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Poznajemy nasz maB ojczyzn

admin2, sobota 05 grudnia 2015 - 20:49:30

W dniu 15 listopada 2015r. zostaB zakoDczony cykl imprez organizowanych w ramach powierzonego zadania publicznego
z zakresu pomocy spoBecznej przez Zarzd Powiatu ZwidwiDskiego ( nr umowy SO.524.2.4.2015 z dnia 23 marca 2015r
pod nazw

Poznajemy nasz maB ojczyzn

, któr zleceniobiorc byBo Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju SoBectw KBodzino i Niemierzyno.

MieszkaDcy

DoBganów, Nielep, Dbrowa BiaBogardzka)

wzili udziaB w organizowanych imprezach:

Gminy Rbino (KBodzino, GBodzino,
» Organizacja zaj

rkodzielniczych czyli festyn sBowiaDski,
» Wyjazd do Kina w BiaBogardzie na seans filmowy w technologii 3D,
» Wizyta w Muzeum Wojska Polskiego w KoBobrzegu.
Wspólna inicjatywa zainspirowaBa ponad 200 naszych mieszkaDców do wzicia udziaBu w przygotowanych
atrakcjach. Wszystkim uczestnikom zapewnili[my bezpieczny transport, bilety wstpu oraz gorcy i smaczny
poczstunek.

Ide przewodni realizowania powierzonego zadania z zakresu pomocy spoBecznej byBo

poznanie wBasnego regionu pod wzgldem historyczno kulturowym, ksztaBtowanie wBasnej to|samo[ci regionalnej oraz
rozwijanie wyobrazni i inwencji twórczej. Wspólne zabawy udowodniBy nam |e integracja midzy pokoleniowa jest dla nas
[wietn zabaw , tak|e nauk która bdzie przynosiBa nieocenione rezultaty w przyszBo[ci. Zaszczepienie w
mBodszych osobach potrzeb pielgnacji stosunków midzy ludzkich spowoduje wzajemny szacunek dla siebie i osób
starszych. ByBo to równie| okazja (szczególnie dla najmBodszych uczestników spotkania), aby aktywnie spdzi czas.
Wa|nym elementem powierzenia zadania byBo zrozumienie sensu dalszej integracji midzypokoleniowej w[ród lokalnego
spoBeczeDstwa, potrzeba przebywania razem z sob, ch niesienia pomocy najbardziej potrzebujcym, poznanie
kultury SBowian oraz narodu polskiego, pobudzenie aktywno[ci w[ród najstarszych mieszkaDców. Jeste[my pewni ,|e
gdyby niezrozumienie naszych potrzeb przez Zarzd Powiatu w Zwidwinie, co wizaBo si z sfinansowaniem cyklu spotkaD,
nigdy nie byliby[my w stanie sami zorganizowa takiego zadania. Chcieliby[my tak|e podzikowa osob które
charytatywnie pomogBy nam w organizacji tego wspaniaBego przedsiwzicia czsto po[wicajc swój prywatny
czas.
Zdjcia z imprez w naszej galerii!

Zapraszamy do ogldania.
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