„Nasze dzieci naszą przyszłością” i „Kącik
małego piłkarza”
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada budowę 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej na terenach Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Żwirki 6. Obiekt przeznaczony jest do zajęć treningowo-rekreacyjnych z
zakresu piłki nożnej dla młodszej społeczności naszego miasta. Boiska byłyby pod stałym nadzorem
pracowników OSiR. Korzystać mogą z nich zarówno dzieci trenujące w piotrkowskich klubach
sportowych jak i rówieśnicy niezrzeszeni w jakichkolwiek klubach.
Boiska o wymiarach 40x24 m (każde) składać się będą ze sztucznej trawy, na których zamontowane
będą na stałe atestowane bramki o wymiarach (na dwóch boiskach bramki 3x2, na jednym boisku
5x2). Każde z boisk oddzielać będą zamontowane siatki (piłkochwyty), zarówno pomiędzy boiskami
(od strony linii końcowej boisk0 jak i od stron zewnętrznych (od strony linii bocznych boisk),
chroniących przed wypadaniem piłek poza teren obiektu.
Dodatkowo na terenie objętym projektem stworzony zostanie „Piłkarski kącik rekreacyjny”, gdzie
zamontowana zostanie: „Ściana” do kształtowania celności podań i strzałów, na której to wszystkie
dzieci będą poprawiać swoją precyzję podań i strzałów; „Futbolowa ścieżka zdrowia” – czyli stały
tor przeszkód do kształtowania sprawności ogólnej i ćwiczeń prowadzenia piłki poprawiający
technikę użytkową dziecka oraz specjalistyczny „Mur” do wykonywania rzutów wolnych.
LOKALIZACJA
Lokalizacja projektu mieści się na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
Dokładne położenie znajduje się przy głównym boisku na Stadionie Miejskim przy ul. Żwirki 6.
UZASADNIENIE
Projekt ten ma umożliwić większy dostęp małych dzieci do swobodnego treningu oraz gier i zabaw
rekreacyjnych w miejscu stworzonym tylko dla „nich”. Mimo istniejących w naszym mieście kilku
boisk do piłki nożnej nasze najmłodsze pociechy zawsze są „na uboczu” lub na nich „nie ma
terminów i miejsca”. Dodatkowo projekt ten pozytywnie wpłynie na poprawę infrastruktury
kompleksu sportowego przy ulicy Żwirki 6 w Piotrkowie.
BENEFICJENCI
Projekt adresowany jest do młodszej grupy społeczności naszego miasta, która w wielu przypadkach
jest mocno pokrzywdzona nie mając swojego miejsca do trenowania i rekreacyjnego uprawiania tak
popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna.
SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 270.000 zł.

