Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę
między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki)
regionów przygranicznych.

W ramach Programu w Kętrzynie zorganizowano
Igrzyska Paraolimpijskie
W ramach jednego z wdrażanych w ramach Programu projektów w sierpniu 2014 r. w Kętrzynie odbyła się „Paraolimpiada 2014”. Przez dwa dni około 150 niepełnosprawnych zawodników, w tym
grupy integracyjne, brało udział m.in. w turnieju szachowym, warcabowym, mini piłki nożnej,
plażowej piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz rozgrywkach w bule i rzutki. Podczas inauguracji imprezy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z lokalnych miejscowości zaprezentowali swoje
programy artystyczne. Udział w Paraolimpiadzie dostarczył zarówno sportowcom, jak i widzom wiele radości i satysfakcji. Rywalizacja w konkursach sportowych pełniła także funkcję terapeutyczną
i wzmocniła poczucie własnej wartości zawodników, co jest szczególnie ważne w przypadku osób,
które mogą czuć się społecznie odrzucone.
Paraolimpiada to tylko jeden z elementów wielopłaszczyznowej współpracy Gminy Miejskiej
Kętrzyn z administracją Dystryktu Svetly (Obwód Kaliningradzki) podczas realizacji projektu.
Wspólnie opracowano również kompletną dokumentację techniczną dwóch Transgranicznych
Centrów Kultury Fizycznej w Kętrzynie i Svetlym. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kętrzynie
zakłada budowę stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia i organizowanie w przyszłości
certyfikowanych zawodów. Wybudowana zostanie tu także pełnowymiarowa sala treningowa do piłki siatkowej oraz wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki, tenisa i mini piłki
nożnej. Zaplanowano też nowoczesną siłownię i infrastrukturę około sportową (w tym nowoczesne
szatnie). Wszystkie obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Będą one idealnym miejscem zawodów sportowych oraz rekreacji osób z dysfunkcjami i lokalnych mieszkańców.
W trakcie realizacji tego międzynarodowego projektu przeprowadzono również szereg mniejszych
działań wspierających te wrażliwe grupy społeczne. Sala korekcyjna w nowej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie została wyposażona w profesjonalny sprzęt korekcyjno-rehabilitacyjny. Organizowane są tam teraz zajęcia dla osób z wadami ruchu, czy osób starszych.
Przy Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią
uwzględniający potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Dla kętrzyńskich organizacji pozarządowych
związanych z tymi grupami zakupiono meble, stworzono także profesjonalną salę konferencyjną,
a dla Olimpijskiej Szkoły Sportowej w Svetlym zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży. Partnerzy z dwóch stron granicy zadbali również o podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych doświadczeń w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas wspólnych
warsztatów i spotkań około 140 osób z przygranicznych miejscowości Kętrzyn i Svetly poruszało zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, fizjoterapii i medycyny sportowej.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej znacząco poprawiła dostępność do usług
społecznych dla osób z dysfunkcjami z małych miasteczek na terenie obu gmin, w szczególności
w zakresie rehabilitacji i sportu. Stworzona dla nich infrastruktura sprawiła, że wreszcie czują się potrzebni, łatwiej im nawiązywać kontakty społeczne, a przede wszystkim szczere przyjaźnie z innymi
osobami w podobnej sytuacji życiowej. Projekt zakontraktowano na około 2,5 mln złotych (przeszło
600 tys. EUR), z czego aż 90% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

