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PIKNIK RODZINNY DLA UCZESTNIKÓW VI EDYCJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

Piknik rodzinny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zorganizowany dla uczestników VI edycji projektu „Aktywność to szansa na przyszłość”

   15  czerwca  w  Zajeździe  Leśnym w  Siewierzu  -  Warężyno  odbył  się  piknik  rodzinny,  zorganizowany  w  ramach  działań
środowiskowych projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Siewierzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem pikniku była integracja uczestników projektu i ich rodzin. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Wylon rozpoczęła
piknik od powitania wszystkich gości, omówienia głównych założeń oraz programu pikniku, jak również zaproszenia wszystkich do
wspólnej zabawy przy przewidzianych w trakcie imprezy atrakcjach. Koordynator projektu Karina Las omówiła założone cele VI
edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” oraz realizowane w jego ramach działania. Następnie Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przedstawił projekty oraz inwestycje, które są realizowane na terenie naszej Gminy oraz
podkreślił wartość integracyjną imprezy, życząc wszystkim mile spędzonego czasu. Uczestnicy pikniku mieli możliwość wzięcia
udziału w zabawach i zawodach sportowych, w których do wygrania były cenne nagrodyCałe rodziny bawiły się w:przeciąganie liny,
bieg w workach, obieranie jabłka, taniec z balonami, karaoke. 
   Udział  w pikniku pozwolił  uczestnikom i  ich rodzinom otworzyć się na drugiego człowieka, nawiązać więzi  międzyludzkie,
zrelaksować się. Wspólne spędzanie czasu w swobodnej i  atrakcyjnej atmosferze pozwoliło uczestnikom dostrzec wartościowe
sposoby spędzania czasu wolnego wspólnie ze swoją rodziną i znajomymi, bez używek, izolacji i odosobnienia. Piknik rodzinny
przebiegał w miłej i radosnej atmosferze, był znakomitą okazją do spotkania i wspólnej zabawy, a wszystkim, którzy włączyli się w
przygotowania i uatrakcyjnienie czasu uczestnikom, organizatorzy pikniku składają serdeczne podziękowania.
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