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Sąsiedzi w działaniuUNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: 

Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

Od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2013 r. 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, działający w imieniu 

Powiatu Giżyckiego, wraz ze Szkołą dla młodzieży i dorosłych w Alytus (Litwa) realizuje projekt pn. 
„Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej 

i innych działań edukacyjnych” nr LT-PL/121.
Projekt ten jest kolejnym przykładem rozwijania współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Giżyckim i miastem Alytus. Poprzednim, zrealizowanym już
przedsięwzięciem był projekt „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji” nr LT-PL/072, w ramach którego wybudowana została sala
sportowa przy ZSKŚiA w Giżycku.

Działania projektu skierowane są do młodzieży z powiatu giżyckiego i miasta Alytus, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz menedżerów oświaty
i osób działających  w obszarze edukacji i sportu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej między Powiatem Giżyckim i miastem Alytus poprzez 
modernizację infrastruktury sportowej i innowacyjne działania edukacyjne.

Pierwszym elementem realizacji projektu była konferencja oficjalnie otwierająca projekt, która odbyła się  24.05.2011 r. w Alytus. W konferencji wzięło udział
19 osób reprezentujących Powiat Giżycki (dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy) oraz przedstawiciele partnera
litewskiego. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z celami i działaniami projektu. Zwrócono szczególną uwagę na działania aktywizujące i urozmaicające formy
spędzania czasu wolnego dla młodzieży. Przedstawiono wizualizację działań inwestycyjnych, do których należy budowa sali sportowej przy Szkole dla młodzieży
i dorosłych w Alytus oraz budowa boiska sportowego, bieżni, skoczni w dal, rzutni kulą oraz parkingu przy sali sportowej Zespołu Szkół Kształtowania 
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu był turniej sportowy w siatkówce chłopców i dziewcząt, który odbył się w dniach 15-16.06.2011 
w Giżycku. W turnieju wzięło udział 50 uczestników, po 25 z Polski i Litwy, którzy dzięki temu wydarzeniu mieli możliwość zapoznania się z elementami innej
kultury.

Parking przy sali sportowej ZSKŚiA 
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