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„Współpraca bez granic” 17/N/02

Gmina Miasto Szczecin w partnerstwie ze Starostwem 
Powiatowym Uecker – Randow, Związkiem Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Zachodnio – Pomorska, Klubem Sportowym Inwalidów 
START, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki, 
Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS zrealizowała w latach 2004 – 2005 projekt 
„Współpraca bez granic”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powstała interaktywna 
strona internetowa projektu www.platany.org, na której znajdują się wszelkie aktualności oraz galeria 
zdjęć z realizowanych przedsięwzięć.
W ramach tego projektu w dniu 28 maja 2005 r. zorganizowano konferencją międzynarodową 
„Razem w Europie”, na której wymieniono doświadczenia polskich i niemieckich organizacji 
pozarządowych oraz instytucji, działających na ich rzecz, poruszając problemy nurtujące organizacje po 
obu stronach Odry. Z uwagi na fakt, że Gminie Miastu Szczecin zależy na tym, aby organizacje 
działające dla dobra publicznego współpracowały ze sobą i rozwijały współpracę w konferencji wzięli 
udział wykładowcy z polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania. Bezpośrednimi odbiorcami 
konferencji byli przedstawiciele organizacji w liczbie 72 osób. 
Ponadto zorganizowano polsko – niemieckie warsztaty branżowe w dniu 28 maja 2005r.: 
1. „Rola organizacji pozarządowych w prowadzeniu edukacji ekologicznej” w siedzibie partnera 
projektu – TPD Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki, w których udział wzięło 17 osób. Warsztaty 
prowadzone były przez przedstawiciela Federacji Zielonych Gaja, udało się zacieśnić oraz rozwinąć 
współpracę między organizacjami z terenu Euroregionu Pomerania, wymieniono doświadczenia, które 
pozwolą na lepsze rozwiązywanie problemów funkcjonowania organizacji ekologicznych w zjednoczonej 
Europie. 
2. „Sport osób niepełnosprawnych” w siedzibie partnera projektu – Klub Sportowy Inwalidów START 
na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka w Szczecinie, prowadzone 
właśnie przez przedstawicieli Klubu, w których uczestniczyły 32 osoby. W trakcie warsztatów omówiono 
problematykę sportu kwalifikowanego w ramach ruchu paraolimpijskiego oraz turystyki osób 
niepełnosprawnych i jej specyfiki, a także zaprezentowano specjalistyczny sprzęt i obiekt sportowy, 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
3. „Udział europejskich organizacji pozarządowych w systemie wychowawczym państwa” przy 
wydatnym udziale partnera projektu – ZHP Chorągiew Zachodnio-Pomorska, a także organizacji 
niemieckiej – Stowarzyszenia Meklemburgii Pomorza Wschodniego. W warsztatach udział wzięły 23 
osoby, które rozważały wiele problemów z dziedziny pomocy społecznej, zapobiegania patologiom, 
obrony praw człowieka, obrony praw dzieci. 
4. „Formy aktywności organizacji pozarządowych na polu kultury i tradycji społeczeństw Polski i 
Niemiec”, które odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa, a udział w nich wzięły 22 
osoby. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły pogłębić wzajemną relację uczestników projektu, 
zrozumieć i zaakceptować różnice kulturowe i obyczajowe z obu krajów.
Następnie w dniu 29 maja 2005r. odbyło się IV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych 
POD PLATANAMI na terenie Jasnych Błoni im. Jana Pawła II oraz Parku im. Jana Kasprowicza, w 
których udział wzięło 112 organizacji pozarządowych z terenu Polski i Niemiec, będących 



bezpośrednimi odbiorcami tego elementu projektu. Natomiast 
pośrednich odbiorców IV Szczecińskiego Spotkania Organizacji 
Pozarządowych POD PLATANAMI stanowili: podopieczni organizacji 
pozarządowych, mieszkańcy Euroregionu Pomerania, zwiedzający 
stoiska, głosujący w Konkursie na najładniejsze stoisko, którzy 
stanowili liczbę blisko 50.000 osób. Organizacje zaprezentowały swoje
programy artystyczne w liczbie około 40 na dwóch scenach: 
Scenie Głównej przy ul. Karola Szymanowskiego oraz w Amfiteatrze Letnim oraz na Jeziorze Rusałka, 
w alejach platanowych Jasnych Błoni im. Jana Pawła II w rozstawionych namiotach w liczbie ok. 120, 
na terenach zielonych przy ul. Karola Szymanowskiego i Piotra Skargi, w godzinach od 11.00 do 22.00. 
W trakcie IV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI zorganizowano 
jeden Konkurs na najładniejsze stoisko, ustalając Regulamin konkursu oraz powołując Komisję 
Konkursową. Wydrukowano i rozdystrybuowano wśród publiczności 5.000 sztuk kuponów 
konkursowych. Wyłoniono najlepsze stoisko: nr 22 – Uczniowski Klub Sportowy BŁĘKITNA, 
nagradzając nie tylko organizację pozarządową, ale i 5 osób, wypełniających kupony. Kupony 
wrzucane były do 2 urn, a rozstrzygnięcie nastąpiło na Scenie Głównej IV Szczecińskiego Spotkania 
Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. 
Zwieńczeniem IV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI była 
odbywająca się 29.05.2005r. wieczorna Dyskoteka POD GWIAZDAMI, w której uczestniczyło 
rotacyjnie około 2.000 osób.
Ponadto w trakcie trwania projektu „Współpraca bez granic” zorganizowano także sesję filmową i 
fotograficzną, dokumentujące przebieg projektu, do udziału w których zaproszono wszystkich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Euroregionu Pomerania. Wymiernym efektem sesji 
fotograficznej było dostarczenie przez około dwudziestu fotografów zdjęć w ilości około 1.000 sztuk 
oraz organizacja dwóch wystaw: w dniu 13.06.2005r. w Pasewalku, liczba uczestników – ok. 60 
osób, a w dniu 14.06.2005r. w Szczecinie, liczba uczestników – ok. 100 osób. Zrealizowany w trakcie 
trwania projektu film, który obejmuje wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, będzie 
rozdystrybuowany wśród wszystkich organizacji działających na rzecz pożytku publicznego, biorących 
udział w projekcie „Współpraca bez granic”.
W dniu 15 czerwca 2005r. zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele partnerów, sponsorów, beneficjenta, a omówione zostały działania podejmowane w 
ramach projektu, przedstawiono refleksje na przyszłość w kontekście tych działań.
Zorganizowano cztery imprezy towarzyszące projektowi „Współpraca bez granic”: 
1) Wystawa „I wtedy nas wywieźli - Und dann mußten wir raus” - w dniu 27 maja 2005 roku w 
Domu Kultury „Klub 13 Muz” w Sali Wystawowej odbyło się jej otwarcie. Wystawa była organizowana 
przez Brandenburskie Towarzystwo Niemiecko – Polskie w ramach realizacji projektu „Zivile Brücken –
Mosty Społeczne”, którego integralną częścią są działania realizowane pod hasłem „Po śladach – stara, 
nowa, obca mała ojczyzna na polsko – niemieckim pograniczu”.
2) Spotkanie „Dobrowolny rok socjalny przy ochronie zabytków” – w dniu 28 maja 2005 roku w 
holu głównym Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Dobrowolny Rok przy ochronie zabytków, realizowany 
przez organizację: Jugendbauhutte Stralsund/Szczecin, rozpoczyna się 01.09 i kończy się 31.08 
następnego roku. W każdym cyklu Binacjonalnej Chatki Młodego Konserwatora oferowanych jest 50% 
miejsc dla niemieckich oraz 50% miejsc dla polskich uczestników w wieku 18-26 lat. Projekt daje 
młodym osobom możliwość zaangażowania się przez rok w dziedzinę opieki nad zabytkami, jak również 
poznania i obcowania z inną kulturą. Wymiernym efektem uczestnictwa w warsztatach oraz IV 
Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI organizacji ijgd Stralsund i 
Gminy Miasto Szczecin było nawiązanie współpracy z dwiema organizacjami z terenu Szczecina, które 
mają za zadanie pozyskiwać wolontariuszy do programu.



3) Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego - odbył się dnia 28 maja 2005 roku, w 
siedzibie Ośrodka - Centrum Pomocy Rodzinie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Szczecińsko - Kamieńskiej przy ul. Jana Kazimierza 20 w Szczecinie. 
1) Na przełaj z WIKINGIEM - Rodzinna Impreza na Orientację po Parku Kasprowicza - w dniu 29 

maja 2005 roku odbyła się rekreacyjna impreza na orientację. Polegała ona na pokonaniu trasy 
umiejscowionej w Parku Kasprowicza, na podstawie wydrukowanej mapy z naniesionymi punktami 
kontrolnymi. Punkty kontrolne to biało-czerwone chorągiewki z naniesionym kodem. Impreza na 
orientację stanowiła wspaniałą zabawę z dziedziny turystyki i sportu. Starty odbywały się od 12.00 -
14.00 ze stoiska Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Wiking” nr 86 - pomiędzy Pomnikiem Czynu 
Polaków a Amfiteatrem. Organizatorzy uznali, że łącząc zwiedzanie i poznanie orienteeringu, 
prezentacji i konkursów Spotkania „Pod Platanami” ze spacerkiem w cieniu parkowych drzew, miło i 
efektywnie uczestnicy projektu „Współpraca bez granic” spędzili swój wolny czas w niedzielę.


