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Grenzüberschreitendes Schülerferienticket
Zusammenfassung
Entwicklung eines Handlungskonzepts als Grundlage der Einführung eines grenzüberschreitenden Schülerferientickets in
der Agglomeration Szczecin
Einreicher
EU-Förderung
nein
Grenzland e.V.
Projektpartner
Grenzland e.V. Klausthal;
"Klub Storrady" - Stowarzyszenie na rzecz Wzbogacania i Rozwoju
Życia Kulturalno-Społecznego Szczecina

Ort/Region
Metropolregion Szczecin

Realisierungszeitraum
in der Zukunft

Aktuelle Projektphase
Projektidee

Kernbotschaft
 Erkunden des grenzüberschreitenden Umlandes von Szczecin als Heimatregion,
 Förderung des gegenseitigen Kennenlernens der Jugendlichen,
 Ferienticket soll eine ökologisch orientierte Mobilitätsentwicklung fördern

Transgraniczny wakacyjny bilet dla mlodzieży
Streszczenie
Opracowanie koncepcji działania jako podstawy wprowadzenia transgranicznego biletu wakacyjnego na Szczecińskim
Obszarze Metropolitalnym
Zgłaszający
Współfinansowanie ze środków unijnych
nie
Grenzland e.V.
Partnerzy projektu
Grenzland e.V. Klausthal;
"Klub Storrady" - Stowarzyszenie na rzecz Wzbogacania i Rozwoju
Życia Kulturalno-Społecznego Szczecina

Miejsce/Region
Region metropolitalny Szczecina

Okres realizacji
w przyszłości

Aktualny etap rozwoju projektu
pomysł na projekt

Główne przesłanie
 Poznawanie i oswajanie okolic Szczecina jako wlasnej malej oczyzny dla mlodziezy obydwu krajow.
 Wspieranie wzajemnego poznawania sie mlodzieży
 Wakacyjny bilet dla mlodzieży, ma za zadanie wspieranie opartego na ekologicznym mysleniu ogolnego rozwoju
mobilnosci w regionie.
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Beschreibung des Projekts
Anlass
die Pommern-Region nach dem 2. Weltkrieg und die Grenzziehung an der Oder,
die Notwendigkeit des gegenseitigen Verständnisses und Förderung einer partnerschaftlichen
Zusammengehörigkeit
Ergebnis
die Neugierde und Unbefangenheit von Jugendlichen für ihre Heimatregion soll gefördert
werden
Zielgruppe
Schüler und Jugendliche; die in der Stadt und in der grenzüberschreitenden Umweltregion von
Szczecin leben
Wer setzt das Projekt um, wie ist die Kooperation organisiert?
Die Autoren möchten dieses Vorhaben bis zu einem abgestimmten Konzept entwickeln. Die
anschließende Phase einer Projektgestaltung und –umsetzung muss durch autorisierte
Fachkörperschaften vorgenommen werden. Die Antragsteller sollen diesen Folgeprozess aktiv
begleiten.
Opis projektu
Powody
Region Pomorza po drugiej wojnie światowej i ustalenie granicy wzdluż Odry, koniecznosc
wzajemnego zrozumienia i wspierania partnerskiego przynalezenia do jednej grupy.
Wynik
Wspieranie naturalnej, niehamowanej ciekwaości mlodzieży skierowanej na swoje małe
ojczyzny
Grupa docelowa
Uczniowie i młodzież z terenów Szczecina i okolic.
Kto prowadzi projekt i jak organizowana jest kooperacja
Autorzy projektu, pragna stworzyc dobrze opracowana koncepcje. Bezposredni po nim
nastepujaca faza wprowadzanie projektu w życie musi byc przeprowadzona przez
autoryzowane fachowców z poszczegolnych branż. Wnioskodawcy maja za zadanie aktywnie
właczyć sie w proces realizacji.
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Kontakt
ULRICH TULATZ
Grenzland e.V.
Am Anger 8
17326 Klausthal (Uckermark)
Deutschland
tel +49 30 4730 7268
Ulrich.Tulatz@gmx.de
WWW
-

