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Panie/Panowie
Wójtowie/ Burmistrzowie/Prezydenci
Gmin z Województwa Wielkopolskiego
- wszyscy Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu
7 grudnia br. Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na realizację w roku 2022
programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać". Zgodnie z założeniami
programu, przeprowadzonych powinno zostać 20 godzin lekcyjnych nauki pływania
dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych. Ponieważ z zasad oceny złożonych
wniosków wynika, iż priorytetowo traktowane będą oferty składane
przez te stowarzyszenia, które swoim działaniem obejmują całe województwo,
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS będzie aplikować o środki w formie dotacji dla
wszystkich chętnych samorządów z terenu województwa wielkopolskiego. W związku
z tym zwracam się z propozycją udziału w tym projekcie Waszej Gminy jako
partnera. Nadmieniam, że jako partner przy realizacji zadania mogą wystąpić
jednostki podległe gminie np. szkoła lub OSiR, honorowany będzie także wkład
finansowy pochodzący od sponsora. Co do zasady nie jest możliwe pobieranie
opłat od uczestników projektu.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji tego programu, wynikające
z pełnienia w nim roli operatora wojewódzkiego od pierwszej edycji. Zgodnie
z założeniami Ministra Sportu i Turystyki program przewiduje naukę pływania
w grupach max. 15 – osobowych, realizujących co najmniej 20 godzinny kurs nauki
pływania, zakończony sprawdzianem nabytych umiejętności. Według naszych
założeń każda grupa, w uzgodnieniu z samorządem jako partnerem będzie miała
ustalony termin realizowanego zadania w okresie od 1.02 do 30.11.2022 r. Ważnym
elementem tego programu jest możliwość jego realizacji na obiektach odkrytych
w okresie wakacyjnym. Ze względów ekonomicznych planujemy realizację zadania
w ramach 10 wyjazdów na pływalnie po 2 godziny lekcyjne, najlepiej równolegle
dla 3 grup po 15 dzieci. Każdej grupie musi towarzyszyć nauczyciel – wychowawca
którego zadaniem będzie opieka nad uczestnikami w trakcie przejazdu autokarem.
Za świadczoną opiekę przewidziane będzie zryczałtowane wynagrodzenie.
Przyjmując do składanego projektu zasady podane przez ministerstwo, strona
finansowa programu będzie przedstawiać się następująco:
1. jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników
wkład Ministra Sportu i Turystyki wynosi 140 zł na jednego uczestnika + 115 zł jako
wkład samorządu lokalnego (partnera) na jednego uczestnika zajęć (zasada:
siedziba szkoły znajduje się w tej samej miejscowości co pływalnia lub basen).
2. jeżeli generuje konieczność pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników wkład Ministra Sportu i Turystyki wynosi 230 zł na jednego uczestnika + 190 zł
wkład samorządu lokalnego (partnera) na każdego uczestnika zajęć.

W ramach tak zgromadzonej puli środków Wielkopolskie Zrzeszenie LZS jako
realizator programu pokryje wszystkie koszty związane z:
- transportem uczestników na pływalnie/baseny;
- wejściem na pływalnie/baseny;
- ubezpieczeniem uczestników;
- opłaceniem instruktorów nauki pływania i opiekunów w trakcie dojazdu;
- organizacji zawodów (łącznie z dojazdem uczestników) potwierdzających nabycie
umiejętności pływania.
Z puli posiadanych środków, zgodnie z założeniami ministerstwa max. 5% zostanie
wykorzystanych na obsługę zadania. Nadmieniam, że odpłatny transport może
być realizowany również szkolnymi gimbusami na zasadach wzajemnych rozliczeń
finansowych.
Realizując program nauki pływania od jego pierwszej edycji dajemy gwarancję
realizacji programu zgodnie z jego założeniami,
zapewniając jednocześnie
wysokokwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską oraz optymalne wykorzystanie
posiadanych środków. Pragnę przy tym podkreślić, że rozliczenia dotychczas
zrealizowanych zadań w ramach tego programu były przyjmowane przez
ministerstwo bez uwag.
Mam nadzieję, że nasza propozycja zyska Państwa akceptację i zechcecie –
jako gmina - wziąć udział we wspólnej realizacji projektu. Warunkiem niezbędnym
uczestnictwa jest pisemna akceptacja udziału w projekcie, celem załączenia
jej do oferty składanej przez WZ LZS.
W przypadku podjęcia decyzji o udziale w projekcie prosimy Państwa o:
- przesłanie zgłoszeń na załączonym druku na adres mailowy biura Wielkopolskiego
Zrzeszenia LZS: biuro@lzs-wlkp.pl do dnia 20.12.2021 r;
- określenie na załączonym druku ilości uczestników w każdym terminie
realizowanego zadania.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z założeniami programu nie ma
ograniczeń w stosunku do tych uczestników programu, którzy uczestniczyli
w projekcie w latach poprzednich co oznacza, że – o ile nadal są uczniami klas I - III
- swoje umiejętności pływackie mogą dalej doskonalić .
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt
z p. Jolantą Płachta - osobą koordynującą projekt ze strony WZ LZS tel. 61 876 00
20, tel. kom. 785 532 794.
Z poważaniem

