INFORMACJE DODATKOWE:
Celami projektu „Lokalny Animator Sportu” (zwanego dalej „Projektem”) są:
1) Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup
wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin.
2) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i
związanej z nim jakości życia.
3) Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w
zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych.
4) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i
po zakończeniu realizacji zajęć.
5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców.
6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej,
pomoc środowiskom trudnym i zubożałym.
7) Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej infrastruktury sportowej.
8) Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do
współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do
przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały
okres trwania zadania.

Ogólny Zakres Obowiązków Lokalnego Animatora Sportu
1) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów
ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
2) Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) - organizacja
regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolacy,
rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np.
ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
3) Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez operatora
w skali ogólnopolskiej.

4) Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i
wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących
zdrowy styl życia.
5) Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator
Sportu.
6) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez
animatora.
7) Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych,
współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
8) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych
patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.
9) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań.
10) Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach
prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy.
11) Przygotowanie rocznego raporty pracy Lokalnego Animatora Sportu.
12) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego
do publicznej wiadomości.
13) Zamieszczanych wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy
informacyjnej na terenie obiektu, na których realizuje projekt.
14) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora
Sportu.
15) Dbanie o odpowiedni stan techniczny i porządek powierzonego mienia.
16) Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi z terenu gminy
w zakresie aktywności sportowej.
17) Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska.
18) Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych.
19) Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.
20) Dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu i Turystyki ZCSTiR oraz innych
ewentualnych partnerów projektu.
21) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja harmonogramu zajęć na „Boisku Orlik 2012” przy hali
sportowej „Zbąszynianka” oraz udostępnianie obiektu grupom zorganizowanym.
23) Wykonywanie innych zadań statutowych powierzonych przez dyrektora ZCSTiR.
24) Przestrzeganie zasad BHP, P-poż, regulaminu pracy, i innych obowiązujących w ZCSTiR.

