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l. lnformacje o projekcie

lmię inazwisko
zgłaszającego zadanie

Sylwia Szarwark

Strefa Konsultacyjna:
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Nazwa zadania
{mox do 8O znoków)

,,Nasza wspólna przęsttzęń - integracja poprzez sporti
rekreację" - wielofunkcyjne boisko sportowe

, lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno

zostać zrealizowane zadanie

Teren wokół Zespołu Szkół Ogólnoksźałcących z Oddzińami
Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte
Cassino 46

Szacunkowy koszt rea lizacji
zadania**

Kosź całkowity zmontażem i wyposazeniem 667 142,16 zł

Skrótowy opis zadania,
Proszę opisać czego zadanie
dotyczy (max, 1000 znaków)

Zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoĘ daj ące możliwośó maksymalnego
wykorzystania terenu na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej.
Społeczność szkolna liczy: 60ż ucniów (w łm 94 niepełnosprawnych
ruchowo) i ponad 100 nauczycieli.
Ilość mieszkańców osiedli wokół szkoły : Osiedle przy uL. Bohaterów Monte
Cassino - ok. 4.8 Ęs. osób; Osiedle przy u|. Kisielewskiego - ok. 3,2 Ęs.
osób.
Przedmiotęm pĄektu jest budowa:

wielofunkcyjnego boiska dostosowanego także do potrzeb osób
niepełnosprawnych (boccia, piłka sitkowa, piłka siatkowa w poąrcji
siedącej, piłka koszykowa, piłka koszykowa na wózkach, tenis, tenis
na wózkach,inne zabawy i gry spońowe),
urządzenia rekreacyj ne dla osób niepełnosprawnych

Cele projektu i jego uzasadnienie
1. Rozwijanie integracji społecmości szkolnej i lokalnej. Stworzenie

przestrzeni do rozwijania kontaktów mieszkańców osiedli i
społecmości szkolnej.

ż. Propagowanie zdrowego stylu Ęcia oraz akĘwnego spędzania
wolnego czasu. Alternałwa uza|eżnień od urządzeń elektronicznych
(komputer, telefon), Ronłój bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich.

3. Integracja poprzez sport i rekreację.
4. Rozbudzenie zainteresowań sportowych dzięci i mŁodzieĘ

niepełnosprawnej ruchowo, stworzenie im warunków do uprawiania
r óżny ch dyscypl in spońowych.

5. Stworzenie równych szans rywalizacji sportowej dzieci i młodzieĘ
niepełnosprawnej ruchowo, ksźahowanie wytrwałości, siły woli,
um i cj ętno ś c i p ono s zcn i a p or użkt, pr ze str ze gania zasady f air play or az
cech kulturalnego kibica sportowego.
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