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Παρούσα κατάσταση:
Δυστυχώς στη πόλη μας αλλά και γενικότερα στο Νομό Ιωαννίνων και την Περιφέρεια
Ηπείρου δεν υπάρχει καμία ομάδα καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, κάτι το οποίο
ενισχύει την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης.
Σύμφωνα με τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ομοσπονδίας
(http://oseka.gr/αναπτυξιακό) η πόλη μας πληροί τα πληθυσμιακά κριτήρια για τη
δημιουργία νέας ομάδας και τη διοργάνωση αγώνων πρωταθλήματος.
Δεδομένου του γεγονότος ότι με αμαξίδιο κινούνται όχι μόνο άτομα που γεννήθηκαν
με κινητικές δυσκολίες αλλά πολλοί που τις απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ζωής
τους, μέσω ατυχημάτων ή άλλων συμβάντων και επιπλοκών υγείας, θεωρούμε ότι
υπάρχει ο απαραίτητος πληθυσμός που θα ενδιαφερθεί για το εγχείρημα.
Στη πόλη μας δραστηριοποιείται ενεργά ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΠΥΡΡΟΣ» ΑμεΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με
τον οποίο και θα επιδιώξουμε στενή συνεργασία, όπως και με όλους τους υπόλοιπους φορείς
που ασχολούνται με ΑΜΕΑ προκειμένου η προτεινόμενη δράση να έχει μεγάλη διείσδυση και
γερές βάσεις.

Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή):
Η προτεινόμενη δράση έχει ληφθεί κατόπιν διαβούλευσης με το σύνολο της
μπασκετικής κοινότητας του IBC και έχει τη στήριξη του συνόλου αυτής. Έχουμε
πραγματοποιήσει επικοινωνία με την ομοσπονδία και έχουμε την κατ’ αρχήν σύμφωνη
γνώμη της και έχουμε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό της δράσης το σύνολο των
παραμέτρων που μας υπέδειξαν για ένα εγχείρημα που έχει εκ των πραγμάτων
ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Η δράση επικεντρώνεται στη προσέλκυση ατόμων με κινητικές δυσκολίες και ειδικά
αυτούς που κινούνται με αμαξίδιο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μια τοπικής
ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο με πιθανή προοπτική συμμετοχής στα
πρωταθλήματα που διοργανώνει η σχετική ομοσπονδία (ΟΣΕΚΚ). Εάν η προσπάθεια
μας στεφθεί με επιτυχία θα είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα που
ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2019.
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Για το σκοπό αυτό προτείνεται η προετοιμασία και διεξαγωγή ενός εθνικού τουρνουά
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) ομάδων που
συμμετέχουν ήδη στα εθνικά πρωταθλήματα. Οι αποστολές των ομάδων αποτελούνται
από 15 άτομα και θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο με την απαραίτητη
διαμόρφωση και υποδομή. Παράλληλα θα προσκληθούν και διαιτητές καθώς και μέλη
της σχετικής ομοσπονδίας.
Στο ενδιάμεσο διάστημα από την έγκριση της δράσης μας και τη διοργάνωση του
τουρνουά το σωματείο μας θα αναπτύξει έντονη δράση κοινοποίησης της προσπάθειας
και σε συνεργασία με όλους του Φορείς που δραστηριοποιούνται στο τομέα της
παροχής υπηρεσιών προς ΑΜΕΑ θα προσπαθήσει να προσελκύσει τουλάχιστον δώδεκα
(12) άτομα που θα συμμετάσχουν στη τοπική ομάδα. Ο στόχος μας θα είναι να
καταφέρουμε να συμμετάσχουμε στο τουρνουά ως η πέμπτη ομάδα, έτσι ώστε οι
αθλητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες.
Για να έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα οι
αθλητές θα πρέπει να προμηθευτούμε αγωνιστικά αμαξίδια, το κόστος των οποίων
είναι αρκετά μεγάλο ακόμη και για τα πλέον φθηνά του είδους. Επιπρόσθετα
προτείνουμε να πραγματοποιηθούν ενέργειες δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής
προσβασιμότητας (μπάρες – σήμανση – τουαλέτα) έτσι ώστε να καταστεί το κλειστό
γυμναστήριο του Πολυκλαδικού χώρος ικανός να φιλοξενήσει τις προπονήσεις της
νεοσύστατης αυτής ομάδας. Επιλέχθηκε αυτός ο χώρος καθώς επιτρέπει τη πρόσβαση
με αυτοκινούμενο όχημα έως την εσωτερική είσοδο του γυμναστηρίου και πληροί της
απαιτήσεις για στάθμευση.
Θα πραγματοποιηθούν συστηματικές προσπάθειες έτσι ώστε να δοθεί σημαντική δημοσιότητα
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο που θα αναδείξει τη πόλη μας ως φιλική για άτομα με
κινητικές δυσκολίες. Παράλληλα θα διαμορφωθεί και ένα πρόγραμμα επισκέψεων των
αποστολών σε σημαντικά αξιοθέατα και η διοργάνωση μια πολιτιστικής εκδήλωσης τη
τελευταία ημέρα του τουρνουά που θα αναδείξει την τοπική μας κουλτούρα και φιλοξενία.

Στόχος:
Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να υπάρξει έμπρακτη απόδειξη ότι
το δικαίωμα στον αθλητισμό, μπορούν και πρέπει να το απολαμβάνουν όλες οι

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως κατάστασης στην οποία βρίσκονται.
Επιπρόσθετοι στόχοι είναι οι παρακάτω:
Η προβολή και προώθηση, τόσο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, της
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο η οποία είναι ένα από τα πιο θεαματικά και
δημοφιλή αθλήματα των Παραολυμπιακών Αγώνων.
Η προσπάθεια δημιουργίας τοπικής ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο με
πιθανή προοπτική συμμετοχής στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η σχετική
ομοσπονδία (ΟΣΕΚΚ). Με αυτή την ενέργεια στοχεύουμε κυρίως στο να
παρέχουμε της δυνατότητας σε άτομα με αμαξίδιο να κάνουν αθλητισμό τόσο
για την φυσική τους κατάσταση όσο και για την ψυχική τους υγεία. Η συμμετοχή
σε πρωταθλήματα είναι δευτερεύουσας σημασίας και θα κριθεί από τη
συμμετοχή αθλουμένων και λοιπών παραγόντων. Μέσω του αθλητισμού δίνεται
η δυνατότητα κοινωνικοποίησης ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα που έχουν
αποκτήσει πρόσφατα μια αναπηρία. Οι αθλητές αποκτούν ενδιαφέροντα και
κίνητρα ενώ βλέπουν τον αθλητισμό σαν μια ωραία διέξοδο που τους βοηθάει
στη ζωή τους γενικότερα.
Η δημιουργία κατάλληλης υποδομής πρόσβασης για άτομα με αμαξίδιο στο
κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος του Πολυκλαδικού, το οποίο
προτείνεται να αποτελέσει το κύριο χώρο εκγύμνασης.
Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (αγωνιστικά αμαξίδια) για τους
αθλούμενους.
Η προβολή της πόλης ως φιλική προς τα ΑΜΕΑ.
Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης: Του τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό
γυμναστήριο του ΠΕΑΚΙ. Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για αθλητές με αμαξίδιο
θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού.
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη προτεινόμενη δράση ανέρχεται σε 26.500 ευρώ
και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κόστος φιλοξενίας και σίτισης των αποστολών 4 ομάδων, διαιτητών και μελών
της ομοσπονδίας για 2 διανυκτερεύσεις = 70 άτομα Χ 60 ευρώ Χ 2
διανυκτερεύσεις = 8.400 ευρώ
2. Κόστη διοργάνωσης (ενοίκιο ΠΕΑΚΙ, αμοιβές διαιτητών – ιατρών – γραμματείας,
έπαθλα – μετάλλια - αναμνηστικά) = 2.000 ευρώ
3. Κόστος ξενάγησης των αποστολών σε αξιοθέατα της πόλης και παράπλευρων
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πολιτιστικών εκδηλώσεων = 2.000 ευρώ
4. Κόστος δράσεων δημοσιότητας και προώθησης σε έντυπα και ψηφιακά μέσα =
2.000 ευρώ
5. Κόστος παρεμβάσεων (ράμπες πρόσβασης – προστατευτικά - τουαλέτα για
αμαξίδιο – σήμανση) στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού = 2.500 ευρώ
6. Κόστος προμήθειας 12 αγωνιστικών αμαξιδιών και λοιπού αγωνιστικού
εξοπλισμού για τη δημιουργία της τοπικής ομάδας = 12 Χ 800 ευρώ = 9.600
ευρώ

