Sport dzieci i młodziezy

Sportowy Poznań

Miasto wspiera zarówno wydarzenia na najwyższym poziomie sportu młodzieżowego (Mistrzostwa Polski, Europy czy Świata), jak i te adresowane do wszystkich
chętnych. Spośród imprez rekreacyjnych wymienić można Puchar 5 milionów,
Gimniadę czy Licjadę. W organizowanej od 2002 roku imprezie Sportowy Zajączek, każdego roku, przez 3 dni, bierze udział około 1500 przedszkolaków.

Sukcesy sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych to marzenie zawodników, działaczy, kibiców, sponsorów, jak też władz lokalnych i krajowych. Jednak
by móc odnosić sukcesy nie wystarczą pieniądze czy nowoczesne zaplecze sportowe.
Najważniejszą rolę odgrywa przygotowanie młodego człowieka, którego kontakt ze
sportem powinien rozpocząć się w wieku dziecięcym i być kontynuowany, w zależności
od predyspozycji oraz chęci, podczas zajęć i rozgrywek szkolnych, a następnie klubowych. Tylko długotrwały i wszechstronny rozwój młodego człowieka może sprawić, że
będzie on odnosił sukcesy w sporcie seniorskim.
Władze Poznania od lat wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży. Najważniejszą formą pomocy są dotacje finansowe przekazywane (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku) stowarzyszeniom,
związkom oraz klubom na rozwój sportu młodych mieszkańców miasta. Przykładem
innych działań są przedsięwzięcia sportowe organizowane przez jednostki miejskie, jak
również bezpłatne użyczanie własnych obiektów, udzielanie wsparcia merytorycznego
czy obejmowanie honorowym patronatem
określonych imprez sportowych.
Bardzo ważnym elementem jest sport
szkolny. Na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas międzyszkolnych rozgrywek uczniowie często mają
pierwszy kontakt z wieloma dyscyplinami
indywidualnymi czy grami zespołowymi.
W szkole wykształcają różnego rodzaju
umiejętności techniczne i w zależności od
sprawności oraz upodobań decydują się
trenować wybraną dyscyplinę.
Władze Poznania od lat wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Źródło: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
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Formy wsparcia sportu szkolnego
Miasto finansuje nieprzerwanie od 1991 roku naukę pływania dla uczniów II i III klas
szkół podstawowych. Uczestniczy w nich corocznie około 6000 uczniów. Każdy z nich
otrzymuje certyfikat „Umiem pływać”. Nauka zakończona zostaje zawodami międzyszkolnymi, a najlepsi młodzi pływacy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Od wielu lat miasto partycypuje w kosztach organizacji kursów nauki jazdy na
nartach i snowboardzie na stoku narciarskim Malta-Ski. Rekrutacja na zajęcia
odbywa się we wszystkich miejskich szkołach (podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych). Kurs obejmuje dziesięć
jednostek lekcyjnych dla każdego ucznia.
Nauka jazdy na nartach na stoku narciarkim Malta Ski.
Fot. archiwum Malta Ski

Miasto współorganizuje również naukę jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych oraz gimnazjów. Każdego roku zajęcia odbywają się od stycznia
do marca, a polegają w pierwszej kolejności na nauce jazdy na łyżwach, a w dalszej
- na nauce elementów gry w hokeja na lodzie Z budżetu miasta pokrywane są koszty
wynagrodzeń instruktorów, wynajmu lodowiska i wypożyczenia łyżew.
Największą liczbę uczestników gromadzą Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Jest to całoroczny cykl imprez, finansowany i współorganizowany przez miasto, obejmujący: Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla uczniów szkół podstawowych, Gimnazjadę
- dla uczniów gimnazjów oraz Licealiadę - dla szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach w ramach Igrzysk corocznie bierze udział około 10 tysięcy uczniów. Wyłaniane są
najlepsze szkoły w danych dyscyplinach (aerobik, badminton, biegi przełajowe, czwórbój, lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, pływanie, szachy, tenis stołowy, unihokej, warcaby) oraz w klasyfikacji ogólnej. Zwycięskie placówki otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego.
Kolejnym zadaniem, finansowanym praktycznie w całości przez miasto, są szkolne ligi
sportowe. Skierowane są głównie do młodzieży niezrzeszonej w klubach. Jest to swego
rodzaju wypełnienie luki pomiędzy sportem kwalifikowanym, który uprawia stosunkowo wąska grupa młodzieży, a zajęciami w ramach wychowania fizycznego w szkołach.
Program trwa nieprzerwanie od 1992 roku. Corocznie uczestniczy w nim kilka tysięcy
uczniów, którzy rywalizują w piłce koszykowej, piłce nożnej halowej, piłce ręcznej czy
piłce siatkowej.
Od wielu lat miasto jest współorganizatorem Akcji Lato i Akcji Zima. Dzieci i młodzież, pozostająca podczas wakacji letnich i zimowych w mieście, może korzystać z sal
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gimnastycznych i świetlic w szkołach oraz brać udział w zajęciach na basenie, lodowisku czy ścianie wspinaczkowej. Przygotowywane są turnieje „dzikich drużyn” w piłce
nożnej, siatkówce plażowej oraz streetballu.
Inną formę popularyzacji sportu stanowi program „Animator sportu dzieci i młodzieży”. Jest to cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez
trenerów i instruktorów. Zajęcia mają na celu przygotowanie młodzieży do rozgrywek
międzyszkolnych oraz w dalszej perspektywie do podjęcia treningów w poznańskich
klubach sportowych. „Trener osiedlowy”
to z kolei zadanie polegające na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
młodych poznaniaków, które odbywają
się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę sportową, pod opieką
wykwalifikowanych trenerów osiedlowych. Poznańscy radni, wprowadzając ten
projekt do budżetu miasta, wzorowali się
na sprawdzonym pomyśle z Wrocławia.
Dzisiaj do dyspozycji młodzieży pozoPod okiem słynnego piłkarza Zinedine Zidana.
staje kilkadziesiąt boisk na terenie całego
Fot. Adam Ciereszko
miasta.
Na sport dzieci i młodzieży przekazywana jest także część środków finansowych na
profilaktykę narkotykową i alkoholową. Z tych pieniędzy organizowane są regularne
zajęcia sportowe (m. in. akrobatyka sportowa, boks, hokej na trawie, judo, kajakarstwo, lacrosse, łyżwiarstwo, narciarstwo, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna,
piłka siatkowa, rugby, szermierka, tenis stołowy, tenis ziemny, wioślarstwo, woltyżerka, zapasy) dla stałych grup odbiorców, którzy nie korzystają z Młodzieżowych Centrów Sportu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program profilaktyczny, przy udziale
psychologa lub pedagoga.
Poznań od wielu lat dofinansowuje olimpiady specjalne i ich program pn. „Sport jako
forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową”. Duże wsparcie otrzymują
również między innymi: „Stałe zajęcia w koszykówce osób niepełnosprawnych” oraz
„Program zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu”.
Dofinansowanie sportu młodzieżowego
Największe dofinansowanie dotyczy Młodzieżowych Centrów Sportu - całorocznych
zajęć dla ludzi młodych uzdolnionych sportowo, którzy są objęci ogólnopolskim
systemem współzawodnictwa. W trakcie szkolenia młodzież zrzeszona w poznańskich
klubach doskonali swoje umiejętności w wybranych dyscyplinach (akrobatyka sporto-
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wa, bieg na orientację, boks, brydż sportowy, duathlon, gimnastyka artystyczna, hokej
na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kickboxing, kolarstwo, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo zjazdowe, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka
ręczna, piłka sitkowa, pływanie, rugby, snowboard, strzelectwo sportowe, szachy,
szermierka, taekwondo ITF, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, tenis ziemny, triathlon, unihokej, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo). Program funkcjonuje od 1994 roku.
W systematycznych treningach bierze udział około 4500 sportowców.
Ciekawą formą wspierania sportu młodzieżowego jest dofinansowywanie wymiany
zagranicznej realizowanej przez kluby sportowe. Podczas rywalizacji z rówieśnikami
z całej Europy młodzi zawodnicy, oprócz rozwoju sportowego, mają możliwość poznania interesujących miejsc. Dodatkowo - dzięki przyjaźniom nawiązywanym z młodzieżą z innych krajów - rozwijają swoje umiejętności językowe.
Stypendia dla zawodników
Każdego roku kilkudziesięciu poznańskich zawodników, którzy w systemie współzawodnictwa zajmują czołowe miejsca na arenie krajowej i międzynarodowej, otrzymuje
stypendia od miasta - kwoty pieniężne, wypłacane co miesiąc przez okres jednego
roku.
Najlepszym dowodem na skuteczność działań miasta, prowadzonych w zakresie wspierania sportu wśród dzieci i młodzieży, są czołowe miejsca, jakie zajmują poznańskie
kluby oraz sekcje we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Poznań w łącznej punktacji gmin plasuje się nieprzerwanie od 2003 roku na drugim miejscu, tuż za Warszawą. Całość działań podejmowanych przez władze miasta została doceniona w I edycji
Konkursu Oskarów Sportowych Gminess, odbywającego się pod patronatem wicemarszałka Senatu RP prof. Marka Ziółkowskiego. W kategorii „Sport dzieci i młodzieży
w gminie” Miasto Poznań zajęło pierwsze miejsce.
Dalsze promowanie i organizowanie sportu dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów programu „Sportowy Poznań”, który jest elementem opracowywanej „Strategii
Rozwoju Miasta Poznania 2030”. Uwzględnia on takie działania, jak kreowanie sportu
dzieci i młodzieży we współpracy z podmiotami ekonomicznymi i samorządowymi,
kształtowanie sportowych nawyków u najmłodszych, zapraszanie „gwiazd” polskiego
sportu na spotkania z poznańską młodzieżą czy obejmowanie patronatem Prezydenta
imprez adresowanych do młodego pokolenia.

Opracowanie: Wydział Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Poznania
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