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Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez
Ministerstwo Finansów. W tym roku skierowany jest do szkół podstawowych (7 klasy),
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego tegoroczna odsłona brzmi: Finansoaktywni.
Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki! Podczas zajęć z naszym wychowawcą dowiedzieliśmy się
m.in.: Co to jest budżet? Jakie są jego rodzaje? Skąd się bierze? Dlaczego budżet państwa
jest taki ważny i co my z niego mamy? Jak poprzez budżet partycypacyjny możemy wpływać
na wydatki lokalne?
Głównym celem programu Finansoaktywni jest uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie
ma budżet – od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz w jaki sposób możemy
decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania. Ideą programu jest podkreślenie
istoty płacenia podatków, które stanowią najważniejszą część dochodów państwa.
Choć nam, siódmoklasistom, kwestia pieniądza nie jest obca poszerzyliśmy swoją wiedzę w
tym zakresie. Męska część naszej klasy przygotowała projekt „Tacy Sami Wysportowani”,
który ma na celu przygotowanie siłowni plenerowej w naszej miejscowości. Miejsce to ma
być stałym punktem na mapie Wróblowic, który zintegruje wszystkie środowiska naszej
miejscowości i przyczyni się do zwiększenia kondycji fizycznej.

www.finansoaktywni.pl
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TACY SAMI WYSPORTOWANI 
INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu Tacy Sami Wysportowani będzie budowa
ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej siłowni plenerowej
skierowanej do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży,
dorosłych  i niepełnosprawnych). Siłownia zewnętrzna to
alternatywa dla fitness klubów. Z takiego miejsca aktywności –
może korzystać każdy, o wybranej przez siebie porze dnia.
Dzięki siłowni plenerowej chorzy będą mogli kontynuować
swoją rehabilitację, a mieszkańcy  bez deficytów mogli dbać o
swoje zdrowie i kondycję.
  Będzie to okazja do stworzenia przestrzeni aktywności
sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji
społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego
czasu.
  Projekt stanowi odpowiedź na oczekiwanie społeczne w
zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w
pobliżu miejsca zamieszkania (w gminie Zakliczyn znajduje się
tylko jedna siłownia).

PROMOCJA PROJEKTU

Promocję projektu chcemy rozpocząć od
przeprowadzenia akcji  na temat zdrowego stylu
życia. Wspólnie ze Szkolnym Kołem PCK urządzimy
Dzień ze zdrową żywnością.
Następnie przeprowadzimy szkolny apel, podczas którego
zapoznamy szkolną społeczność z założeniami projektu.
W szkole działa kółko dziennikarskie, które redaguje gazetkę
WRÓBELEK (na portalu www.juniormedia.pl). Elementem
promocyjnym będzie stworzenie wydania specjalnego gazetki
w całości poświęconemu projektowi. Pragniemy również
wykorzystać narzędzia technologii informacyjno-
komunikacyjnej. Przygotujemy trójwymiarową prezentację z
wykorzystaniem programu emaze.com. Dzięki zastosowanej
wizualizacji, chcemy pokazać, że dla chcącego nie ma nic
niemożliwego, że można zdobywać szczyty i sięgać gwiazd.
Wykorzystamy również program audacity do stworzenia
audycji radiowej poświęconej projektowi „Tacy Sami
Wysportowani”.
Wszystkie działania promocyjne zostaną zaprezentowane w
specjalnej zakładce projektowej na stronie internetowej szkoły
(www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl) oraz na facebooku. W
ramach promocji nawiążemy kontakt z gminnym portalem
www.zakliczyn.pl
LOKALIZACJA INWESTYCJI

Postanowiliśmy, że obiekt będzie zlokalizowany na terenie świetlicy
profilaktyczno-wychowawczej we Wróblowicach. Będzie to dodatkowa
motywacja do walki z nałogami i uzależnieniami.

Logo KMS

http://www.juniormedia.pl/
http://www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl/
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O PROJEKCIE 
ZESPOŁU THE WRÓBLERS

       W ramach projektu „Tacy Sami Wysportowani” planujemy
wybudować nowoczesną siłownię plenerową, na której będą mogły
ćwiczyć dzieci i młodzież, a także dorośli i ludzie z
niepełnosprawnością lub ludzie starsi dbający o kondycję.
  Projekt siłowni zewnętrznej jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców
wsi Wróblowice. Siłownia plenerowa to urządzenia do ćwiczeń
zlokalizowane na świeżym powietrzu. Pozwalają one osobom w
każdym wieku wrócić do zdrowego i aktywnego stylu życia.
  W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące
zadania:
1.  Wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod montaż elementów
siłowni plenerowej.
2.  Zakup nowych elementów:
-  Motyl + wyciskanie siedząc z pylonem
-  wahadło + twister
-  biegacz wolnostojący
-  narciarz
-  wiosło wolnostojące
-  ławka metalowa z siedziskiem drewnianym 2szt.
-  kosz na śmieci
3.  Montaż zakupionych elementów siłowni plenerowej.
4.  Przeprowadzenie działania animacyjnego: organizacja wydarzenia
aktywizującego i integrującego mieszkańców – otwarcie nowopowstałej
infrastruktury.
5.  Codzienne korzystanie z zamontowanych urządzeń.
  Do tej pory na terenie gminy Zakliczyn powstała tylko jedna siłownia
plenerowa. W zawiązku z tym faktem widzimy potrzebę stworzenia
miejsca, które pozwoli  na integrację międzypokoleniową i naukę
młodego pokolenia empatii.
  Na terenie naszej miejscowości działają aktywnie organizacje
pozarządowe: Koło Gospodyń Wiejskich „Wróblowianki” oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach.
Obie organizacje chętnie ze sobą współpracują  i zadeklarowały chęć
włączenia się w organizację wydarzenia promującego projekt.
  Powstanie miejsca aktywnej rekreacji i integracji w sołectwie pozwoli
 na upowszechnienie dostępności do aktywności sportowej wszystkim
grupom społecznym, również mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Zwykle dostęp do zorganizowanej aktywności fizycznej
jest niedostępny bądź utrudniony dla osób  niskich dochodach.
Posiadanie siłowni zewnętrznej we wsi osobom o niskich dochodach i
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej umożliwi uprawianie
sportu i uczestniczenie w różnych formach aktywnej integracji.
  Mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym włączą się do
współorganizacji imprezy integracyjnej zorganizowanej na otwarcie
nowej infrastruktury. Na imprezę integracyjną zostaną zaproszeni
wszyscy mieszkańcy sołectwa.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Z zewnętrznych siłowni można korzystać w każdym wieku.
Dzieci i młodzież znajdą tam dużo frajdy. Dzięki temu ich
wolny czas nie ogranicza się tylko do komputera i portali
społecznościowych. Dorośli mogą aktywnie wzmacniać
kondycję fizyczną. Osobom starszym i niepełnosprawnym
siłownie zapewnią utrzymanie sprawności i elastyczności.
Są przeznaczone dla osób korzystających z tradycyjnych
siłowni oraz dla osób, dla którzy nie mieli z nimi kontaktu.
Ćwiczenia na takich urządzeniach są łatwe, dają dużo
radości i są bezpieczne. Umożliwiają trening, rozwijanie
siły, wytrzymałości i koordynacji. Sprzęt zapewnia
ćwiczenia wszystkich grup mięśniowych. Każda grupa
może ubogacać inną dzięki integracji międzypokoleniowej.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół
mieszkańców – ogólnodostępność 

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim
mieszkańcy wsi Wróblowice (oraz innych miejscowości
gminy Zakliczyn). Ma być to obiekt ogólnie dostępny dla
dzieci, młodzieży, osób starszych, osób
niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami.
   Siłownia plenerowa będzie ogólnodostępna (otwarta 7
dni w tygodniu),  korzystanie z niej nieodpłatne i oparte na
zasadach określonych w oddzielnym regulaminie.
Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i
opieki administratora siłownią (czyli grupy projektowej).
Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń
siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów
prawnych. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni
ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego
korzystania i sposobem wykonywania ćwiczeń. 

Piotr Knapczyk
Michał Stasiowski
Szymon Szarota
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SZKOLNA PROMOCJA PROJEKTU

Uczestnicy spotkania Prezentacja

Z finansami może być wesoło Opowiadamy o projekcie

Stopka redakcyjna: Piotr Knapczyk, Michał Stasiowski, Szymon Szarota Opiekun: Agnieszka Łazarek
Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny we Wróblowicach 
Wróblowice 142 32-840 Zakliczyn
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