REGULAMIN PROJEKTU
ORGANIZATOR SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Wpisując się w cele programowe programu „Sport dla Wszystkich” – w ramach
zadania „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” - Krajowe Zrzeszenie LZS realizuje
projekt „Organizator sportu w środowisku wiejskim” mający za zadanie niwelowanie barier
w dostępie do sportu lub innych aktywnych form ruchu dla mieszkańców ze środowiska
wiejskiego i małomiasteczkowego. Projekt ma za zadanie w szczególności promować i
wspierać organizację wszystkich tych przedsięwzięć, które mogą i będą wpływać na poprawę
aktywności fizycznej zwłaszcza ludzi młodych, przeciwdziałać patologiom społecznym oraz
promować zachowania prospołeczne i patriotyczne. Praca organizatorów ma za zadanie
pokazać sport wiejski jako zjawisko kulturowe, wkomponowane w społeczny pejzaż polskiej
wsi i małych miasteczek, integralnie związany z szansami indywidualnego rozwoju
mieszkańców obszarów wiejskich i małomiasteczkowych
Podkreślić należy, że organizacja sportu, rekreacji w specyficznym środowisku jakim
jest wieś polska i małe miasteczka, jest bardzo złożona i trudna. Wynika to z dużego
rozdrobnienia - ponad 40 000 sołectw, 2 477 gmin. Odległości z miejsca zamieszkania do
szkoły, gminy, a tym samym do obiektów sportowych są znaczne. Ograniczona sieć dojazdów
do miejscowości będących siedzibą gminy jeszcze bardziej to utrudnia. Wykluczenie
komunikacyjne jest ogromnym utrudnieniem w aktywnym udziale w uprawianiu
jakichkolwiek form zorganizowanej aktywności fizycznej. Utrudnienia te i ich pokonywanie
wymaga dużo więcej zabiegów organizacyjnych przy realizacji imprez, ale również większych
nakładów finansowych na organizację i udział w imprezach nawet tych na poziomie wsi czy
małego miasteczka.
Projekt zakłada utworzenie sieci lokalnych liderów życia sportowego w środowisku
wiejskim na terenie całego kraju, których podstawowym zadaniem będzie organizacja
lokalnej aktywności fizycznej, jej upowszechnianie i aktywne promowanie.
I/ Główne cele projektu:
 stymulowanie mieszkańców wsi i małych miasteczek do udziału w różnych formach
sportowej aktywności bez względu na wiek i aktualną sprawność fizyczną;
 tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi i małych miasteczek
celem podnoszenia ich indywidualnego poziomu sprawności fizycznej;
 promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu;
 wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie ich uczestnictwa w
systematycznych formach aktywności;
 promowanie wolontariatu i postaw fair play w sporcie;
 współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli oraz innymi
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz sportu w środowisku wiejskim,
 wykorzystywanie istniejącej bazy sportowej;

 edukacja patriotyczna poprzez sport, promowanie idei olimpizmu i osiągnięć polskich
olimpijczyków.
II/ Założone cele realizowane będą przez:
 organizację wydarzeń sportowych mających za zadanie stymulowanie aktywności
fizycznej w społeczeństwie wiejskim, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i
młodzieży, osób dotąd nieaktywnych sportowo i społecznie, osób defaworyzowanych
i wykluczonych komunikacyjnie min. poprzez – stworzenie kalendarza nowych
wydarzeń sportowych, w których każdy chętny mógłby wziąć udział. Przygotowanie
regulaminów, rozpropagowanie ich w środowisku, zabezpieczenie spraw
organizacyjnych i finansowych, sporządzenie komunikatu końcowego;
 organizację/współorganizację imprez sportowych związanych z upamiętnieniem
ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem
mogą stanowić dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń – np. biegi przełajowe z
okazji np: 15 sierpnia, 11-listopada itp.;
 organizację systematycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo w różnych sportach;
 pozyskanie wolontariuszy do wspierania działań organizatorów, wychowywanie
młodzieży do pracy społecznej w przyszłości – stworzenie sieci osób wspierających
działania organizatora;
 współpracę ze szkołami, klubami oraz innymi organizacjami/stowarzyszeniami
działającymi na obszarach wiejskich np. KGW, OSP, parafie, rady sołeckie i inne w
zakresie tworzenia warunków do udziału całego przekroju społeczeństwa w różnych
aktywnych formach ruchu – np. zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od nauki, zajęcia
nordic walking dla seniorów;
 zaangażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz
innych podmiotów, w tym sponsorów do szerokiej współpracy przy realizacji
przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego –promowanie projektu wśród radnych
różnych szczebli, w lokalnej prasie i w mediach społecznościowych.
III/ Organizatorzy:
Krajowe i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS oraz współfinansujący projekt:
 samorządy wszystkich szczebli lub ich jednostki organizacyjne;
 instytucje/stowarzyszenia działające w środowisku wiejskim i na jego rzecz;
 sponsorzy
IV/ Kryteria wyboru osoby organizatora:
Krajowe Zrzeszenie LZS ogłosi na stronie internetowej www.lzs.pl oraz na stronach
wojewódzkich zrzeszeń – członków prawnych KZ LZS, nabór wniosków na realizację zadania.
Organizatorem może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
(organizatorzy sportu, instruktorzy, trenerzy, nauczyciele w-f) oraz niezbędne doświadczenie

w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uprawnienia
organizatora (kwalifikacje) powinny być potwierdzone odpowiednim dokumentem np.
legitymacją organizatora, instruktora, trenera, dyplomem ukończenia studiów o kierunku
sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, pedagogicznym i adekwatne do rodzaju i
charakteru zadań, które organizator w uzgodnieniu ze współfinansującym będzie realizował.
Ponadto od kandydata na organizatora wymaga się:
- doświadczenia i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
- pozytywnej opinii samorządu lokalnego lub współfinansującego projekt o kandydacie;
- pozytywnej opinii lokalnego stowarzyszenia kultury fizycznej;
- umiejętności współpracy z samorządami i innymi stowarzyszeniami działającymi w
lokalnym środowisku;
- umiejętności organizacyjnych;
- komunikatywności interpersonalnej.
V/ Założenia organizacyjne realizacji projektu:
1. Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju – we współpracy z 16
Wojewódzkimi Zrzeszeniami LZS jako operatorami wojewódzkimi.
2. Dofinansowanie organizatorów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki może
odbywać się w okresie od 1.06.2022 r. do 31.12.2022 r. (7 miesięcy).
3. Organizatorem może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia (trener, instruktor, organizator sportu i turystyki, nauczyciel wf,
absolwent AWF i inni) zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
4. Wymagana jest pisemna deklaracja jednostki samorządu terytorialnego, sponsora,
klubu lub innego podmiotu współfinansującego program na terenie którego będzie
pracował organizator.
5. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako organizator składać się będzie z dwóch
części: części wypłacanej przez operatora wojewódzkiego na podstawie porozumienia
zawartego z Krajowym Zrzeszeniem LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz z części wypłacanej przez stronę współfinansującą projekt tj. jednostki
samorządu terytorialnego, sponsora, klubu i inne instytucje związane z działalnością
sportowo-rekreacyjną.
6. Dofinansowanie wynagrodzenia organizatora na umowę zlecenia ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosić będzie 1600,00 zł brutto miesięcznie tj.
11.200,00 zł brutto (7 m-cy).
7. Minimalna kwota dofinansowania ze strony współfinansującej projekt wynosić będzie
minimum 500,00 zł brutto miesięcznie tj. 3500,00 zł brutto (7 m-cy).
8. Organizator zobowiązany będzie do przedstawiania miesięcznych sprawozdań z
wykonanej pracy, potwierdzone przez LZS i jednostkę współfinansującą projekt.
9. Wymagane będzie pisemne roczne potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia przez
stronę współfinansującą projekt.
10. Organizator zobowiązany jest do promowania projektu podczas realizowanych
wydarzeń sportowych poprzez informację ustną, poprzez media społecznościowe
oraz promocję wizualną. Fakt dofinansowania projektu przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki będzie podkreślany w bezpośrednich kontaktach z jednostkami samorządu
terytorialnego, sponsorami, klubami oraz uczestnikami wydarzeń sportowych na
każdy etapie jego realizacji.

VI/ Zgłoszenia:
Zgłoszeń kandydatów - na załączonych drukach - dokonują stowarzyszenia (LKS-y,
LZS-y, ULKS-y), Wojewódzkie, Powiatowe lub Gminne Zrzeszenia LZS.
Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej projekt - minimum
3500,00 zł, składane będą we właściwym ze względu na teren działania Wojewódzkim
Zrzeszeniu LZS, które ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i
dokonuje wyboru kandydatów. Termin składania wniosków ustala się na dzień
26.05.2022 r.
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS pozytywnie zaopiniowane komplety dokumentów
przekazują do Krajowego Zrzeszenia LZS.
Zatwierdzenia listy organizatorów do dnia 31.05.2022 r. dokonuje Komisja Centralna
powołana przez Zarząd RG KZ LZS. Decyzja Komisji Centralnej jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
VII/ Nadzór i kontrola nad realizacją:
Krajowe Zrzeszenie LZS we współpracy z Wojewódzkimi Zrzeszeniami LZS będzie
sprawowało nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania.
Oceny merytorycznej działalności organizatora dokonują WZ LZS i przedkładają
informację do KZ LZS oraz na żądanie instytucjom współfinansującym projekt.
WZ LZS zobowiązane będzie do przeprowadzenia merytorycznej kontroli pracy
organizatorów w ilości nie mniejszej niż skontrolowanie 20% ilości organizatorów
realizujących program w danym województwie.
Ostatecznej oceny funkcjonowania projektu na podstawie materiałów otrzymanych z
WZ LZS dokonuje KZ LZS i przekazuje do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zarząd Rady Głównej
Krajowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe

Warszawa, dnia 10.05.2022 r.

