Сдружение „Волейболен клуб Борино”
с. Борино, обл. Смолян
Програма за ММС „Спорт за децата в свободното време”
Направление „Начално обучение по вид спорт”

Сдружение „Волейболен клуб Борино” с председател Октай
Мисирков, кандидатства с проект по програмата на Министерството на
младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време”, направление
„Начално обучение по вид спорт”, който впоследствие беше одобрен. На
20.02.2014 г. се сключи договор №36-00-246/20.02.2014 год., а на
21.02.2014 г. вече стартира. Основната цел е децата от средно
общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, да
имат възможността да се включат в спортни занимания напълно безплатно,
да бъдат ангажирани през свободното си време, да подобрят
здравословното си състояние и да бъдат физически активни. Конкретните
цели са:
1.
Свободен достъп на децата до безплатни спортни занимания с
квалифицирани спортни специалисти.
2.
Чрез ангажираността им в конкретен вид спорт ще се намалят
заболявания, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, употребата
на алкохол, цигари и наркотици и пътнотранспортни произшествия.
3.

Популяризиране на волейболната игра сред учениците.

4.
Придобиване на първоначални знания, умения и навици за
практикуването на волейбола.
5.

Умения за работа в екип, толерантност, солидарност.

В проекта са включени 54 ученика, като предварително техните родители
попълниха декларации. Възрастовата граница е от 9 до 17 години. С тях ще
работят специалист и помощник специалист, ще се закупят спортни
пособия. Спортните занимания се провеждат три пъти седмично – петък,
събота и неделя във физкултурния салон на СОУ „Никола Вапцаров” с.
Борино, благодарение на подкрепата на г – н Осман Дъглов – директора на
училището.

С реализирането на проекта се очаква да се постигнат следните
резултати:
1. Децата да бъдат мотивирани за системно практикуване на физически
упражнения и спорт.
2. Ефективно използване на наличната спортна база.
3. Достъп на децата до услуги в областта на спорта.
4. Пълноценно използване на свободното време на децата.
5. Подобряване на физическата дееспособност на децата.
6. Осигуряване на възможност за закупуване на волейболни топки и
мрежи за реализиране на дейността.

Ето и как протекоха първите им занимания:

Успех при реализацията на проекта!!!

