WYMOGI FORMALNE I MERYTORYCZNE
NABÓR DO PROJEKTU „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB W PROJEKCIE
W związku z wystąpieniem światowej pandemii COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim osobom korzystającym z zajęć organizowanych i prowadzonych na Boiskach Orlik oraz na
innych obiektach sportowych, jak również osobom zaangażowanym w realizacją Projektu, Jednostka
Samorządu Terytorialnego (JST) oraz Animator zobowiązani są do bieżącego śledzenia wszelkich
komunikatów i informacji dotyczących przebiegu pandemii COVID – 19 oraz do stosowania się do
wszelkich zaleceń i instrukcji wydanych przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Rade
Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne
informacje dostępne są na stronach internetowych wskazanych organów.
JST zobowiązana jest do prowadzenia Orlika oraz innych obiektów sportowych, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu wszelkich wytycznych wydanych przez wyżej
wskazane organy oraz Operatora.
Animator, zobowiązany jest do przestrzegania metodyki i organizacji zajęć sportowych zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu wszelkich wytycznych wydanych przez
wyżej wskazane organy oraz przez Operatora.

WYMOGI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
Formalne
- prawidłowe wypełnienie wniosku aplikacyjnego – o dofinansowanie może ubiegać się każda JST
będąca właścicielem obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (dalej:
Orlik);
- zgłoszenie jednego Animatora przypisanego do każdego oddanego do użytku Orlika. Możliwe jest
także zgłoszenie dwóch Animatorów przy założeniu, że kwota przyznanego dofinansowania będzie
podzielona na dwie osoby po równo. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zawarcie stosownej
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z jednym/dwoma animatorami przez właściwą JST;
- uprzednie sprawdzenie i uzyskanie informacji – stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - czy dane wskazanego
Animatora, znajdują się w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1)
Ustawy

Merytoryczne
- zapewnienie dostępności obiektów sportowych na potrzeby realizacji Projektu w wymiarze co
najmniej 120 godzin w każdym miesiącu, w tym co najmniej 80% w skali roku na terenie Orlika, zgodnie
z miesięcznym harmonogramem prac Animatora;

- dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu
może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r.1;
- utrzymywanie obiektów sportowych, w tym Orlika w stanie bezpiecznym i uporządkowanym oraz
dostatecznego wyposażenia ich w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć przez Animatora;
- zaangażowanie i współpraca w organizacjach lokalnych i ogólnopolskich imprez sportoworekreacyjnych realizowanych przez Operatora.

WYMOGI DLA ANIMATORÓW:
Formalne
- posiadanie odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i uprawnień do podjęcia pracy w charakterze
animatora sportu, m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy;

Merytoryczne
- posiadanie doświadczenia i kompetencji;
- zaprezentowanie przez animatora planu działań o charakterze sportowym oraz społecznym
(integrujących i aktywizujących społeczność lokalną);
- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i
atrakcyjnych zajęciach sportowych;
- realizacja projektu w do 31 grudnia 2020 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi
przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada
2020 r.2;
- realizacja 120 godzin pracy miesięcznie, a w przypadku zgłoszenia dwóch animatorów realizacja 60
godzin przez każdego z nich;
- optymalne wykorzystanie infrastruktury Orlika oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej, przy
czym przynajmniej 80 % godzin musi zostać zrealizowanych na terenie Orlika.
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