Bringing Sport to Children With Special Needs
KARTA INFORMACYJNA
Program: Erasmus +
Partnerzy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

LJUDKSA UNIVERZA ROGASKA SLATINA (Słowenia) – Lider
„PRIME” SPORT STUDIO (Chorwacja)
VIZ III. OSNOVNA SOLA ROGASKA SLATINA (Słowenia)
ADDJ – Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem (Portugalia)
GDYNSKIE CENTRUM SPORTU (Polska)
ELIO ARTIC (Słowenia)
OSNOVNA SKOLA JOSIPA MATOSA (Chorwacja)
IES LA PUEBLA (Hiszpania)
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Portugalia)
1O EIDIKO DIMOTIKO SXOLEIO PATRAS (Grecja)

Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Okres projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2021
Wartość projektu: 279.065 EUR (ok. 1.225.000 zł)
Budżet GCS: 23.990 EUR (ok. 105.000 zł)
Cele:
1. Wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywności fizycznej dzieci ze specjalnymi
potrzebami.
2. Zwiększenie kwalifikacji grup docelowych na temat odpowiednich form aktywności
sportowej dzieci ze specjalnymi potrzebami.
3. Opracowanie wytycznych i aplikacji zawierających konkretne pomysły, zalecenia i przykłady
odpowiednich zajęć sportowych dla dzieci o specjalnych potrzebach.

Grupy docelowe:
1. Nauczyciele, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy socjalni, doradcy i osoby
towarzyszące pracujący w szkołach integracyjnych i specjalnych.
2. Trenerzy w organizacjach sportowych.
3. Rodzice dzieci wymagających specjalnej troski.
Rezultaty:
1. Wytyczne z ogólnym teoretycznym opisem korzyści sportowych dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami i praktycznymi przykładami zajęć sportowych dla dzieci o szczególnych
potrzebach.
2. Aplikacja na Androida, która pomoże grupom docelowym uzyskać natychmiastowe pomysły
na temat odpowiednich zajęć sportowych dla indywidualnych specjalnych potrzeb dzieci.
3. Praktyczne szkolenie przedstawicieli grup docelowych i przekazywanie zdobytej wiedzy
podczas szkoleń innym pracownikom uczestniczących organizacji i innych organizacji
partnerskich.
4. Podniesienie umiejętności i wiedzy członków grupy docelowej oraz, przy upowszechnianiu,
szerszej publiczności o korzystnych skutkach zajęć sportowych dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami.

Kluczowe działania:
1. Spotkania partnerskie: 4 spotkania u partnerów projektu odbywające się regularnie co pół
roku: październik 2018 - Słowenia, maj 2019 – Grecja, październik 2019 – Chorwacja, marzec
2021 - Portugalia. W każdym spotkaniu udział będą brali pracownicy każdej z
zaangażowanych w projekt instytucji w liczbie 2 osób. Spotkania trwać będą po 3 dni każde.
2. Opracowanie wytycznych: przygotowanie materiału na temat korzyści uprawiania sportu
wraz z konkretnymi przykładami dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
3. Warsztaty dla pracowników: 5 dniowe warsztaty teoretyczno-praktyczne dla pracowników
zaangażowanych w projekt instytucji odbywające się we maj 2020 r. Gdyni. Z każdej
instytucji udział w warsztacie wezmą 3 osoby. Warsztaty interdyscyplinarne łączące wiedzę
z zakresu żywienia, sportu, psychologii prowadzone przez ekspertów, ale także
pracowników – uczestników. Podczas warsztatów przeprowadzone zostanie interaktywne
wdrożenie zdobytej wiedzy na grupie seniorów.
4. Organizacja eventu podsumowującego projekt.

Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Informacja została przygotowana przez Gdyńskie Centrum Sportu.
Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus + nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość
merytoryczną.

