2010 m. kovo 18 d. Druskininkų sporto centras ir Druskininkų kultūros centras kartu
su Seinų savivaldybe pradėjo įgyvendinti projektą „Lenkų – lietuvių susitikimai pasienyje
„Tradicija ir dabartis”, Seinai – Druskininkai“ (projekto Nr. SPF/PL/2009/35). Projektas „Lenkų –
lietuvių susitikimai pasienyje „Tradicija ir dabartis”, Seinai – Druskininkai“ buvo vykdomas pagal
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystimąsi didinant ekonominę,
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės
plėtros fondas.
Projekto tikslas – stiprinti pasienio regiono sanglauda visuomeninėje, kultūrinis
pasienio regionu tapatybės srityse, taip pat bendruomenių abipus sienos bendradarbiavimo
skatinimas bei vystymas. Šis tikslas buvo pasiektas įtraukiant pasienio regionu gyventojus i bendras
veiklas, kurios sustiprino visuomenių abipus sienos integracija bei vystimąsi. Šis tikslas buvo
pasiektas įtraukiant pasienio regionu gyventojus i bendras veiklas, kurios sustiprino visuomenių
abipus sienos integracija bei vystimąsi. Pasienio regiono bendruomenių bendradarbiavimas
(kultūriniai ir sporto mainai, bendradarbiavimas tarp vietiniu kultūros ir mokslo institucijų) sukūrė
ir palaikė gerus kaimyninius santykius, skatino vietos institucijas ir gyventojus veikti kartu.
Projekto įgyvendinimas padėjo stiprinti visuomeninius – ekonominius santykius tarp Seinų ir
Druskininku miestų. Vietinėms visuomenėms buvo suteikta galimybė integruotis, vystytis bei
išryškinti pasienio regionų pranašumus. Projekto vykdymo metu abipus sienos buvo organizuojami
susitikimai, dirbtuvės, plenerai, sportinės stovyklos ir varžybos, koncertai, konferencijos ir daug
kitų bendrų veiklų.
Projekto trukmė: 2010 m. kovo 18 d. – 2010 m. lapkričio 17 d.
Vykdant ši projektą Druskininkuose buvo organizuoti keturi sportiniai renginiai. Įgyvendinant
projektą, pirmasis renginys vyko2010 m. kovo 20-21 d. tai VIII jaunojo šaulio G.Matulionio
atminimo rankinio turnyras, kuriame dalyvavo 5 komandos iš Lietuvos ir viena iš Lenkijos.
2010 m. gegužės 29 d. vyko šio projekto antrasis renginys – Druskininku kurorto
sporto šventė, kur krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelėse ir šachmatų varžybose rungtyniavo
Druskininkų ir Seinų jaunimo bendruomenių atstovai. Projekto metu sudarėme sąlygas jaunimui
įgyti gebėjimą suprasti save bei kitus, savo vieta bendruomenėje, bendraamžių grupėje, gebėjimą
bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas bei konfliktus, suvokti
savo socialine, istorine ir geografine aplinka bei išmokti joje prasmingai ir atsakingai veikti.
Įgyvendinant projektą, trečiasis renginys – tarptautinė jaunimo futbolo stovykla vyko
Druskininkuose 2010 m. liepos 19-25 d., kurioje stovyklavo jaunimas iš Seinų ir Druskininkų
miestų, o projekto renginių pabaigą vainikavo Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos rugsėjo 4 d.

