE 
JEST BEZPŁATNY!

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

 Projekt FMP-0315-19 Transgraniczna Rada Seniorów – II edycja jest do�nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
UDZIELA KOOORDYNATOR PROJEKTU 

PANI IZABELA DRYJAŃSKA, 
TEL. 91 4410541,  

PROJEKTYUE@DOBRASZCZECINSKA.PL

W programie:
– warsztaty aktywizacji społecznej seniorów,
– kurs języka niemieckiego (dla polskich uczestników)
– kurs języka polskiego (dla niemieckich uczestników),
– 2 wycieczki językowe po Meklemburgii-Pomorzu Przednim 

i województwie zachodniopomorskim,
– Transgraniczny Dzień Seniora – spotkanie integracyjne, zabawa taneczna,
– powołanie Transgranicznej Rady Seniorów. 

Dzięki współpracy z gminą Blankensee i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek 
w Dobrej wszystkie warsztaty i kursy będą prowadzone w klubach i świetlicach  
po obu stronach granicy od 10 października 2019 r. do 30 maja 2020 r.
Transgraniczny Dzień Seniora zostanie zorganizowany 18 października 
w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, a pierwsze warsztaty 
aktywizacji społecznej seniorów odbędą się 10 października w GCKiB Filia w Dołujach.
Do udziału w projekcie zaprszamy mieszkańców w wieku 50+, którzy chcą kontynuować 
zajęcia z pierwszej edycji oraz osoby, które dopiero chcą rozpocząć naukę języka. 
Podpisany formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra 
w Wołczkowie, ul. Lipowa 51 lub w Dobrej, ul. Szczecińska 16 a i Graniczna 24 a 
albo przesłać skan dokumentu na adres: projektyue@dobraszczecinska.pl.
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