Pozvánka na aktivity připravované v rámci projektu

Přeshraniční mezigenerační integrace
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Vážení,
rádi bychom Vám v rámci polsko-českého projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“ nabídli možnost
účastnit se aktivit s polskými a českými partnery projektu, který je cíleně zaměřen na mezigenerační
spolupráci seniorů a juniorů. Aktivity jsou hrazeny z rozpočtu projektu (např. doprava autobusem, cestovní
pojištění, stravování, program, lektorné, materiál k dílnám).
U některých aktivit zatím neznáme přesný datum, ale jen měsíc konání. Podrobný časový harmonogram
bude zájemcům a veřejnosti sdělen s dostatečným předstihem.
Více informací o projektu se dozvíte na www. barunka.org.

Integrační akce
1) 30. 8. 2019 – Trhy (Klodzko)
2) 11. 9. 2019 – Den s dějinami Hronova (Hronov)
3) 30. 5. 2020 – Sportovní setkání (Náchod)
4) 27. 6. 2020 – Sportovní setkání (Świdnica)
5) 5. 9. 2020 – Jiřinkové slavnosti (Česká Skalice)
6) 5/2021 – Festival zdraví (Kedzierzyn-Koźle)

Integrační dílny
- 20 seniorů a juniorů z České Skalice pojede do polských měst
1) 9/2019 – Kedzierzyn-Koźle, keramická dílna
2) 8/2020 – Świdnica, pěvecká dílna
3) 5/2021 – Klodzko, bylinkářská dílna
- 20 seniorů a juniorů z polských měst přijede do České Skalice
1) 12/2019 – Swidnica, rukodělná a pěvecká dílna
2) 6/2020 – Klodzko, textilní a pohybová dílna
3) 6/2021 – Kedzierzyn-Koźle, rukodělná a hudební dílna

Mezigenerační setkávání
Frekvence setkávání seniorů a juniorů je cca 1x za dva týdny v období říjen až květen v letech 2019-2021
v České Skalici. Účastnit se mohou všichni se zájmem o vzájemné mezigenerační setkávání v oblastech:
1) rukodělná práce
2) pohybově-taneční aktivity
3) hudebně-pěvecká výuka
4) trénink paměti
Tato strana slouží pro Váš přehled vybraných aktivit. Uschovejte si ji. Těšíme se na setkání s vámi.

Prosíme, vyplňte tuto stranu a odevzdejte ji v Informačním centru Česká Skalice do 19. 8. 2019
nebo zašlete emailem na info@barunka.org, případně poštou na adresu: Folklorní soubor
BARUNKA, Zelená 240, 552 03 Česká Skalice. Děkujeme a těšíme se na viděnou.
Kontaktní osoba: paní Martina Pavlasová, předsedkyně FS BARUNKA, z. s. Česká Skalice,
tlf.: 777 347 117
Pavlína Mertlíková, tlf.: 604 318 443
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………
Příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………Email: ………………………………………………………………..
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