
Projekt: Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji, kultury, 

turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie 

przygranicznym poprzez wolontariat”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREEG Polska-Saksonia 2014-2020.

ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen mitfinanziert.

Das Projekt: Aktive Senioren/innen. Grenzübergreifendes Marketing für das Angebot 

der Kultur-, Tourismus-, Bildungsinstitutionen und der Gesundheitsfürsorge 
im polnisch-sächsischen Grenzraum im Rahmen des Ehrenamtes" 



Okres realizacji/ Umsetzung

01.07.2019 - 30.06.2021



Beneficjent Wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 
w Jeleniej Górze Ul. 1 Maja 27 

(www.karr.pl)

(Lead Partner: Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung AG 
(KARR S.A.) mit dem Sitz in Jelenia Góra (www.karr.pl)

Partner  Projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal 10 ,

02899 Ostritz

www.ibz-marienthal.de)

Projektpartner: Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal 10,
02899 Ostritz (www.ibz-marienthal.de)

Budżet projektu: 472 952,99 Euro w tym 85% z EFRR

Projektbudget: 472 952,99 Euro, darunter 85% aus dem EFRE 

http://www.karr.pl/
http://www.karr.pl/
http://www.ibz-marienthal.de/
http://www.ibz-marienthal.de/


 Obszar wsparcia: polsko – niemieckie pogranicze 

Projektkulisse: polnisch – deutscher Grenzraum

 Cel projektu: Projekt ma na celu poszerzenie interkulturowych i cyfrowych 
kompetencji seniorów w celu rozpowszechniania poprzez wolontariat wiedzy na 
temat  turystyki, edukacji, opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiada.

 Projektziel: Das Projekt zielt darauf ab, die interkulturellen und digitalen 
Kompetenzen der Senioren/innen zu erweitern, um das Wissen über Tourismus, 
Bildung und Gesundheitsvorsorge im Nachbarland durch Ehrenamt zu verbreiten.



Projekt jest wdrażany przez dwie Akademie Aktywności Seniorów utworzone na czas trwania projektu przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

Zespół projektowy to/ Projektteam

Katarzyna Matusik Koordynator projektu /Projektkoordinatorin

Marta Sobolewska Administrator projektu / Projektverwalterin

Karin Pastuszka

Asystent do spraw administracyjnych  /Assistentin

für Verwaltungsangelegenheiten

Das Projekt wird durch zwei  Agenturen für ehrenamtliches Seniorenengagement umgesetzt, die für die Projektumsetzungszeit an der 
Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung AG (KARR S.A.) 



oraz przy Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal

und im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal gegründet wurden

Zespół projektowy to/ Projektteam: 

Stefanie Patron – Manager projektu / Projektmanagerin

Ralf Ostrowski – Manager projektu / Projektmanager



Działania projektu / Projektmaßnahmen

• pozyskanie 100 (50 PL 50 DE) seniorów zainteresowanych wzmocnieniem 

kompetencji interkulturowych i cyfrowych w celu pracy jako ambasador 

wolontariusz kraju sąsiedniego / Akquise von 100 (50 PL 50 DE) Senioren/innen, 

die an der Stärkung ihrer interkulturellen und digitalen Kompetenzen 

interessiert sind und als ehrenamtliche Botschafter des Nachbarlandes tätig sein 

möchten,

• przeprowadzenie cyklu warsztatów (16 dwudniowych warsztatów) wspierających  

seniorów w tworzeniu materiałów promocyjnych dotyczących oferty instytucji 

kraju sąsiedniego – monitoring merytoryczny seniorów, działań związanych z 

rozpowszechnianiem oferty kraju sąsiedniego / Durchführung eines 

Workshopszycklus (16 zweitägige Workshops) zur Unterstützung von 

Senioren/innen bei der Erstellung von Promotionsmaterial über das Angebot von 

Institutionen des Nachbarlandes - inhaltliche Überwachung der Senioren/innen, 

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung des Angebots des 

Nachbarlandes,



Tematyka seminariów to m.in. / Seminarthemen u.a.

- informacje podstawowe o regionie przygranicznym / Grundinformationen zum

Grenzraum

- oferty placówek kulturalnych, turystycznych, edukacyjnych / Angebote der 

Kultur-, Tourismus-, Bildungseinrichtungen

- współpraca z prasą  / Zusammenarbeit mit der Presse

- zdjęcia robione telefonem komórkowym i ich obróbka / mittels Handy 

gemachte Fotos und ihre Bearbeitung



- obróbka filmów / Filmbearbeitung

- media społecznościowe / soziale Medien

- reklama / Werbung

- nauka metod prezentacji / Schulung zu Präsentationsmethoden

- opracowanie własnej koncepcji marketingowej w celu reklamowania instytucji  

kraju sąsiada / Erarbeitung des eigenen Marketingkonzeptes zwecks Werbung für 

Institutionen des Nachbarlandes

- opracowanie przewodnika turystycznego / Erarbeitung eines touristischen 

Reiseführers



• wyjazdy studyjne do kraju sąsiada( 5 po stronie polskiej oraz 5 po stronie 

saksońskiej) / Studienreisen im Nachbarland (5 auf der polnischen und 5 auf 

der sächsischen Seite)

Terminy wizyt studyjnych polskich Seniorów  do Saksonii.

Termine der Studienreisen für polnischer Senioren/innen nach Sachsen

02.04.2020 07.05.2020 16.06.2020 02.09.2020 20.10.2020                 

Terminy wizyt studyjnych niemieckich Seniorów  do Polski.

Termine der Studienreisen für deutsche Senioren/innen nach Polen

21.04.2020 26.05.2020 23.06.2020 21.09.2020 07.12.2020



Ponadto / Dazu
 działania informacyjno-promocyjne / Informations- und Promotionsmaßnahmen



 kurs nauki języka kraju sąsiada / Nachbarsprachkurs

 dla polskich uczestników projektu zaplanowane są dwa dwudniowe warsztaty     

narodowe w siedzibie KARR S.A. (15 osób) / Für polnische Teilnehmer sind 

zwei zweitägige nationale Workshops im Sitz der KARR AG (15 Personen) 

geplant

 opracowanie przewodnika turystycznego dla seniorów na temat instytucji 

działających na wspólnym pograniczu / Erarbeitung eines touristischen 

Reiseführers für Senioren/innen über Institutionen im gemeinsamen 

Grenzraum

 konferencja kończąca projekt / Abschlusskonferenz des Projektes



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREEG Polska-Saksonia 2014-2020. / Das Projekt ist durch die
Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen mitfinanziert.

Dziękuję za uwagę

Katarzyna Matusik

Koordynator projektu

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Katarzyna Matusik

Projektkoordinatorin


