Opis koncepcji projektu

Basket na zdrowie
Przedstawiam koncepcję stworzenia miejsca do trenowania koszykówki oraz innych halowych sportów
drużynowych w jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Szczecina – Golęcinie Gocławiu.

Podstawowe założenia
Projekt nasz zakłada zaadaptowanie sali gimnastycznej pozostałej po zlikwidowanym Zespole Szkół Specjalnych
nr 3 przy ul. Strzałowskiej 9 na potrzeby centrum treningowego dla młodzieży.
Koncepcja zakłada w wyżej wymienionym, obecnie nie używanym, obiekcie uruchomienie działalności związanej z
promocją sportu wśród młodzieży i osób dorosłych zagrożonych marginalizacją.
Zajęcia te byłyby prowadzone na przemian z rozgrywkami ligowymi i odpłatnymi treningami, które utrzymywałyby
obiekt bez potrzeby dotowania bezpośrednio jego działalności z budżetu miasta.
Projekt nie ma na celu tworzenia kolejnej szkoły sportowej, ale zbudowania możliwości uprawiania sportu tym,
którzy nie mają takich możliwości na co dzień. Organizatorzy nie chcą budować kariery zawodniczej młodym
ludziom, ale stworzyć im alternatywną formę spędzania wolnego czasu.

Przedmiot działalności
Prowadzenie miejsca, gdzie każdy ma możliwość trenowania wiąże się z kosztami stałymi prowadzenia obiektu.
Dlatego konieczne jest pogodzenie różnych działań z ich finansowaniem. Należy podzielić je na dwie części:
nieodpłatna i odpłatna.
Na działalność nieodpłatną będą się składać:
 zajęcia profilaktyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 treningi dla trudnej młodzieży
 zajęcia dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości brania udziału w odpłatnych zajęciach.
Funkcjonowanie projektu będzie możliwe w powiązaniu z działalnością odpłatną, która będzie polegać na:
 organizacji odpłatnych zajęć sportowych
 organizacji rozgrywek lub udostępnianiu tym organizacjom obiektu
 organizacji imprez promocyjnych oraz indywidualnych zleceń np.: urodziny, imprezy firmowe itp.

Wpływ na lokalną społeczność
Obszar osiedla Golęcino Gocław należy do bardzo zaniedbanych rejonów Szczecina. Sytuacja ta ma wiele źródeł,
zmiana tego stanu rzeczy tak w sferze architektonicznej i społecznej będzie trwała wiele lat. Sport jest sposobem
integracji społecznej, a także świetną alternatywą na spędzanie wolnego czasu. Przykładem potwierdzającym tą
diagnozę jest frekwencja na imprezach sportowych organizowanych na obiekcie przy ul. Paproci.
Opracowanie: Paweł Kryzan, Pomysłodawca i organizator Gryf Basket Cup
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