OFERUJEMY TOBIE …
 Aktywne formy spędzania
wolnego czasu …
 Dobre i pożyteczne praktyki
na bezradność życiową …

Komputer lek na
„Trzeci Wiek”.
Klikamy i aktywnie
wypoczywamy !

 Zagospodarowanie wakacyjnej
nudy …

WIEJE WAKACYJNĄ

NUDĄ ? …

 Zabawy, turnieje integracyjne ...
 Łączenie przyjemnego
z pożytecznym …
 W ramach projektu integracji
międzypokoleniowej - zajęcia
z rekreacji ruchowej i turystyki
min:
 ognisko
 wyjazd do Centrum
Wodnego LAGUNA
 turniej gier planszowych
 wyjazdy do filharmonii, kina
i wiele innych
Chcesz uczestniczyć
w projekcie ?
Musisz pośpieszyć się ze swoim
zgłoszeniem !!!
Liczba miejsc ograniczona !!!

Projekt realizowany jest dzięki
inicjatywie Fundacji
„OSTATNI REJS”
w Wolinie

PRZYJDŹ DO NAS !!!

Współfinansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wszystkich zainteresowanych
PROSIMY O KONTAKT
ul. Polna 29
72-510 WOLIN
Tel. 0 603 289 371
Faks (091) 32 60 704
Mail: kis-pp@wp.pl lub fundacja@ostatnirejs.pl

„Kto nie podejmuje trudów działania
…
ten ponosi koszty straconych szans.”

DO MŁODZIEŻY …

TUTAJ JESTEŚMY …

DO OSÓB DOROSŁYCH …

 Nie masz pomysłu na
spędzanie wolnego czasu ?

 Chcesz zdobyć nowe
umiejętności ?

 Nigdzie nie jedziesz na
wakacje ?

 Masz lęk przed komputerem
i nie wiesz jak
poruszać się
w sieci Internet ?

 Masz wiedzę
z informatyki ?
 Masz w rodzinie osoby dorosłe
nie potrafiące korzystać
z komputera i poruszać się
w Internecie ?
 Chcesz uczestniczyć
w zajęciach rekreacji ruchowej
i turystyki ?
 Jesteś otwarty na nowe
wyzwania ?
Przyjdź !

najwyższy czas, aby uzyskaną
wiedzę wykorzystać dla
przyjemności i poznania
ciekawych ludzi …

 Chcesz coś zmienić w swoim
życiu ?
 Chcesz aktywnie spędzać wolny
czas ?
 Masz dość siedzenia w domu
i bezradności ?
 Chcesz swoje doświadczenia
przekazać młodzieży ?
Wykaż się odwagą i zgłoś do
nas jak najprędzej …
Kowalem swego losu jesteś
sam !!!
Łap swoją szansę !!!
Być może druga taka
możliwość połączenia nauki
z przyjemnościami dłuuugo
się nie powtórzy …

