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ZAPROSZENIE do udziału w projekcie: 

„Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, 

edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 

poprzez wolontariat”  

 

Dla kogo:  Seniorzy w wieku 55+ 

Okres realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.  

Cel projektu: Celem projektu jest poszerzenie interkulturowych i cyfrowych kompetencji 

seniorów w celu rozpowszechniania poprzez wolontariat wiedzy na temat oferty instytucji 

kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działającej w kraju sąsiada.  

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w jeleniej Górze zaprasza osoby w wieku 

55+ do udziału w projekcie: „Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji 

kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko- saksońskim regionie 

przygranicznym poprzez wolontariat” zapraszamy seniorów którzy  są aktywni, mają ciekawe 

pomysły i chcą  zdobyć certyfikat SENIORA-AMBASADORA na pograniczu niemiecko-polskim, oraz 

współpracować w transgranicznym zespole seniorów do udziału w projekcie.  

Tematy jakie będą poruszane w ramach warsztatów :  

- Informację podstawowe o regionie przygranicznym Saksonii, zestawienie ofert placówek 

kulturalnych, turystycznych oraz transgranicznych placówek edukacyjnych.  

- Wsparcie kompetencji interkulturowych oraz cyfrowych.  

- Możliwość reklamowania polsko-saksońskiego pogranicza  

- działania prasowe oraz informacyjno-promocyjne, techniki prezentacyjne, marketing 

- opracowanie przewodnika turystycznego oraz nakręcenie filmików promujących pogranicze  
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Zgłosić się można poprzez:  

– kontakt telefoniczny pod nr + 48 75 75 27 523  

– kontakt bezpośredni w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

– kontakt mailowy karin.pastuszka@karr.pl / katarzyna.matusik@karr.pl poprzez wypełnienie 

formularza dostępnego poniżej  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

 

 

 

Konferencja Zakańczająca projekt 40 uczestników 

Opracowanie i wydanie  przewodnika turystycznego 

Wyjazdy studyjne saksońskch i polskich seniorów do instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki 
zdrowotnej kraju sąsiedniego. 5 wyjazdów studyjnych do Saksoni

warsztaty dwudniowe dla 15 osób w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  x 2 

Warsztaty dwudniowe z udziałem 20 (10 PL 10 DE) uczestników w St. Marienthal 

( 4 grupy 10 osbowe  po 3 wyjazdy dwudniowe 1 grupa 10 osobowe 4 wyjazdy dwudniowe ) 

Kurs j.niemieckiego dla  20 seniorów (godzina lekcyjna raz w tygodniu przez 8 miesięcy) 

Konferencja Rozpoczynająca Projekt 

30 uczestników 

mailto:karin.pastuszka@karr.pl
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