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Powrót Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego - Budżet obywatelski d|a miasta Miechowa w 2o|7
roku

Status
przyjęty do Weryfikacji

Komunikat dla arrtora projektu

Zapisz

Część l: Dane wnioskodawcy

Nazwa organizacji / imię i nazwisko inicjatora pmjektu - w przypadku Budżetu ob}Yatelskiego dIa miasta Miechowa projekt zglaszać może wy|ącznie mieszkaniec miasta,

który w momencie sk|adania formulgua zgloszeniowego m' ukońgone ló |at

Łukasz Bożecki

Ad res

Część 2', Dane projektu

Tytul projektu

Bo do kosza trzęba dwojga - kosz d|a Gimnzjum / SP II w Miechowie

Strszczenie (max 1000 znaków) - skrócony opis pfojektu' k.óry będzie widoczny dla osób chcących oddać glos poprzez portn| ww.wspoldecydujemy.pl

Bo bo tm''. kosrykówki tzeba dwojga.
W styczniu 2016 roku zosta| zkupiony i amontowmy jeden kosz na hali w Gimnzjum w Miechowie, jednak do efektymych treningów dzieci' młodzieł olaz dorosłych
niezbędnyjestdnrgikosz,którrnusibyćwfomienajzdowej'Dziękitemu,będąmogtytrenowaóm'in'zapośrednictwernMiechowskiegoStowarzyszeniaKoskówki
dzieci, rnłodzież, jak również grupa dorosĘch będzie mogła wróció do treningów w Miechowie (aktualnie trenuje w Racławicach)'

Pliki graficzne

Brak załączonych plików! l

Miejsce rea|izacji prcjektu . prosimy opisać miejsce |ub obvar na jakim ma być realizowane zadanie

Hala na os. Sikorskiego, 32-200 Miechów

opis prcjektu - prosimy opisać w szczególności zakres zadanig i co dok|ednie ma zostrć wykonane, wskzując glówne dziaIania ryiązane z realizacją zadania

Jako członek Miechowskiego Stowarzyszenia Koszykówki oraz pasjonat kosąykówki' z prrykrością chcialem zwrócić uwagę na fakt, iż na terenie Gminy Miechów nie ma sali
prrygotowanej pod rozgrywki koszykówki' Między innymi z rnojej inicjatywy powstało Stowarzyszenie, które szerzy i kzewi kosrykówkę w Gminie Miechów' Marny kiIka hal,
które w żadnym stopniu nie spełniają rninimum' którejest konieczne do prowadzenia zajęć z kosą,kówki' Sala w Szkole Podstawowej nr 1 jest bardzo mała i prrygotowana tylko pod

dzięci' Sa|a w Liceum Ekonomicznyn' jak również Liceum ogó|noksaałcącym i Technikum również są niewymiruowe. Jedyną sa|ą' która spetnia wymogi wymimowejest sala na
os' Sikorskiego. W styczniu 20l6 roku został zakupiony i zanontowanyjeden kosz na hali w Gimnzjum w Miecbowie'jednak do efektywnych treningów dzieci' rnłodzieĄ orz
dorosĘch niezbędny jest dnrgi kosz, który rnusi byc w fonnie najazdowej' Aktualnie dzieci trenują na hali pr4' os' Sikorskiego na nowym koszu, dotychczas miĄ rnoż|iwość
trenowania na koszach, których ulokowaniejest mocno kontrowersyjne pod względem bezpieczeństwajak i zsadności zajęć. Grupa dorosłych aktualnie trenLtje na hali w
Racławicach, dzięki możliwości ulokowania drugiego kosza będziemy mogli stworryc pełnowymiarcwą salę do koszykówki w Miechowie, jakiej aktualnie nie rnamy. Silą zeczy
koszykówka wróci do Miechowa i będziemy mogllszerzyć ten piękny sport w Miechowie. Kiedy trenqjemy podcas wakacji na świeĘm powietuu' zainteresowanie wśród dzięci,
rnłodzieĄ i dorosĘch wzmsta, jednak poza sezonem dni cieptychjesteśmy poza zasięgietn Miechowian. D|atęgo tak zależy Nam na zakupie tego kosza.

Budżet projektu - prosimy uwzg|ędnić wszystkie części zadania orz ich szacunkowe koszĘ

Porycja l: Kosz najzdowy Lite Shot.wysięg 3'25 tn . symbo| sG795 - 30 750.00 PLN
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Poryc.ia 2: Koszt transportu i montażu - l 000.00 PLN
Pozycja 3: Ewentua|nę dostosowanie sa|i. rvejść na hali .2 000.00 PLN

Wnioskowana kwota (uzupe|niana automatycznie na podstawie Budżetu prcjektu)

33 750.00

Beneficjenci - prosimy wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z reaIizacji zaiania, z uwzględnieniem kryteriów: spoleczno - zawodowego, wieku, p|ci, miejsca
zamieszkania itp.

Nie lnamy specja|nych wytnagań oru zastrzężęń co do osób trenqjących' w związku ztyn zrealizacji adania skorzystają dzieci podczas za.jęć minikoszykówki. mlodziez
gitnnazJa|na podczas zajęć przygotow u
wśród kobiet jak i nężczyzn' Również kryterium zalnożności nie jest dla Nas przeszkodq' ponieważ Nasze ajęcia są dan'o*"' nie pobi".ai'y opłat za uczęstnictwo jak i
czlonkostwo.Wzasadziekażdaosoba.któraty|korchcespróbowaćprzygodyzkoszykówkąrekreacyjnie|ubzbardziejambimyrniplanalniznajdqjesięrvgnr

IJzasadnienie . prosimy opisać jaki jest cel rea|izacji zadania, jakiego probtemu dofyczy i jakie rozwiązania proponujc, a także uzasadnić r|laczego zadanie powinno być
zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wp|ynie na życie mieszkańców

Dziala|ność Stowarzyszenia ma na ce|u propagowanie spońowego trybu łcia popzez poprrlarzację koszakówki wśród dzieci in|odzieir, W nasrm powiecie w ostatnich latach

mówią o braku motywacji i chęci do podejmowania aktywności przez ich dzieci' o i|e basen kryty w Miechowiejest chętnie odwiedany przezdzieci o ty|e boiska i or|iki dużo
radziej'Dopsycho|oga'którjestczłonkiemnaszegoStowarzyszenia,aktórpracujew.jednejzeszkółwMiechowiepłzychodząrodiic.ezprob|etnalnidocz
srvoichdzięci,niezdrowegotrbyrciaoraznadmiemegospędzaniaczasunagrachkomputerowychcrWlntęmecie.wlitęratuuędotyczące.ipsycho|ogiir

ibar ię ramiotgan iznuwspo lnagaroaó josobowości i zapob iegawie luprob|e lno lnchowawcr ln
wszystkitnrefonnatorkiw1'chowaniaprzedszkolnego'nrch
koszykówkispełniawszystkiepodstawowepotrzębyokrś|onewhierarchiipotrzebMastowa.Popzezrch,człowiekrównieżodpoczywa'dostarczadoorganiztnttd
śWieżegopoWietuaspełniapotrzebyfzjo|ogiczne.Spełniarównieżpotrzebębezpieczeństwaoruprzytla|eżn
nawzajem. Spelnia potrzebę szacrmku i uznania oraz sarnorea|izacji' W nasą'tn powiecie. zgodnie z danylni statystycznymi GUS w Kmkowie z 20l4 t'jest ponad l000 dzięci w
więku 7.l2 |at oraz około 600 rrczniów gimnzjów. To duża grupa' w któĄ można aknewić pasję i milość do spońu. Bezpłatny charakter zajęc a także organizacja ich w różnych
gninachpozwo|inaobjęciedziałaniemdzieci,którchniestaćnadojzdczyopłacaniezajęcpozaszko|nych.Jęsttotakżeokazjadoodkrciatalentó
przyszłość zę spońeln. sport. a w szczegó|ności gry respołowę są również bardzo dobryln sposobem rozładowmia elnocji, odpoczynku od trudów dnia codziennego, ale pzede
wszłstkim sposobem na zdrowy tryb łcia. W gronie członków Stowarzryszenia są osoby pracLrjące w różnych branżach, o różnych doświadcreniach i poglądach jednak iąc'y nas
pasjaichęcprzekazaniajejmłodszynpoko|eniorn'Dziękikoszykówcemożelnysprawićradośćiprrsłuzyćsięnaszelnu|okalnemuspołecrństwtl.
jes tpod jęc iedz ia tańna jącychnace|uwype|n ien ieczasuwo lnegodz iec i imIodz ieĄaĘzap

rówięśnikamiprzezwłasnekompleksy.Ce|erngłównymproJektujestrozwójStowarzyszeniapoprzezpodnoszen
nainstrktorakoszJkówkiprzez3osoby'biorąceaktywnyudziałwzajęciachd|adziecijakidorosĘch'Stowar4,szeniemanacelurównież:
wspó|nego dzialania - stylnu|owanie fiąycznego rołoju uczestników; - rozwijanie cech rnotorycznych,. kształtowanię nawyków zdrowotno-higienicznych, umiejętności
wspó lgmniawgrr rp ie 'P lanowanęzIn ianytozn iwe|owan iewyk luczen iaspołecznegoosóbzmnie ja rnoŹnychrodz indz ięk ibezatnemut
systematyczności oraz dyscyp|iny, zapobieganie patologii, ua|ężnieniom otaznadwadze'

Lista z podpisami . do formuIarza zgloszeniowego na|eży dolączyć |istę z podpisami co najmniej |5 mieszkańców popierających zadanie. Każdy mieszkaniec miasta
N|iechowa może poprzeć dowolną liczbę propozyejizał|ań zglaszanych r|o bur|żetu obywatelskiego
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Pozostale zalączniki (nieobowiązkowe) . np. zdjęci8 dotycząee zg)aszanego zadania, mapy związane z |okalizacją' szkice itp.
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