1. Opis projektu
 Cel programowy 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH
DZIEDZINACH ŻYCIA
 Typ projektu - impreza integracyjna o charakterze otwartym –zawody sportowe
 Cel projektu : Głównym celem jest zorganizowanie XIX Paraspartakiady Śląska i Zagłębia, będącej
świętem promującym sport wśród i przy udziale osób niepełnosprawnych. Realizowany będzie w
trosce o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy rozwijanie zainteresowań sportowych
,kształtowanie właściwych postaw społecznych. Celem pośrednim jest integracja oraz przełamanie
stereotypów dotyczących niepełnosprawności
 Tytuł projektu, XIX PARASPARTAKIADA ŚLĄSKA I ZAGŁEBIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Rodzaj projektu Projekt roczny

 Termin realizacji imprezy :

28 listopada 2018r

 Miejsce imprezy : Hala widowiskowo-sportowa CENTRUM Dabrowa Górnicza ul. Aleja Róż
 Charakter projektu Cykliczny
 Zakres terytorialny projektu Ponadregionalny

 Krótka charakterystyka projektu :
Chcąc uaktywnić osoby niepełnosprawne i pobudzić ich do aktywnego spędzenia czasu połączonego z
rekreacją ruchową organizacja nasza proponuje kolejną edycję imprezy sportowej pn. XVII Paraspartakiada
Śląska i Zagłębia. Adresatami imprezy są osoby niepełnosprawne w różnym przekroju wiekowym i o różnych
stopniach niepełnosprawności. Główną misją Paraspartakiady jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez
sport w drodze do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Paraspartakiada dla osób
niepełnosprawnych daje możliwość "wyjścia do ludzi", zapomnienia o niepełnosprawności, poczucia własnej
wartości, a udział w niej należy traktować nie, jako uzyskanie samej tylko sprawności, lecz także, jako
dziedzinę rehabilitacji, której wartość polega na czerpaniu radości z życia, odzyskiwania wiary we własne siły i
możliwości, zwiększając również poczucie solidarności oraz przynależności do grupy, ucząc się wygrywania
jak również nabywanie umiejętności przegrywania. Jednym z walorów moralnych Paraspartakiady jest jej
amatorstwo w rywalizacji sportowej a udział w niej ma duże znaczenie psychologiczne, pomagając im
zaakceptować własne kalectwo, pomaga w zintegrowaniu ze społeczeństwem w pokonywaniu barier
psychicznych, w uwierzeniu w siebie. Organizowanie cykliczne
Paraspartakiady powoduje z jednej strony, że sport rekreacyjny skutecznie pomaga niepełnosprawnym w
zwalczaniu negatywnych modyfikacji osobowych, z drugiej zaś strony otwiera drzwi na świat, otwarcie na
drugiego człowieka pokazując jednocześnie płaszczyznę integracji społecznej. Jest to impreza jednodniowa
organizowana w nowoczesnej hali sportowej bez barier architektonicznych, której właścicielem jest Gmina
Dąbrowa Górnicza. Planuje się udział 400 zawodników (osoby niepełnosprawne) wraz z niezbędnymi
opiekunami (150 osób.) Rozegrane zostaną 3 konkurencje sportowe dla trzech kategorii wiekowych z
podziałem na mężczyzn i kobiety oraz oddzielnie 2 konkurencje sportowe tylko dla osób poruszających sie na
wózkach inwalidzkich. Cykliczne organizowanie Paraspartakiady są jednym i jedynym etapem, w którym
osoby niepełnosprawne mogą próbować własnych sił i uwierzyć w siebie, a forma takiej aktywności ruchowej
pokazuje, że życie niepełnosprawnych w harmonii ze sportem przynosi energię, odnawia siły psychofizyczne,
pomniejsza dolegliwości i problemy życiowe. Dla uczestników zawodów sportowych w ramach
Paraspartakiady sport może odegrać ważną rolę w dwojaki sposób tj. zapewnić korzyści rekreacyjne i dać
korzyści wynikające z rywalizacji. Cykliczne organizowanie zawodów sportowych w ramach Paraspartakiady
wpisuje się w strategię działań na rzecz osób niepełnosprawnych stanowiąc jednocześnie ofertę programową
skierowaną do osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.

2. Miejsce realizacji projektu
 Obszar, na którym planowana jest realizacja projektu



Województwo : śląskie
Powiat: Dąbrowa Górnicza

 Uczestnicy projektu




Opis docelowej grupy uczestników projektu : Uczestnikami Paraspartakiady Śląska i Zagłębia
będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności i
różnym wieku. Pochodzić będą z województw : śląskiego. małopolskiego, opolskiego,
świętokrzyskiego i reprezentować będą szkoły, ośrodki, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady
Aktywizacji Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, domów pomocy społecznej, organizacji NGO
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Ponadto uczestnikami będą również
indywidualne osoby niepełnosprawne stale przebywające w domach, dla których tego typu
impreza jest jedyną formą rehabilitacji społecznej i integracji ze społeczeństwem. Dodatkowo
uczestnikami będą również opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy takiej pomocy
potrzebują, a bez której nie mogliby uczestniczyć w tego typu imprezie.
Planowana liczba uczestników projektu 560 w tym
liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia : 220
liczba dorosłych osób niepełnosprawnych : 180
ilość niezbędnych opiekunów do osób niepełnosprawnych 160

 Zasady rekrutacji uczestników projektu, ze wskazaniem sposobu i logistyki rekrutacji
Metody wypracowane podczas dotychczasowych edycji gwarantują, że jako organizator
zamierzamy dotrzeć do potencjalnych uczestników imprezy poprzez sieć kontaktów z ośrodkami,
szkołami, organizacjami NGO, WTZ, domami pomocy społecznej zajmującymi sie osobami
niepełnosprawnymi Dodatkowo informacja o imprezie i naborze uczestników dotrze również do
wydziałów edukacji urzędów miejskich z terenów planowanych województw. Nabór uczestników
odbywać się będzie poprzez wypełnienie listy uczestników (patrz załączniki do regulaminu
zawodów) i przesłanie drogą mailową lub pocztową czy faksem. osoby niepełnosprawne
indywidualne, które wyrażą chęć wzięcia udziału będą zapisywane indywidualnie bezpośrednio u
organizatora w formie telefonicznej, mailowej, osobistej, listownej. Termin rekrutacji zawodników
jest ściśle określony w regulaminie Paraspartakiady, który będzie dostępny na stronie internetowej
organizatora i przesłany jednocześnie do ośrodków wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału.
Wykaz województw, na terenie, których prowadzona będzie rekrutacja: MAŁOPOLSKIE;
OPOLSKIE; ŚLĄSKIE; ŚWIĘTOKRZYSKIE

 Uzasadnienie realności osiągnięcia zakładanej liczby uczestników projektu, którzy
otrzymają wsparcie w ramach projektu
Dotychczasowe edycje Paraspartakiady dają pewność i gwarancje, że osoby niepełnosprawne
chętnie chcą wziąć w niej udział. Niejednokrotnie na zakończenie każdej edycji są już chętni
zapisywać sie na kolejną edycję, aby mieć pewność, że wezmą w niej udział. Do XVI edycji brały
udział osoby niepełnosprawne tylko z województwa śląskiego i małopolskiego z uwagi na
ograniczone w znacznym stopniu pozyskiwane środki finansowe na ten cel. Od XVII edycji zmieniła
się forma wsparcia finansowego i merytorycznego, co umożliwia skorzystanie osobom
niepełnosprawnym z czterech województw.
 Finansowanie imprezy





ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000135/12/D o zlecanie realizacji zadania
w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych
ze środków Gminy Dabrowa Górnicza na podstawie umowy nr WKS.273.2018:
ze środków własnych stowarzyszenia NEURON Dąbrowa Górnicza
ze środków współorganizatorów imprezy

 Patronat honorowy :




Biskup Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu
Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

