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Projektziel

Die Zusammenarbeit zwischen der Seniorenkreisen

in der Grenzregion durch eine Reihe von

Bildungstreffen über kulinarische Tradition und

gesunde Lebensweise zu entwickeln.

Cel projektu

Rozwinięcie współpracy pomiędzy środowiskami

seniorskimi z regionu przygranicznego poprzez

serię spotkań edukacyjnych dot. tradycji

kulinarnych i zdrowego stylu życia.

Das wirkliche Leben beginnt ab sechzig 
- ein Bildungs- und Integrationsprojekt 
für Senioren

Prawdziwe życie zaczyna się po 
sześćdziesiątce - projekt edukacyjno
-integracyjny dla seniorów 



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes haben die Senioren aus

Polen und Deutschland gemeinsam kulinarische

Traditionen entdecken und Kochen gelernt (zwei

Kochworkshops im Laubaner Kreis für polnisch

-deutsche Gruppen). Zusätzlich wurde die

dreiseitige, polnisch – deutsch - tschechische

Konferenz für Senioren u.d.T. Internationales

Seniorentreffen organisiert (Wleń, Kreis Löwenberg).

Das Haupthema des Projektes war der gesunde

Lebensstil und die Aktivität der Personen im Alter

von 60+. Die Senioren von dem Grenzraum sind

daran interessiert, ihr Wissen über gesunde

Lebensweise zu erweitern. 69 Teilnehmer aus Polen

und 71 aus Deutschland nahmen an den

Projektaktivitäten teil.

Opis projektu

W ramach projektu seniorzy z Polski i Niemiec

wspólnie odkrywali tradycje kulinarne i uczyli się

gotować (dwa warsztaty w powiecie lubańskim dla

grup polsko-niemieckich). Dodatkowo została

zorganizowana trójnarodowa, polsko-niemiecko

-czeska konferencja dla seniorów pod nazwą

Międzynarodowe Spotkanie Seniorów (Wleń,

powiat lwówecki). Tematem głównym projektu był

zdrowy styl życia i aktywność osób wieku 60+.

Seniorzy z terenu polsko-saksońskiego pogranicza

są zainteresowani poszerzaniem wiedzy nt.

zdrowego stylu życia. W działaniach projektowych

udział wzięło 69 uczestników z Polski i 71 z Niemiec.
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