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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Przymorze Wielkie

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-371, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Jagiellońska,
Numer posesji: 5, Województwo:pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk

1.3. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email
Przewodniczącego Zarządu:

Krzysztof Skrzypski, telefon: 508186023, e-mail:
k.skrzypski@przymorzewielkie.pl

1.4. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z
ramienia jednostki pomocniczej:

Grzegorz Ptaszyński, telefon: 501135294, e-mail:
g.ptaszynski@przymorzewielkie.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Turniej siatkarski

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

Uchwała nr XXI/36/2021 z dnia 26 kwietnia 2021
zmieniająca uchwałę nr XX/35/2021 r.

2.3. Rodzaj projektu: wypoczynek i rekreacja

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):
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Turniej siatkówki na terenie Przymorza Wielkiego odbędzie się w ramach "IV Baltic Volleyball Cup
2021" - to kontynuacja Międzynarodowego turnieju piłki siatkowej w trzech kategoriach
wiekowych. I Edycja miała miejsce w 2018 roku, w dniach 14-16 września, gdzie wstawiły się
wszystkie zespoły w/g harmonogramu wraz z jedną drużyną zagraniczną, która sama za siebie
ponosiła koszty pobytu. Edycja II odbyła się w 2019 roku w dniach 29.11-01.12 wstawiły się
wszystkie drużyny wraz z drużyną zagraniczną ze Słowacji, która sama za siebie pokryła koszty
pobytu. III edycja odbyła się w 2020 roku w dniach 04-06.12.2020 wstawiły się wszystkie drużyny ,
niestety zabrakło drużyny zagranicznej, ze względu na sytuacje epidemii. Turniej ten
zorganizowaliśmy dla 2 kategorii wiekowych. Całość osób uczestniczących to 196 zawodniczek i
zawodników.
Dwie odbyte edycje zrealizowały wszystkie przyjęte cele i zadania:
-promowały aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży,
- stworzyły warunki udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
- podtrzymywały krzewienie idei fair play,
- dzięki edukacji sportowej dbały o ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- stworzyły możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym
potencjałem sportowych umiejętności,
- podczas zawodów zostały wyrównane szanse dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie
od statusu materialnego rodziców,
- mieliśmy możliwość wyróżnienia najlepszych zawodników ,
-identyfikowane i rozwijane były talenty sportowe,
-zwiększyła się aktywność i efektywność działań stowarzyszeń i klubów sportowych
ponadregionalnych w obszarach uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz i innych
organizacji
pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
-aktywizowały się lokalne struktury samorządu terytorialnego i lokalne środowiska gospodarcze w
ramach współpracy i współfinansowania projektu.
Turniej dotyczył zarówno dziewcząt i chłopców- młodzieży szkolnej.
W 2021 roku podczas IV Edycji turnieju zostaną realizowane te same Cele główne co w roku 2018
oraz 2019 , 2020 (wymienione powyżej). Dodatkowo zaplanowane zostały 2 warsztaty dla trenerów
drużyn uczestniczących w imprezie sportowej, zajęcia taneczne dla wszystkich uczestników turnieju
(łącznie z kibicami, rodzicami-) oraz wyjścia historyczne- kulturalne.
Turniej siatkówki dziewcząt będzie rozgrywany w kategoriach U-16 oraz U-18 również turniej
siatkówki chłopców będzie rozgrywany w kategoriach U-16, oraz U-18 . Turniej będzie
ponadregionalny. W każdej z kategorii wiekowej występować będzie 6 zespołów, w związku z tym w
rozgrywkach wystąpi łącznie 24 drużyn z Polski (minimum z 5 województw) oraz dodatkowo z
zagranicy. Każda kategoria rozgrywać będzie mecze systemem każdy z każdym. Wszystkie spotkania
będą rozgrywane zgodnie z zasadami odpowiednimi dla danej kategorii wiekowej ustalonymi przez
Polski Związek Piłki Siatkowej. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona poprzez wysłanie
zaproszeń do udziału w imprezie do specjalnie wytypowanych drużyn polskich i zagranicznych .
Wytypowaniem drużyn zajmie się komisja rekrutacyjna składająca się z 5 polskich trenerów oraz
koordynatora zadania. Posiadamy na dzień dzisiejszy najlepszą kadrę trenerską w Polsce.
Wystosowanie zaproszeń do wytypowanych wcześniej uczestników pozwoli na zapewnienie
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odpowiednio wysokiego poziomu sportowego rozgrywek oraz na uczestnictwo zespołów z
minimum 5 polskich województw, co gwarantuje ponadregionalny charakter turnieju. Ponadto
dobór kategorii wiekowych został podjęty na podstawie polskich kategorii rozgrywkowych na
szczeblu centralnym. Zespoły będą zapraszane w kolejnościach : Mistrz, Wicemistrz województwa
lub jego okręgu. Elementem wyróżniającym IV Baltic Volleyball Cup 2021 będą zajęcia dodatkowe,
które odbywać się będą w przerwie pomiędzy rozgrywanymi meczami. Wśród planowanych zajęć
będą dwa warsztaty trenerskie, na których w swobodny sposób trenerzy będą wymieniać się
swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat szkolenia młodzieży. Ponadto, dla
uczestników turnieju zostaną zorganizowane wyjścia historyczno-kulturalne (zwiedzanie starego
miasta Gdańska oraz Muzeum II Wojny Światowej). W ramach krzewienia idei "w zdrowym ciele
zdrowy duch" - przeprowadzone zostaną zajęcia taneczne typu Zumba.
IV Baltic Volleyball Cup 2021 (z założenia z lat poprzednich) ma być cykliczną coroczną imprezą,
rozgrywaną w okresie przygotowań drużyn siatkarskich do nadchodzącego sezonu, aby podtrzymać
formę zawodników w trakcie rozgrywek 2020/2021 roku. Impreza charakteryzować się będzie
wysokim poziomem sportowym, a także zajęciami dodatkowymi, które uzupełnią teoretyczną oraz
praktyczną wiedzę uczestników, czyli zawodników, trenerów oraz rodziców i kibiców.
Zadanie IV Baltic Volleyball Cup 2021 ma na celu podniesienie poziomu sportowego dzieci i
młodzieży szkolnej ( zawodniczek i zawodników) piłki siatkowej w Polsce , a także ich trenerów, a co
za tym idzie wzrost poziomu sportowego wszystkich drużyn i rozgrywek młodzieży oraz dzieci ze
szkół, uczestniczących w organizowanym turnieju IV Baltic Cup 2021. Współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie dla upowszechniania dyscypliny sportu piłki siatkowej oraz
aktywności fizycznej. Udział w rywalizacji sportowej uczy systematyczności, cierpliwości i
wytrwałości, kształtuje samodyscyplinę oraz wpływa korzystnie na zdrowie . Działa profilaktycznie
przeciw uzależnieniom dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach oraz występującej agresji i patologii.
W ramach działań promocyjnych na rozgrywki turniejowe zostaną zaproszone dzieci, które będą
aktywnie uczestniczyły w wydarzeniu w roli kibiców.
Główne cele programowe:
1) Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej na wysokim poziomie,
2) Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
3) Krzewienie idei w zdrowym ciele zdrowy duch,
4) Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
5) Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu wiedzy o piłce siatkowej,
6) Innowacyjność w organizacji Turnieju IV Baltic Volleyball Cup 2021-( Zajęcia taneczne, wyjścia
historyczne warsztaty trenerskie),
7) Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do
współpracy i współfinansowania projektu,
8) Ograniczenie i profilaktyka przeciwko agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
9) Stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z
mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
10) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: grudzień 2021
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2.6. Miejsce realizacji projektu: szkoły podstawowe na terenie dzielnicy oraz
Hala Miejska przy ul. Kołobrzeskiej 57

2.7. Liczba osób objętych projektem: około 200 osób

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

nauczyciele w-f

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego - szchronisko

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

Usługi

1. Gastronomia 6 000,00 zł

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Usługa: wyżywienie-catering dla uczestniczek i uczestników turnieju.

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.

Załączniki:

1. Uchwała budżetowa (fakultatywny)
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