Sprawozdanie ze spotkania projektowego Erasmus+ Sport „ Sport bez barier” 29-30.06.2020 Alytus
29.06.2020
Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Centrum Sportu i Rekreacji Alytus i prezentacji działań -

Edukacja poprzez najlepsze praktyki sportowe w Alytusie. Przedstawiono różnorodność
dyscyplin sportowych jakie są oferowane w Centrum co sprawia że jest ono bardzo
atrakcyjne oraz proponowane są nietradycyjne środki działania mające wpływ na
edukację(Dzukijos parkas).Za cel główny centrum stawia sobie przyciągnięcie jak największej
liczby osób do uprawiania sportu w mieście poprzez wykazanie korzystnych cech
społecznych aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia poprzez pokazy wysokiej klasy
sportowców, kompetentnych trenerów i jakości lekcji na obiektach szkoleniowych. Aby
zwiększyć swoją atrakcyjność organizuje się :
- Dzień otwartych drzwi
- Pokazy gwiazd sportowych
- Pokazy szkoleniowe
Oczekiwania:
Rosnące pozytywne nastawienie do sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, rosnąca liczba
osób uprawiających sport w mieście. Również w odniesieniu do organizowanych pokazów sportowych
oczekuje się, że więcej nastolatków będzie uczestniczyć w zajęciach. Rozwój sportowca od praktyki do
międzynarodowej rywalizacji.
Główne zadania:
Nauczanie nowych umiejętności niezbędnych do uprawiania sportu, dających możliwość zdobycia
nowych doświadczeń i mistrzowskiego rozwoju.
Na budowanie charakteru składa się: uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek, praca
zespołowa, lojalność, własne poświęcenie, wytrwałość, etyka pracy.
Aby to osiągnąć centrum proponuje :
75 trenerów
20 rodzajów sportów
2000 młodocianych sportowców
100 miejscowych rozgrywek
377 krajowych
100 konkursów międzynarodowych rocznie
-zapewnienie możliwości zdobycia nowych doświadczeń
-uczenie się nowych umiejętności
-uczenie się nowych umiejętności społecznych

„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Adomas Andrušaitis, Zastępca Kierownika Departamentu Edukacji i Sportu Samorządu Miasta Alytus
przedstawił aktywność fizyczną w mieście i sytuację sportową w Alytus
Infrastruktura
Uniwersalna arena sportowa
3 kompleksy sportowe
stadion
Arena lekkoatletyczna
50 m basen
13 siłowni
1 otwarta, 1 zamknięta strzelnica
2 boisko do piłki nożnej
4 korty tenisowe
5 uniwersalnych sztucznych boisk sportowych
Zorganizowane ćwiczenia
Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie (~ 1900 sportowców)
39 klubów sportowych
12 klubów zdrowia
4 profesjonalne kluby sportowe
Niezależne działania
Obiekty sportowe (ścieżki rowerowe i turystyczne, 2 parki, 2 jeziora, stadiony szkolne otwarte dla
społeczności itp.)
Edukacja
Biuro Zdrowia Publicznego (324 wydarzenia z aktywności fizycznej w 2019 r., 4075 uczestników)
Instytucje kształcenia ogólnego
Kluby zdrowego stylu życia
Środowisko przyjazne rowerzystom
33 km ścieżek rowerowych
5 przystanków wody pitnej
4 stacje naprawy rowerów
2012 i 2016 Alytus jest uznawany za najbardziej sportowe miasto na Litwie.
Silne strony
Miejska infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Tradycje
Mnóstwo klubów zdrowia
Obfitość zawodów sportowych jako środka promowania aktywności fizycznej (360 wydarzeń, ponad
10,5 tys. Uczestników)
Słabości
Duża emigracja ludności
Emigracja aktywnych sportowców
Stosunek rodziny do aktywności fizycznej
Powstał kompleks niższości fizycznej
Możliwości
Rozwijać aktywną infrastrukturę rekreacyjną (trenerzy, place zabaw, ścieżki rowerowe)
Promowanie nowych form aktywności fizycznej
Zagrożenia
Zmiany w ramach prawnych (zmiany w strategicznych planach miasta, nowe sytuacje polityczne)
Szybki rozwój technologii informatycznych
Siła nabywcza ludności
Ocena sytuacji
Infrastruktura - dostępna dla mieszkańców
Część publicznych usług sportowych została zlecona organizacjom publicznym
Aby promować aktywność fizyczną dzieci, główne obiekty sportowe w mieście to 1 euro
Dla bezpłatnych sportowców - bezpłatna infrastruktura zewnętrzna
Usługi sportowe nie są powielane

Przedstawiciel Wspinaczkowego Klubu Sportowego „Piżmakowe Wiewióry” z Giżycka Zbigniew
Pażyszek,

które

również

działa

jako

stowarzyszenie

zaprezentował

udział

osób

z

niepełnosprawnościami w zajęciach wspinaczkowych. Dla ludzi niepełnosprawnych wspinaczka jest jak
terapia. Pomaga pokonywać własne bariery i osiągać to, co wcześniej wydawało się zupełnie
nieosiągalne. Zajęcia wspinaczkowe to znakomita forma rehabilitacji, edukacji, integracji, komunikacji,
zabawy oraz pracy nad sobą. Wspinaczka poprawia wydolność organizmu i wzmacnia kondycję
fizyczną.Efekty są dużo szybsze i bardziej widoczne niż te, które osiąga się podczas codziennej, bardzo
żmudnej rehabilitacji.

Drugim stowarzyszeniem z Giżycka, które przedstawiła Anna Trześniewska było Stowarzyszenie na
rzecz dzieci niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy szkole podstawowej nr 3 z oddziałami
integracyjnymi w Giżycku. Misją stowarzyszenia jest aby pobudzić u dzieci z niepełnosprawnościami
aktywność fizyczną. W tym celu organizowane są integracyjne spartakiady sportowe, rodzinne pikniki w
lesie miejskim, marszobieg dla autyzmu.

Swoją ofertę z obszaru sportu i kultury fizycznej przedstawiła dyrektor Justyna Matelak ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie. W ośrodku działa szkolne koło sportowe gdzie prowadzone są
zajęcia w sekcjach piłki nożnej i piłki koszykowej, co roku organizuje Regionalny Miting Pływacki
Olimpiad

Specjalnych,

zajęcia

rekreacyjno

–

zdrowotne

podczas,

których

uczniowie

uczą się sztuki samoobrony bez używania przemocy, szkolny Turniej Gry w Piłkarzyki-dyscyplina
sportowa doskonaląca koordynację wzrokowo – ruchową, Integracyjne Zawody Biegowe, rajdy
rowerowe,naukę na nartach, kuligi, sporty wodne. Uczniowie SOSW zdobywają medale w olimpiadach
specjalnych na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.

Oferty sportowe w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych
Potrzebach Edukacyjnych,,SZANSA” przedstawiła Katarzyna Szwinto. Stowarzyszenie aktywnie
wspiera działalność Ośrodka m.in. przy organizacji wyjazdów, wycieczek, dodatkowych zajęć. Dzięki
wsparciu finansowym stowarzyszenia w szkole realizowanych jest wiele projektów i inicjatyw
sportowych.

Możliwości uprawiania sportów dla osób o szczególnych potrzebach w okręgu Kuldiga przedstawiła
Iveta Diržininka, Didzis Skuška, Jelena Miezite, Dzintra Freimane. Zwrócono uwagę, iż

strona

internetowa Łotewskiego Związku Lekkoatletycznego nie jest dostosowana dla osób z różnymi

niepełnosprawnościami. Należy poprawić: 1) pośredni / link do strony internetowej 2) brak możliwości
zmiany wielkości liter plus: responsywna obsługa (dla Androida i urządzeń inteligentnych) 3) brak
„łatwego języka”. W Kuldiga znajduje się kompleks sportowy: siłownia, basen, kompleks SPA i hotel
usługowy, boksy rowerowe i warsztaty, kluby szachowe i warcaby. Dostosowanie dla osób z
niepełnosprawnościami obejmuje Schodołaz, znaki brajlowskie, dostosowane wejście i wyjście z
budynku. Prowadzona jest fizjoterapia dla osób niepełnosprawnych.

W godzinach popołudniowych grupa projektowa zwiedzała teren sportowy szkoły dla młodzieży i
dorosłych oraz stadion centrum sportowo-rekreacyjnego Alytusa.
30.06.2020

Dzień rozpoczeto od wizyty w klubie sportowym „ Alytupis”, który promuje zdrowy i aktywny tryb życia
wśród osób niepełnosprawnych fizycznie i członków ich rodzin.Biorą udział w rozgrywkach: strzeleckich,
bocci, łucznictwie, rzucie kulą i wielu innych.

Po wizycie w klubie „Alytupis” grupa projektowa poznawała możliwości uprawiania aktywności fizycznej
dla osób z niepełnosprawnościami w szkołach: Gimnazjum Adolfo Ramanausko-Vanago

Gimnazjum Šv. Benedikto

Ostatnim miejscem które zwiedziła grupa projektowa była szkoła naszego partnera Alytaus Dzūkijos
mokykla, w której jednym z celów szkoły jest integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami. Programy
edukacyjne w szkole:
•
•
•
•
•

edukacja przedszkolna,
edukacja podstawowa,
kształcenie wczesnoszkolne i II etap edukacyjny część szkół podstawowych,
zindywidualizowane kształcenie podstawowe,
rozwój umiejętności społecznych,

•
nieformalne programy edukacyjne.
Poznaliśmy metodę terapii piaskiem. Piaskoterapia to metoda stymulacji sensorycznej. Poprzez kontakt
skóry dziecka z różnoziarnistymi strukturami piasku dostarczane są bodźce czuciowe. Piasek poza
różną strukturą może mieć różną temperaturę – ciepły rozluźnia napięcie mięśniowe. Działa stymulująco
na układ krążenia i nerwowy. Terapia w Piaskownicy jest skuteczna we wsparciu pedagogicznym dzieci
z trudnościami w uczeniu się. Dzieci doświadczające ich czują się sfrustrowane i tracą motywację do
nauki, mają niską samoocenę a w efekcie często stają się agresywne. Zabawa w piasku stanowi
niezastąpione ćwiczenie pozwalające na doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo
ruchowej oraz wypracowanie płynności ruchów dłoni wpływające na lepsze przygotowanie do nauki
pisania.

Spotkanie podsumowano dyskusją końcową i ustaleniem następnych działań projektowych.

