Projekt powszechnej nauki pływania – Już pływam
I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU
Program powszechnej nauki pływania „Już pływam” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – VIII w województwie śląskim. Zakłada systematyczny i powszechny udział
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Główne cele programu:


l

upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,



l

nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,



l

profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,



l

zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,


l

efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),



l

wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w

szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,


l

edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,



aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w
obszarze sportu dzieci i młodzieży



promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

II. ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:
Program „Już pływam” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas I-VIII szkół
podstawowych dla dzieci i młodzieży, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Jednocześnie, prowadzone działania programowe będą obejmowały organizację i obsługę
systemu wojewódzkiej sieci – trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania
fizycznego, wykonujących działania potwierdzające predyspozycje dzieci do osiągania
sukcesu w określonym sporcie/grupie sportów. Ich istotą jest wdrożenie modelu, w którym
zakłada się istnienie określonego zbioru czynników potwierdzających uzdolnienia do
określonego rodzaju aktywności.
W ramach realizacji projektu „Już pływam” w 2019 r. realizator opracowuje pełną koncepcję
programu w wymiarze wojewódzkim, na poziomie gmin w odniesieniu
do liczby szkół, dzieci w oparciu o sieć wszystkich szkół podstawowych, a dotacja
przeznaczona jest na finansowanie działań realizatora w zakresie opracowanej koncepcji (z

uwzględnieniem ewentualnego przeniesienia przez realizującego zadanie obowiązków na
osoby trzecie, realizujące zadania na poziomie wojewódzkim/regionalnym).

III. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA
DOFINANSOWANIA
Program adresowany jest do szkół i klubów województwa śląskiego, które w ramach
swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU
Program jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
którego dysponentem jest Marszałek Województwa Śląskiego. Na realizację Programu w
2020 roku przeznacza się kwotę 300 000 zł.

V. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Program powszechnej nauki pływania „Już pływam” skierowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – VIII z całego województwa, będzie realizowany od 1 stycznia do 30
listopada 2020 roku.
Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem
prawnym w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z
częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy
większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie,
bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy.
Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i
akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć,
m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu
opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie
opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu. Zaleca się
również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji „nauki pływania”, zostali zapoznani z
podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów
wodnych.

1. Do zadań podmiotu realizującego zadanie należeć będzie:


prowadzenie rekrutacji uczestników projektu;



zatrudnienie osób prowadzących zajęcia sportowe;



zapewnienie uczestnikom zajęć dostępu do obiektów sportowych oraz sprzętu

sportowego (przy współpracy z organem prowadzącym szkołę);


nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania zgodnie z warunkami

określonymi w programie,


uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

2. Do podstawowych zadań osoby prowadzącej zajęcia należy:



przeprowadzanie wizytacji zajęć wychowania fizycznego w przydzielonych szkołach
w zakresie monitorowania populacji uczniów w kontekście ich poziomu sprawności
(zadanie ciągłe).



rekomendacja uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych
prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży z gminy

3. Finansowanie programu.
Wnioskodawca opracowuje system (algorytm) wynagradzania osób prowadzących zajęcia proporcjonalnie do liczby szkół i uczniów.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


wnioski na realizację zadania należy składać do dnia 30 października 2019 r.



wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą
dostępne na stronie internetowej Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego
www.slaskiszs.com.pl . Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą (lub
złożyć w siedzibie Śl. SZS) na adres: Śląski Szkolny Związek Sportowy, 40-028
Katowice, ul. Francuska 32 z dopiskiem na kopercie „Program Już pływam 2020 r.”.



datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Śl. SZS (w
przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku
wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.



wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć
stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.



wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby wymienione w ust. 4.



wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.



wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być
wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wraz z załącznikami:
a) załącznik 1 – program zadania
b) załącznik 2 – harmonogram zadania.
2. Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność
i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
3. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności
wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

