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Projektziel

Das Ziel des Projekts ist die Stärkung und Vertiefung

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

zwischen den Projektpartnern, die sportliche

Integration, auch Aktivierung und Verbesserung der

Lebensqualität von behinderten Menschen aus

dem Dreiländereck sowie die Steigerung des

öffentlichen Bewusstseins, wie man Krebs durch

körperliche Aktivität bekämpfen kann.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie

współpracy transgranicznej między partnerami

projektu, sportowa integracja oraz aktywizacja

i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych

z rejonu Trójstyku, jak również zwiększenie

świadomości społeczeństwa na temat sposobów

walki z chorobami nowotworowymi poprzez

aktywność fizyczną.

Der Aufruf zur Vorbeuge der 

“Amazonen” im Dreiländereck

W profilaktycznym okrzyku 
Amazonek na Trójstyku



Projektbeschreibung

Das Projekt widmete sich der partnerschaftlichen

Zusammenarbeit von Verbänden und der

Sensibilisierung der PL-DE-CZ-Grenzgesellschaft für

die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs,

der Integration sowie der sportlichen und

kulturellen Aktivierung von an Brustkrebs

erkrankten Menschen. Dadurch trug das Projekt zu

einer engeren Zusammenarbeit zwischen

Menschen bei, die sich täglich für einen aktiven

und gesunden Lebensstil einsetzen. Während der

Projektaktivitäten der Workshops Yoga,

Bogenschießen, Radfahren und Kanufahren sowie

der Internationalen Amazonen-Spartakiade, die am

11. 09. 2021 in Radomierzyce und auf dem Gebiet

des Berzdorfer Sees stattfand, gab es Gelegenheit

zum Erfahrungsaustausch durch laufende

Gespräche zwischen den Teilnehmern. Tradition

und kulturelle Verhältnisse zwischen den Ländern

prallten aufeinander. Die Teilnehmer konnten durch

Beobachtung, Verkostung der Gerichte, die

Möglichkeit, an den Räumen und Einrichtungen der

Projektaktivitäten teilzunehmen, die Vor- und

Nachteile der verwendeten Lösungen einschätzen.

An den Projektaktivitäten nahmen 164 Personen

aus Polen, 72 aus Deutschland und 23 aus der

Tschechischen Republik teil.

Opis projektu

Projekt poświęcony był współpracy partnerskiej

stowarzyszeń oraz uświadamianiu społeczeństwa

pogranicza PL-DE-CZ o znaczeniu wczesnego

wykrywania raka piersi, integracji oraz aktywizacji

sportowo-kulturalnej osób dotkniętych

nowotworem piersi. W rezultacie projekt przyczynił

się do zacieśnienia współpracy wśród osób, które

propagują na co dzień aktywny i zdrowy styl życia.

Podczas działań projektowych zarówno

warsztatów: jogi, łucznictwa, wyczynowej jazdy

na rowerze, oraz kajakowych, jak

i Międzynarodowej Spartakiady Amazonek, która

odbyła się w Radomierzycach i na terenie jeziora

Berzdorfer See w dniu 11.09.2021 r., była możliwość

wymiany doświadczeń, poprzez toczące się

rozmowy między uczestnikami. Zderzały się ze

sobą tradycja i uwarunkowania kulturowe między

krajami. Uczestnicy poprzez obserwację,

degustację potraw, możliwość uczestniczenia

w pomieszczeniach i obiektach działań

projektowych mogli ocenić walory i zalety oraz

wady zastosowanych rozwiązań. W działaniach

projektowych wzięło udział 164 osób z Polski, 72

z Niemiec i 23 z Czech.
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