Polnisch

Informacje

dla rodziców i opiekunów prawnych
1) Czym jest kupon sportowy 4.0?
Każde dziecko z Dortmundu z okazji swoich 4. urodzin otrzymuje w placówce dziennej opieki nad
dziećmi kupon o wartości 50,00 €. Dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki dziennej opieki
otrzymują kupon na żądanie w biurze ds. rodziny w odpowiedniej dzielnicy miasta. Kupon ten może
zostać wykorzystany na potrzeby nowego lub istniejącego członkostwa w wybranym klubie sportowym w Dortmundzie. Kwota 50,00 € zostanie zapisana na dobro konta składkowego dziecka. W
zależności od wysokości składki w danym klubie członkostwo może obowiązywać przez różny
okres czasu. Ze wsparcia finansowego wyłączone są zmiany klubu, oferty jednorazowe lub kursy
ograniczone czasowo – z wyjątkiem kursów pływania dla początkujących. Kupon przeznaczony jest
dla konkretnej osoby i nie może zostać przeniesiony na inną osobę. W momencie ukończenia 6.
urodzin przez Państwa dziecko kupon nie może zostać już zrealizowany.
2) Jakie zadania przejmują partnerzy kooperacyjni?
Miejski związek sportowy w Dortmundzie przejmuje koordynację, administrację i rozliczenie projektu. Na początku projektu wszystkie placówki dziennej opieki nad dziećmi zostaną wyposażone w
pakiet startowy. Kolejne kupony przesyłane są do placówek dziennej opieki nad dziećmi bezpłatnie
na zapytanie złożone w miejskim związku sportowym lub też można je odebrać w odpowiednim
biurze ds. rodziny w danej dzielnicy miasta. Klub sportowy udostępnia ofertę odpowiednią dla danej
grupy wiekowej i przekazuje kupon wraz z wnioskiem o dofinansowanie do miejskiego związku
sportowego. Ten z kolei sprawdza wniosek i wypłaca klubowi sportowemu równowartość kuponu.
Wychowawczynie / wychowawcy * lub współpracowniczki / współpracownicy * biura ds.
rodziny jako prezent z okazji 4. urodzin przekazują worek na strój gimnastyczny.
Zawiera on w sobie kopertę z wszelkimi istotnymi informacjami, listem gratulacyjnym od nadburmistrza oraz wspomnianym kuponem. Rodzice i dzieci mają od tego momentu tylko 24 miesięcy czasu
na to, żeby wybrać odpowiednią ofertę sportową i zrealizować kupon w odpowiednim klubie sportowym w Dortmundzie.
Miasto Dortmund finansuje cały projekt ze środków przeznaczonych na wsparcie na rzecz sportu.
3) Gdzie mogę uzyskać informacje na temat odpowiednich ofert sportowych w Dortmundzie?
W załączonej broszurze wszystkie oferty sportowe są wymienione z uwzględnieniem podziału na
dzielnice miasta. Broszura ta wyłożona jest również w placówce dziennej opieki nad dzieckiem lub
też można ją zamówić w miejskim związku sportowym, jak również jest ona dostępna online na stronie internetowej pod adresem www.ssb-do.de. Ponadto każdy klub sportowy w Dortmundzie udziela
informacji na temat własnych ofert klubu na swojej stronie internetowej lub też telefonicznie.
4) Co dzieje się po zakończeniu okresu bezpłatnego członkostwa?
Celem projektu jest to, żeby Państwa dziecko pozostało w klubie sportowym również po zakończeniu okresu członkostwa objętego dofinansowaniem. Jeżeli nie będą Państwo w stanie samodzielnie
sfinansować kolejnych składek członkowskich, wówczas istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia na potrzeby edukacji i uczestnictwa w urzędzie ds. opieki społecznej w Dortmundzie. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać również w miejskim stowarzyszeniu
sportowym. Oczywiście członkostwo może zostać wypowiedziane bezpośrednio po wygaśnięciu
wytycznych obowiązujących w poszczególnych klubach.

5) Diagram przedstawiający przebieg realizacji kuponu

Kierownik ds. projektu
w miejskim stowarzyszeniu sportowym zapewnia
placówkom dziennej opieki
nad dziećmi kupony.

Placówka dziennej opieki
nad dziećmi przekazuje
kupon na 4. urodziny.

Dziecko realizuje kupon
w jednym z klubów sportowych w Dortmundzie.

Klub sportowy przekazuje kupon do miejskiego
stowarzyszenia sportowego.

Miejskie stowarzyszenie
sportowe wypłaca klubowi sportowemu równowartość kuponu.

