
Projekt ma na celu utworzenie szeœciu  Zespo³ów Kompetencji Seniorów,
trzy po stronie saksoñskiej i trzy po stronie polskiej.
Dla 200 seniorów z obu stron granicy  zrzeszonych w Zespo³ach  
Kompetencji Seniorów zostanie przeprowadzony cykl szkoleñ w celu 
wspierania i motywowania ich zaanga¿owania w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
jako seniorów-trenerów.

Das Ziel des Projektes ist der Aufbau von sechs Seniorenkompetenzteams,
je drei auf der sächsischen und polnischen Seite. Für 200 ältere Mitbürger/innen 
beiderseits der Grenze, organisiert in Seniorenkompetenzteams, wird eine Reihe 
von Schulungen durchgeführt zwecks Förderung und Motivierung ihres 
ehrenamtlichen Engagements als Senior-Trainer. 

Projekt bêdzie wdra¿any przez dwie narodowe Agencje Zaanga¿owania 
Seniorów utworzone na czas trwania projektu przy:
Das Projekt wird in der Zeit der Projektumsetzung durch zwei nationale Agenturen 
für Seniorenengagement begleitet:

oraz przy Miêdzynarodowym Centrum Spotkañ St.Marienthal Internationales 
Begegnungszentrum    St. Marienthal / St. Marienthal 10:
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal / St. Marienthal 10:

 „Aufbau von Seniorenkompetenzteams
im deutsch - polnischen Grenzraum. Ein Modellprojekt"

 „Utworzenie Zespo³ów Kompetencji Seniorów
na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”

Beneficjent Wiod¹cy
Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal 
(Miêdzynarodowe Centrum Spotkañ St. Marienthal)
(www.ibz-marienthal.de)

 / Lead-Partner:

Partner  Projektu
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(www.karr.pl)

 / Projektpartner:

PARTNERZY
PARTNER

Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspó³pracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 
Bud¿et projektu: 669 322,54 Euro,  w tym :   568 924,08 Euro (85%)  z EFRR

Das Projekt ist aus den Mitteln der Europäischen Union vom Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachen 2014-2020 finanziert.
Das Projektbudget: 669 322,54 Euro, darunter:  568 924,08 Euro (85%)  vom EFRE

Termin realizacji 
Durchführungszeit 15.02.2017 – 14.07.2019

02899 Ostritz-St.Marienthal
tel. +493582377273; fax: 035823 / 77 250
Michael Winter e-mail : winter@ibz-marienthal.de
Birgit Fleischer e-mail : fleischer@ibz-marienthal.de

Ansprechpartner:

Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul.1go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra; tel: +48757527523; fax:+4875752794
www.karr.pl

Zespo³y Kompetencji Seniorów po stronie polskiej:
Seniorenkompetenzteams auf polnischer Seite:
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I. MODUL

II. MODUL

III. MODUL

I. MODU£

II. MODU£

III. MODU£

- autorefleksja i dalszy rozwój w³asnej osobowoœci: dotychczasowe i przysz³e role w ¿yciu
- wartoœci i znaczenie s¹siedztwa
- zdrowo i aktywnie w starszym wieku

- komunikacja (interkulturalna)
- zarz¹dzanie konfliktami, mediacja
- wiek a spo³eczeñstwo w okresie zmian: „nowi starsi“
- ¿ycie kultur¹ zaanga¿owania
- wykorzystanie i pielêgnowanie sieci

- zarz¹dzanie projektami, inicjowanie projektów oraz mo¿liwoœci finansowania
- dzia³ania informacyjno - promocyjne oraz Internet

Seminaria odbêd¹ siê w Miêdzynarodowym Centrum Spotkañ St. Marienthal
w Ostritz i stworz¹  seniorom mo¿liwoœæ zdobycia aktualnej wiedzy potrzebnej 
w pracy  doradcy i bêd¹ motywowaæ  do dobrowolnego zaanga¿owania siê
we wspó³pracê w formie wolontariatu w placówkach po¿ytku publicznego.  
Uczestnicy maj¹ zapewniony bezp³atny nocleg i wy¿ywienie. 

Podczas seminariów kwalifikacyjnych oraz po ich zakoñczeniu uczestnicy 
spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu w swoim Zespole Kompetencji 55+.

W ramach  dzia³añ edukacyjnych zorganizowane zostan¹  równie¿ wyjazdy 
studyjne polskich seniorów do Saksonii i niemieckich seniorów do Polski w 
celu poznania miejsc, w których dzia³aj¹ spo³ecznie seniorzy po obu stronach 
granicy.

Seminaria
podnosz¹ce kwalifikacje

Die Qualifizierungsseminare
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Zapraszam do udzia³u w projekcie - Prezes Zarz¹du Karkonoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Piotr Miedziñski

Ich lade zur Teilnahme am Projekt ein –Vorstandsvorsitzender der 
Riesengebirgsagentur für Regionale Entwicklung AG Piotr Miedziñski
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