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AKADEMIA MENADŻERA SPORTU 

 

Wsparcie eksperckie: Pozyskiwanie funduszy. 

Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualna oraz ruchową. 

 

www.put.org.pl/akademia 
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Data: 
26 i 27 listopada 2022 (sobota i niedziela) 
 

Miejsce: 
Fundacja Europejskie Centrum Budo Dojo Stara Wieś, Stara Wieś 1, 97-
570 Przedbórz 
powiat radomszczański, GPS: N50 59'56", E 19 59'25" 
 

Zgłoszenia (wiążące, w przypadku rezygnacji należy pokryć koszt szkolenia w 
wysokości 330 zł/os.): 
do 12 listopada 2022, za pomocą arkusza: 
https://forms.gle/1JYmUh7EMGxqyWbQ7 
 

W pierwszej kolejności jak zawsze miejsca przysługują klubom członkowskim, a 
w dalszej klubom współpracującym. 
 

Koszt: bezpłatnie (w tym wyżywienie i nocleg) 
 

Dla kogo: 
Osoby zgłoszone do udziału przez kluby i potwierdzone przez organizatora. 
 

Tematyka szkolenia: 
1. Pozyskiwanie funduszy: 

 jak wyszukiwać programów grantowych 

 dotacje z samorządów 
 dotacje z ministerstw i NIW 

 granty z fundacji 
 realizacja projektów i sprawozdawczość 

 

2. Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualna: 

 Niepełnosprawność intelektualna- wprowadzenie 

 Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną- w życiu 
osobistym i w gronie rodziny 

 Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną - w życiu 

społecznym( różnice) 
 Niepełnosprawność intelektualna- sposoby na aktywizację 

 Osoby niepełnosprawne intelektualne a sport- dlaczego warto? 

(Tematyka zajęć dotycząca niepełnosprawności ruchowej zostanie podana w 
terminie późniejszym.) 
 

 

 

 

https://forms.gle/1JYmUh7EMGxqyWbQ7
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Harmonogram: 
Sobota 26.11.2022 
11:30 – Rejestracja, przedstawienie projektu. 
12:00-13:00 - Szkolenie cz. 1 (treningi pokazowe z osobami niepełnosprawnymi) 
13:30-14:00 - obiad 
14:30-17:00 - Szkolenie cz. 2(niepełnosprawność ruchowa i intelektualna teoria)  
17:30-19:00- Szkolenie cz. 3 (pozyskiwanie funduszy) 
19:30 - kolacja 
Niedziela 27.11.2022 
9:00 - śniadanie 
9:30-11:00 - Szkolenie cz. 4 (pozyskiwanie funduszy) 
11:30-13.00 - Szkolenie cz. 5 (pozyskiwanie funduszy)  
13:00-14:00 - panel dyskusyjny 
14:00 - obiad, wyjazd 
  

Prowadzący: 
 

Małgorzata Drewniak- Tyras- pedagog w Domu Dziennego Pobytu w 

Częstochowskim Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
  

Jolanta Smolińska - kierownik Domu  Dziennego Pobytu w Częstochowskim 

Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
  

Artur Gluziński - specjalista i ceniony wykładowca z zakresu współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  
  

Kamil Fałek - instruktor taekwon-do, sędzia taekwon-do i kickboxingu 
  

Monika Cieślik – instruktor taekwon-do, prowadzi treningi dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych w Częstochowie i Radomsku oraz od kilku lat prowadzi treningi dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w Częstochowie. 
 

Świadczenia: 
Dwa dni szkoleń, materiały, posiłki (w sobotę obiad i kolacja, w niedzielę 
śniadanie i obiad), nocleg (w całorocznych domkach 7-8 osobowych, pokoje 1 lub 

2-osobowe). 
 

Dodatkowo płatne: 
Wymeldowanie po godzinach, sauna, drewno kominkowe. 
 

Koszt udziału osoby dodatkowej: 
330 zł – płatne przelewem na konto ZS PUT. 
 

Co należy zabrać: 
notes, długopis, przydatny może być laptop. 
 

Dodatkowe informacje: 
Zbigniew Pawlak tel. 505 074 423 lub WhatsApp 


