Program „KLUB”
Od 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Programu "Klub", dzięki któremu możliwe jest
dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, które z
uwagi na zróżnicowane uwarunkowania borykają się z problemami natury organizacyjno-finansowej.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których
podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Celem Programu jest dofinansowanie działalności
prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych - kluby sportowe,
które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej
społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne
funkcjonowanie klubu sportowego - wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu
polskiego - klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Realizacja Programu „Klub” w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie już po raz drugi otrzymała dotację w kwocie
10 000 zł .
Rok szkolny 2018 / 2019
Zakupiono sprzęt sportowy : 2 profesjonalne bramki do unihokeja (1600 zł )
15 kompletów strojów sportowych firmy :Nike” (2000 zł)
4 piłki do gry w piłkę nożną ( 400zł )
Przeprowadzono szereg treningów sportowych oraz turniejów szachowych które trwały cały rok
szkolny , od września do grudnia zajęcia odbywały się w weekendy po dwie godziny tygodniowo –
wynagrodzenia szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe (5200zł)
Rok szkolny 2019 / 2020
Zakupiono sprzęt sportowy : Betonowy Parkowy Stół do gry w szachy (3580 zł)
6 zegarów szachowych ( 420zł)
Prowadzenie treningów szachowych – nauki gry w szachy dla klasy 1szej przez cały rok szkolny wynagrodzenia szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe (5200zł)

