
ZAŁOŻENIA 

PROGRAM 

 
„ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM” 

XIII edycja 2015 

 

Krajowe Zrzeszenie LZS od 2003 roku realizuje program „Organizator sportu 

dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”  mający za zadanie niwelowanie 

zaniedbań w rozwoju i upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim. Program w szczególności ma za zadanie wpływać na poprawę aktywności 

fizycznej, przeciwdziałać patologiom społecznym, promować wszelkie akcje mające 

za zadnie poprawę  kondycji fizycznej i zachowań prospołecznych, a także wyłanianie 

dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo do dalszego szkolenia w sekcjach LZS. 

 

I/ Główne cele programu: 

 zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży  w czasie wolnym, od 

nauki szkolnej lub pracy 

 wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, utrwalanie postaw 

sprzyjających uczestnictwu w systematycznych zajęciach; 

 promowanie systematycznej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży i ich 

rodziców oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze 

wartości sportu, 

 promowanie wolontariatu w sporcie, rekreacji i turystyce; 

 integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport, 

 współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli oraz innymi 

organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży 

oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim, 

 przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom 

cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży,  

 wykorzystywanie istniejącej bazy sportowej, w tym boisk ORLIK 2012.   

 powoływanie nowych jednostek organizacyjnych Zrzeszenia LZS, 

udzielanie pomocy organizacyjnej jednostkom funkcjonującym.  



 

 

Założone cele realizowane będą przez: 

 organizację imprez, zawodów, turniejów, mistrzostw, obozów sportowych 

oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

 współpracę z lokalnymi podmiotami i klubami sportowymi, 

 włączenie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji 

działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-

finansowego realizowanych zadań na terenie działania poszczególnych 

organizatorów, 

 wyłanianie dzieci i  młodzieży uzdolnionej sportowo, 

 współpracę z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach 

wolnych od nauki,   

 pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji przedsięwzięć na rzecz 

aktywizacji sportowej środowiska, 

 zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych, na rzecz wspierania 

różnych przedsięwzięć upowszechniających wszelkie aktywne formy 

spędzania czasu wolnego; 

 inicjowanie i prowadzenie akcji promujących uprawianie sportu. 

 

 

II/  Organizatorzy: 

- Krajowe i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

- Samorządy wszystkich szczebli. 

 

III/ Realizatorzy: 

Osoby posiadające uprawnienia organizatora sportu (minimum) oraz niezbędne 

doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych. 



 

IV/  Zgłoszenia: 

 

Zgłoszeń kandydatów - na załączonych drukach - dokonują stowarzyszenia 

(LKS-y, LZS-y), Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Zrzeszenia LZS. 

Kompletne wnioski wraz z deklaracją samorządu o współfinansowaniu 

programu składane są w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS, które ocenia wnioski 

pod względem formalnym i merytorycznym i dokonuje wyboru kandydatów.  

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS pozytywnie zaopiniowane komplety 

dokumentów przekazują do Krajowego Zrzeszenia LZS do dnia 31.12.2014 r. 

 Zatwierdzenia listy organizatorów do dnia 15.01.2015 r. dokonuje Komisja 

Centralna  powołana przez Prezydium KZ LZS. 

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja 

Centralna.  

 

V/  Sposób realizacji: 

 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  przeznacza ustaloną kwotę na umowę-zlecenie dla 

organizatora na 2015 rok (nie więcej niż 6000 zł rocznie na 1 organizatora).  

Taką samą kwotę (lub wyższą) przeznacza samorząd (szczebla gminnego, 

powiatowego lub wojewódzkiego) lub inny podmiot funkcjonujący na terenie 

samorządu, wyrażający pisemną wolę współpracy w realizacji programu. 

Szczegółowy zakres pracy organizatora,  ustalony zostanie w uzgodnieniu z 

samorządem, jako załącznik do  zawartej  umowy podpisanej z organizatorem 

przez WZ LZS.  

 

Praca organizatora winna być udokumentowana zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi realizacji programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w 

środowisku wiejskim”. 

 



VI/  Nadzór nad realizacją: 

 

Oceny merytorycznej działalności organizatora dokonują WZ LZS                              

i przedkładają informację samorządowi, który dofinansowuje program lub na 

terenie którego funkcjonuje podmiot wspierający finansowo działalność 

organizatora.  

Ostatecznej oceny funkcjonowania programu na podstawie materiałów 

otrzymanych z WZ LZS dokonuje KZ LZS   i  przekazuje do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki.  

 

 

       ORGANIZATORZY  
Prezydium RG KZ LZS 

Warszawa,  12.12.2014 r. 


