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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZ ĄDÓW TERYTORIALNYCH 

DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Animator Sportu Dzieci i Młodzie ży” 

 
- Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzie ży” realizowany jest na podstawie 
umowy zawartej przez Ministerstwo Sportu i Turystyk i z Zarządem Głównym 
Szkolnego Zwi ązku Sportowego.  

- W 2013 roku program skierowany b ędzie  do Jednostek Samorz ądu 
Terytorialnego - Gmin, które nie maja na swoim tere nie wybudowanych 
kompleksów „Moje Boisko Orlik 2012”. 

- Projekt byłby realizowany w oparciu o istniej ącą bazę sportow ą i 
organizacyjn ą Gminy. 
 

I. CELE I ZADANIA PROJEKTU 

• Wspomaganie Jednostek Samorządów Terytorialnych w zapewnieniu 
systematycznej działalności  sportowo-rekreacyjnej w Gminach, w których nie 
powstały obiekty „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

• Promocja aktywności fizycznej. 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 

• Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, 
poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych 
i sportowo-rekreacyjnych 

• Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości 
uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu 
sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi 
społecznych; 

• Rozwój i promocja wolontariatu sportowego. 

• Rozszerzenie oferty programu MSiT „Sport wszystkich dzieci”. 

• Podnoszenie kwalifikacji  „Animatorów” pracujących z dziećmi i młodzieżą; 

 
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

- Od roku 2008 Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje rządowy program 
inwestycyjny „Moje Boisko - ORLIK 2012”, który zakłada budowę ogólnodostępnych, 
bezpłatnych kompleksów boisk sportowych, w każdej gminie na terenie całego kraju, 
tak by cała społeczność lokalna miała dostęp do nowoczesnej infrastruktury 
sportowej, w celu aktywnego uprawiania sportu .  

 
- Od 2009 roku w celu wsparcia rządowego  program „Moje Boisko - ORLIK 2012”, 
realizowany jest Projekt „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012”, który poprzez 
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dofinansowanie ze środków MSiT dopuszcza możliwość zatrudnienia animatorów  na 
obiekcie. 
 
- W 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w oparciu o istniejącą bazę sportową  i 
organizacyjną gmin pragnie  zrealizować projekt „Animator Sportu Dzieci i 
Młodzie ży” , który  polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatora” - osoby inicjującej, organizującej oraz 
prowadzącej systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych w 
gminie, która nie ma na swoim terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 
2012”. 
W zależności od potrzeb i możliwości finansowych, organizacyjnych i 
środowiskowych w tych gminach planowana jest organizacja   zajęć sportowych, 
rekreacyjnych  lub  turystycznych, na obiektach  sportowych samorządu, przez 
animatora, którym może być  nauczyciel wf, trener lub instruktor, który spełnia 
stawiane wymogi formalno-prawne. 
 

- Zorganizowane i przeprowadzone w ramach programu zajęcia przyczynią się do 
aktywnego udziału młodzieży w ogólnodostępnych zajęciach sportowych;  
będą tworzyły modę na sportowy tryb życia i  dadzą szansę na rozwój talentów 
sportowych. 
 

- Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako "Animator" w ramach projektu „Animator 
Sportu Dzieci i Młodzieży” składać się będzie z zadeklarowanej części wypłacanej 
przez właściwą JST oraz z części wypłacanej przez W SZS w ramach dotacji z MSiT. 

 

 

UCZESTNICY– ADRESACI PROGRAMU  

- Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy, pracujący z dziećmi i 
młodzieżą w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - 
posiadający  do tego uprawnienia.  

 

III. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Projekt finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i 
młodzieży, których przeznaczenie i wydatkowanie określa rozporządzenia Ministra 
Sportu z dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie dofinansowania zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). 

Dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i 
Turystyki jako Minister właściwy ds. kultury fizycznej, na podstawie ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych /Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 
127, poz. 857/ 
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IV. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROJEKTU 

1.Ministerstwo Sportu i Turystyki; 
2. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Wojewódzkie Szkolne Związki 
Sportowe współorganizator i koordynator realizacji zadań w ramach projektu, na 
podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki; 
3. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)  w, których nie powstały obiekty „Moje 
Boisko ORLIK 2012”. 

 

V. ZASADY REALIZACJI . 

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w 2013 roku realizację projektu 
„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” na bazie gminnych obiektów 
sportowych – ( poza kompleksami  „Moje Boisko – ORLIK 2012”)  ; 

2. Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatora” - osoby inicjującej, 
organizującej oraz prowadzącej systematyczne zajęcia i imprezy sportowe 
na obiektach sportowych w gminie; 

3. Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie 
zadań realizowanych w 2013r., projekt „Animator Sportu Dzieci i 
Młodzieży” może być realizowany  w okresie od 1 marca do 30 czerwca i 
1 września do 30 listopada 2013r., w wymiarze maksymalnie 7 
miesi ęcy w 2013 roku;  

 
4. Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST – gmina)  może zgłosić jedną 

osobę, przypisaną do swojej gminy, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych.  

5. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako "Animator" w ramach projektu 
„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” składać się będzie z zadeklarowanej 
części wypłacanej przez właściwą JST oraz z części wypłacanej przez 
Woj. SZS w ramach dotacji MSiT;  

6. Na podstawie złożonego przez JST wniosku o dofinansowanie kosztów 
zatrudnienia „Animatora”, Woj. SZS zawrze ze wskazanym animatorem 
umowę   

- dla każdego uczestnika w projekcie „Animator Sportu Dzieci i 
Młodzieży” w 2013 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna środki 
finansowe w  wysokości  2 275,00 złotych , które przeznaczone będą 
na pokrycie  całkowitych kosztów zatrudnienia animatora, co stanowić 
będzie II cześć wynagrodzenia  animatora; 

7.  Do wniosku o  dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, JST musi 
załączyć pisemną deklarację o zapewnieniu środków  w wysokości nie 
mniejszej niż kwota dotacji  pochodząca ze środków  Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, co stanowić będzie I część wynagrodzenia „Animatora”; 

8. Każdy „Animator”, na podstawie zawartej z woj. SZS umowy, zostanie 
zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania 
umowy - 20 godzin zaj ęć w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% 
ogólnej liczby godzin przepracowanych przez „Animatora” na danej gminie; 
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9. Przebieg realizowanych przez „Animatora” działań musi być 

udokumentowany odpowiednimi zapisami w "Dzienniku Pracy Animatora"; 
 

10.  Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala JST lub wyznaczona    
przez JST  jednostka  zarządzająca. ZG SZS zastrzega sobie prawo do 
ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu 
do zadań wynikających z polityki MSiT dla rozwoju i promocji sportu, 
zgodnie z wytycznymi MSiT.  

 

VI. PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”: 

-  inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla    
    dzieci i młodzieży, 
-   współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,  
-   współpraca z organizacjami  pozarządowymi  i  klubami sportowymi, 
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych  
    wydarzeń promujących zdrowy styl życia, 
-   organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu. 

 
VII. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1. Wnioskodawcą może być wyłącznie JST (gmina), która nie ma na swoim  
     terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”; 
 
2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku wniosku podpisanym przez  
    upoważnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego; 
 
3. Wnioski należy składać  w terminie do 20 lutego 2013 ; 

 
4. Wniosek powinien zawierać deklarację JST o zagwarantowaniu kandydatowi 
 na „Animatora” wynagrodzenia w kwocie co najmniej równoważnej kwocie   
    dotacji proponowanej przez MSiT, przez okres co najmniej równorzędny -  
    wynikający z  treści wniosku (I część wynagrodzenia); 

 

5. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata na „Animatora” o nie 
 pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów 
 finansowanych przez MSiT (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do  
    wniosku); 

 
6. Na Jednostce Samorz ądu Terytorialnego  spoczywa obowiązek weryfikacji 
 uprawnień oraz kwalifikacji Animatora do prowadzenia działalności w zakresie 
 określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie. 
 
7. Wnioski należy kierować do Zarządu Głównego Szkolnego Związku  
    Sportowego, ul. Mokotowska 24/V p. lok. B, 00-561 Warszawa; 

 
8. Przy kwalifikacji wniosków będziemy brali pod uwagę kolejność zgłoszeń (liczy  
    się data stempla pocztowego) oraz poprawność przedstawionych  
    dokumentów. 
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9. Do wniosku należy dołączyć również Plan/y działania Animatora, określający 
 podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę 
 uczestników (druk stanowiący załącznik nr 2 do wniosku); 

 

VIII. TRYB WYBORU „ANIMATORÓW” 

1.  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz Wojewódzkie Szkolne 
Związki Sportowe rozpatrzą złożone wnioski i dokonają akceptacji 
zgłoszonych kandydatów w  terminie do ko ńca lutego 2013 r. , co będzie 
skutkować możliwością podpisania umowy odpowiednio na okres marzec – 
czerwiec i wrzesień – listopad 2013 r. (4 i 3 miesiące)  lub na inny krótszy 
okres 2013 roku, wynikający np: z przyczyn niezależnych  od JST i SZS lub z 
innego powodu, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZG SZS; 

2. Z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury „Animatorami”, Zarząd 
 Główny  Szkolnego Związku Sportowego, za pośrednictwem Wojewódzkich 
 Szkolnych Związków Sportowych, podpisze stosowne indywidualne umowy; 

3. Zawarta z „Animatorem” umowa określi szczegółowy zakres obowiązków,   
sposób dokumentowania wykonywanej pracy oraz zasady rozliczania 
wykonania umowy,  w/g wytycznych zawartych w pkt. V tego dokumentu oraz 
w załączniku nr 2. do projektu pn. Informacje i wskazówki dotycz ące 
realizacji projektu .  
 
 

IX. SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJ Ą PROJEKTU 

1. Nadzór nad realizowanym projektem sprawuje Departament Rozwoju i  
      Promocji Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

2.  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz Wojewódzkie Szkolne  
      Związki Sportowe będą uprawnione do dokonywania bieżącej kontroli pracy  
      „Animatora” oraz do okresowej oceny realizacji realizowanych przez niego  
      zadań. 
 
3.  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego zobowiązany będzie, w  
    terminie określonym w umowie, do przedłożenia Departamentowi  
    Rozwoju i Promocji Sportu MSiT, kompleksowego sprawozdania z projektu. 


