OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

I Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej Dla Młodzieży i Osób
Dorosłych organizowane w Starym Mieście w 2013 roku

nazwa podmiotu

Klub Sportowy TEAM Stare Miasto

dokładny adres

Ul. Czeremchowa 14 Żychlin 62-571 Stare Miasto

gmina

Stare Miasto

powiat

Koniński

województwo

Wielkopolskie

telefon

502 208 435

adres strony internetowej

www.teamstaremiasto.pl

faks

Nie dotyczy

adres e-mail

teamstaremiasto@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
 realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych


działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza

 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
W 2013 roku sekcja siatkówki KS TEAM Stare Miasto nawiązała kontakt z Europejskim
Klubem Stanisławowa z Ukrainy, który posiada męską drużynę siatkówki osób
z Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na Ukrainie. Pojawił się pomysł
zorganizowania turnieju, na który można by było zaprosić drużyny z zagranicy, nawiązać
współpracę, poznać się. Kiedy UMWW ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu
imprez sportowych, został napisany projekt rozgrywek i udało się dostać na ten cel dotację.
Wtedy postanowiono zaangażować do współpracy również społeczność mieszkańców,
Gminę Stare Miasto i Starostwo Powiatowe w Koninie, ale także inne stowarzyszenia, ludzi
biznesu i media. W dniach 09-11.11.2013 roku Obyły się I Międzynarodowe Rozgrywki
w Piłce Siatkowej Dla Młodzieży i Osób Dorosłych organizowane w Gminie Stare Miasto,
które okazały się ogromnym sukcesem organizacyjnym dla wszystkich zaangażowanych
osób i podmiotów.

5. Opis działań
W 2013 roku, po nawiązaniu kontaktu z Europejskim Klubem Stanisławowa z Ukrainy, który
posiada męską drużynę siatkówki osób z Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na
Ukrainie, pojawił się pomysł organizacji międzynarodowych rozgrywek w piłce siatkowej.
Wtedy też członkowie Klubu zaczęli szukać źródeł dofinansowania projektu. W czerwcu
pojawił się konkurs ofert UMWW na dofinansowanie imprez sportowych. Został napisany
projekt, do którego dołączono listy intencyjne m.in. od drużyny z Ukrainy i udało się
pozyskać na ten cel dotację. Wtedy pojawił się pomysł zaangażowania w to wydarzenie
również lokalnej społeczności oraz Gminy Stare Miasto i Powiatu Konińskiego. Został
sporządzony konspekt projektu, kosztorys, harmonogram, zwołani członkowie klubu
i delegacja udała się do Urzędu Gminy oraz do Starostwa. Pomysł przypadł do gustu obu
instytucjom, a Gmina włączyła rozgrywki do obchodów Dnia Niepodległości. Dzięki
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego udało się: dzięki dofinansowaniu
z UMWW zapewnić napoje oraz częściowe wyżywienie dla zawodników, Gmina Stare
Miasto zapewniła nocleg oraz wyżywienie dla przyjezdnych drużyn, Starostwo Powiatowe
w Koninie z kolei ufundowało medale. W projekt udało się również włączy kilka firm, które
zakupiły dla drużyny KS TEAM Stare Miasto profesjonalne stroje sportowe. Bardzo chętnie
zaangażowały się także media, które objęły patronat medialny nad tym wydarzeniem. Duże
wsparcie zapewnili także mieszkańcy Gminy, którzy pomagali w przygotowaniu sali do
rozgrywek oraz kibicowali podczas samych rozgrywek. Przygotowania trwały od początku
października. Organizowane były spotkania, rozmowy z przedstawicielami JST i mediami,
członkowie zarządu czuwali nad realizacją projektu.
Same rozgrywki odbyły się w dniach 09-11.11.2013r. 09.11 odbyły się mecze w grupie A,
gdzie rywalizowały ze sobą drużyny z Ukrainy, Godowa i Starego Miasta. W pierwszym
meczu Drużyna z Gminy Godów pokonała w trzech setach Europejski Klub Stanisławowa.
Także KS TEAM Stare Miasto nie miał większych problemów ze zwycięstwem z drużyną
z Ukrainy. Trzy-setowy mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla gospodarzy. Najbardziej
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emocjonujący w tej grupie okazał się mecz Drużyny z Gminy Godów z KS TEAM Stare
Miasto. Co prawda gospodarze wygrali 3:0, lecz zwycięstwo nie przyszło łatwo. Wieczorem
odbyło się ognisko w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystycznym. 10.11. odbyły się
mecze w grupie B, gdzie walczyły zespoły z Koła, Mąkolna i Radia Zet Gold. KTPPS Koło
pokonało Drużynę Radia Zet Gold 2:1. Także GTS Mąkolno miało problemy ze zwycięstwem
nad Drużyną Radia Zet Gold i po emocjonującym meczy wygrało 2:1. Z kolei pojedynek GTS
Mąkolno z KTPPS zakończył się zwycięstwem Drużyny z Mąkolna przy stanie 3:0. W tym
czasie drużyny z Godowa i Ukrainy odbyły wycieczkę krajoznawczą po regionie konińskim
zwiedzając Stare Miasto, Konin, Ślesin i Licheń. Wielki finał rozgrywek odbył się 11.11.2013
roku. Rozpoczął się dwu-setowym meczem o V miejsce, który stoczyli ze sobą Europejski
Klub Stanisławowa z Drużyną Radia Zet Gold. Konińscy radiowcy nie mieli większych
kłopotów w pokonaniu drużyny z Ukrainy i gładko wygrali mecz 2:0. O III miejsce walczyli
ze sobą KTPPS Koło z Drużyną z Gminy Godów. Najbardziej emocjonujący okazał się 3 set,
kiedy przy stanie 2:0 dla KTPPS, drużyna z Godowa przejęła inicjatywę i wygrała set.
Niestety, pomimo dopingu ze strony zawodników KS TEAM Stare Miasto i Europejskiego
Klubu Stanisławowa, drużyna z Godowa przegrała kolejny set. KTPPS zajęło III miejsce
z wynikiem 3:1. Najbardziej zacięty okazał się jednak mecz finałowy pomiędzy KS TEAM
Stare Miasto i GTS Mąkolno. Ogromnych emocji dostarczył drugi set, kiedy przy stanie 1:0
dla GTS Mąkolna, gospodarze prowadzili. Trybuny zawrzały – z jednej strony ogromny
doping kibiców z Mąkolna, z drugiej – kibiców drużyny ze Starego Miasta, zawodników
z Godowa i Ukrainy. Obie drużyny szły łeb w łeb, punkt za punkt i w momencie, kiedy
drużyna ze Starego Miasta miała okazję zremisować, losy meczu się odwróciły. Ostatecznie
mecz zakończył się wygraną Mąkolna 3:0. Rozgrywki uatrakcyjnił pokaz szermierczy
przygotowany przez szermierzy KS TEAM Stare Miasto. Po zakończeniu rozgrywek odbyła
się ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów, medali oraz pucharów. Po uroczystym
odegraniu hymnów Ukrainy i Polski wójt Gminy Stare Miasto podziękował wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie i walkę. Orest Bezzubiak z Europejskiego Klubu
Stanisławowa podsumował imprezę słowami, iż nie liczy się wynik tej rywalizacji i zajęte
miejsce, lecz integracja i możliwość poznania się. Wieczorem przedstawiciele KS TEAM Stare
Miasto złożyli w imieniu swoim oraz drużyn z Godowa i Ukrainy kwiaty pod Pomnikiem
Ofiar II Wojny Światowej. Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej były bowiem
częścią obchodów Dnia Niepodległości w Gminie Stare Miasto.
Realizacja tego zadania pozwoliła Klubowi na realizację zakładanych wcześniej celów.
Organizacja międzynarodowych rozgrywek w piłce siatkowej dla młodzieży i osób dorosłych
pozwoliła na rozwój fizyczny i psychiczny biorących udział zawodników, ponieważ mieli
okazję rywalizować z drużynami i lepszymi, i gorszymi od siebie, ale także wszyscy
uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, zdobywali nowe doświadczenia. Udało się także
nawiązać nowe kontakty, a te stare – bardziej zacieśnić. Biorąc pod uwagę, że rozgrywki
odbywały się w tzw. „długi weekend”, udało się zorganizować czas wolny, zarówno
zawodnikom, jak i okolicznym mieszkańcom, którzy dopingowali sportowców. Wszyscy
sympatycy sportu mogli rozwijać swoje zainteresowania i hobby – zawodnicy siatkówki
poprzez czynny udział, zawodnicy szermierki poprzez prezentację pokazu podczas
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rozgrywek, a kibice – oglądając mecze. Była to także okazja do promocji sportu na świecie, ale
także promocja regionu wielkopolskiego i powiatu konińskiego. Przyjezdne drużyny
z Ukrainy i Godowa bowiem 10.11.2013 r. wzięli udział w wycieczce po regionie konińskim,
zwiedzili Stare Miasto, Konin i Ślesin. Udało się także nawiązać partnerstwo z tymi
drużynami,
przypieczętowane
integracyjnym
ogniskiem
w
gospodarstwie
agroturystycznym.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W organizację rozgrywek zaangażowano jednostki samorządu terytorialnego, firmy,
stowarzyszenia i kluby sportowe, media oraz mieszkańców. Każdy bez wyjątku dołożył
swoją cegiełkę do odniesionego sukcesu:
UMWW – udzielił na ten cel dotację, z której zapewniono posiłki regeneracyjne dla
zawodników oraz zakupiono napoje;
Gmina Stare Miasto – zapewniła nocleg i wyżywienie przyjezdnym drużynom;
Starostwo Powiatowe w Koninie – ufundowało medale;
Firmy – zakupiły profesjonalne stroje sportowe dla zawodników KS TEAM Stare Miasto;
Media – objęły wydarzenie patronatem i promowały je w radiu, telewizji, prasie i portalach
internetowych;
Stowarzyszenia i kluby sportowe – pomogli w przygotowaniach, wzięli czynny udział
w zawodach, przywieźli swoich kibiców, zapewnili wspaniałą atmosferę na trybunach;
Lokalna społeczność – pomagali w przygotowaniach, rozwieszali banery reklamowe na sali,
kibicowali drużynom, spędzili w sposób ciekawy czas wolny;
Współpraca tych wszystkich osób i organizacji pozwoliła nam osiągnąć cele, które
w pojedynkę trudno byłoby zrealizować, pozwoliła marzenia przekształcać w czyny
i małymi krokami odnieść pierwszy wielki sukces. Wszyscy zawodnicy bowiem zdobyli
ogromne doświadczenie, które miejmy nadzieję, że zaowocuje w przyszłości. Udało się
nawiązać znajomości i partnerstwa z drużynami, które mamy nadzieję, chętnie odwiedzą nas
w przyszłości, być może w 2014 roku podczas organizacji II Międzynarodowych Rozgrywek
w Piłce Siatkowej. Już teraz także dostaliśmy nieoficjalne zaproszenie na turniej siatkówki na
Ukrainie. Dlatego śmiało można stwierdzić, że udało się nam zrealizować wszystkie cele
i zakładane rezultaty.
Organizacja takich rozgrywek zjednoczyła też społeczność lokalną. Osoby zaangażowały się
w przygotowania, pomagały, brały czynny i aktywny udział w rozgrywkach – czy to grając
na boisku, czy też kibicując. W regionie nigdy nie był zorganizowany turniej
międzynarodowy, było to wydarzenie nowe, mające wysoką rangę, wzbudzające ciekawość
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i każdy chciał mieć w tym chociaż niewielki udział. Poza tym było to wydarzenie medialne,
wspaniała okazja do promocji, dlatego każdy się chętnie zaangażował. Praktycznie nikt, kto
byłby poproszony o pomoc i zaangażowanie się, nie odmówił. Organizacja rozgrywek
zaspokoiła także potrzeby mieszkańców takie jak – potrzeba zaangażowania się, bycia
potrzebnym, rozrywki, spędzenia czasu inaczej niż przed telewizorem, kontaktu z innymi
ludźmi, itp. Wiele osób wzięło bowiem czynny udział w rozgrywkach, wielu też kibicowało.
Była to świetna okazja do zjednoczenia się i integracji społeczności lokalnej. Wszyscy
kibicowali swojemu klubowi, zintegrowali się w jednej sprawie, na moment zniknęły waśnie
i nieporozumienia – liczył się jeden cel – wygrana swojej drużyny.
Po zakończeniu rozgrywek pojawiły się głosy zadowolenia i sympatii. Wójt Gminy
zadeklarował swoją pomoc przy organizacji rozgrywek w 2014 roku, mieszkańcy
zapowiedzieli swój udział, bo się dobrze bawili, media polecały się na przyszłość, a drużyny
już nie mogą się doczekać kolejnych meczów.
O wydarzeniu pisały również media, były audycje radiowe i telewizyjne, co zostaje
dołączone do wniosku.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Dotacja z UMWW – 2 000,00 zł (1900,00 zł wyżywienie, 100,00 zł napoje)
Wkład własny finansowy – 650,00 zł (380,00 zł napoje, 150,00 zł puchary, 120,00 zł druk
zaproszeń i dyplomów);
Wkład własny osobowy – praca 8 wolontariuszy (4 sędziów i 4 osoby z opieki medycznej; ich
łączny czas pracy został wyceniony na 3 600,00 zł)
Gmina Stare Miasto – zapewniła ze środków własnych wyżywienie i nocleg dla przyjezdnych
drużyn (ok. 1500,00 zł);
Starostwo Powiatowe w Koninie – ufundowało medale (ok. 300,00 zł);
Firmy – ufundowały stroje sportowe dla drużyny (ok. 3 000,00 zł);
Gimnazjum w Starym Mieście użyczyło Sali Gimnastyczno – Środowiskowej;
KS TEAM Stare Miasto – oprócz organizacji rozgrywek zapewnił sprzęt siatkarski – siatkę,
piłki, liczydło, itp.
Poza tym nie do oszacowania jest nakład pracy członków klubu i mieszkańców gminy,
którzy przygotowywali to wydarzenie organizacyjnie. Odbyło się wiele spotkań
z przedstawicielami JST i mediami, wykonano niezliczoną ilość telefonów i napisano wiele
e-maili. Zorganizowano ognisko integracyjne i wycieczkę krajoznawczą. Zapewniono
muzykę i DJ, który poprowadził Wielki Finał, zaproszono wielu gości, wykonano naprawdę
ogromną pracę.
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8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Największą trudnością było zdobycie dotacji na ten cel. Mamy wiele pomysłów, które warto
realizować, wiele inicjatyw nowych, a mieszkańcom potrzebnych, jednak wszystko kosztuje.
W 2012 roku startowaliśmy w konkursie UMWW z pomysłem organizacji rozgrywek
krajowych i zabrakło nam 2 punktów do otrzymania dofinansowania. Akurat na ten projekt
udało się otrzymać dotację z UMWW w kwocie 2000,00 zł, otrzymaliśmy wsparcie z Gminy
i Starostwa, i tak naprawdę niewielkim kosztem finansowym udało się zorganizować
naprawdę fajną imprezę. Kosztowało nas to wiele pracy i wyrzeczeń, ale było warto. Na
pewno w przyszłym roku, o ile pozyskamy dotację, zorganizujemy kolejną edycję rozgrywek.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Wytrwałość – nie można poddawać się po pierwszych niepowodzeniach, jeśli nie uda się
pozyskać dotacji z pierwszym razem, warto próbować po raz kolejny;
Rozmowy z JST – nie zawsze udzielą wsparcia finansowego, ale pomogą merytorycznie,
zapewnią inną pomoc;
Partnerzy – warto rozmawiać, szukać, pisać listy i e-maile, angażować w działania, zapraszać,
nawiązywać partnerstwa;
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