Opinia Zarządu Fundacji Talent Cieszyn dotycząca projektu uchwały „Program wspierania
rozwoju sportu na lata 2014-2020”.
„Program wspierania rozwoju sportu na lata 2014-2020” nie jest oparty o dokładną analizę
jak w poprzednich latach w naszym mieście poszczególne dyscypliny sportu rozwinęły się w
odniesieniu do wszystkich środków wydanych z budżetu miasta na ich rozwój (dotacje na
prowadzenie klubów sportowych, stypendia, konkursy.itd). Analiza ta pozwoliłaby porównać, czy
popularność danej dyscypliny jest proporcjonalna do wydanych środków, czy ich wielkość była
uzasadniona. Dla przykładu wielkość środków przeznaczanych w ubiegłych latach na koszykówkę
męską pozwoliła na utworzenie bazy szkoleniowej, gdzie każdy zainteresowany znajdzie miejsce.
Ilość sekcji i klubów pływackich również zaspakaja istniejące w mieście potrzeby.
Zwiększenie finansowania dla koszykówki czy pływania (co proponuje projekt) nie wpłynie
na wzrost popularności tych dyscyplin w naszym mieście, ponieważ grupa zainteresowanych jest
ograniczona. Każdy zainteresowany tą dyscypliną znajdzie miejsce do treningu i rozwoju
sportowego w istniejących klubach. Nie ma podstaw do preferowania mało popularnej
lekkoatletyki, gdzie nie mamy ani tradycji, ani bazy szkoleniowej i sprzętowej, jednocześnie
pomijając np. bardzo popularną siatkówkę. Nie tylko według rankingów krajowych. Ilość
nieformalnych grup wynajmujących hale na terenie Cieszyna czy młodych zawodników, którzy
zmuszeni są uprawiać siatkówkę w klubach sąsiednich gmin potwierdza, jak wielkie jest
zapotrzebowanie. Autorzy nie podają dlaczego proponują te, a nie inne dyscypliny jako
priorytetowe, choć poza wymienionymi określone warunki spełniają inne dyscypliny. Miarą
popularności sportu w mieście nie jest posiadanie reprezentacji w wyższej klasie rozgrywkowej w
jednej czy dwóch dyscyplinach, gdzie drużyny to w większości tylko przyjezdni zawodnicy
opłacani z pieniędzy miasta. Prawidłowe szkolenie dzieci i młodzieży z czasem zaowocuje
sukcesami ligowymi.
Projekt powinien zakładać dotarcie do jak największej ilości uczestników poprzez szkolenie
w wielu dyscyplinach sportu, dostępność zajęć, wspomaganie nowych inicjatyw sportowych.
Jak zauważono w projekcie głównym finansowaniem klubów i stowarzyszeń są dotacje z
miasta, a autorom nasunął się naszym zdaniem błędny wniosek – ..”należy w pierwszy rzędzie
przekazywać środki na prowadzenie działalności sportowej w dyscyplinach priorytetowych”.
Właściwy wniosek to – należy zwiększyć udział wymaganego finansowego wkładu własnego
organizacji przy realizacji projektów współfinansowanych przez miasto co zwiększy dopływ
środków z zewnątrz i pozwoli na dotarcie do większej ilości uczestników. Proponowane tworzenie
klas sportowych z preferencją jednej dyscypliny
-jak autorzy przyznają-jest zadaniem
skomplikowanym, z założenia finansowanym w 100% z budżetu miasta i nie daje szans uprawiania
danej dyscypliny sportu przez uczniów innej szkoły.
Niskim nakładem środków, przy symbolicznym udziale uczestników można organizować
szkolenia w ramach zajęć pozalekcyjnych poprzez kluby, stowarzyszenia i inne organizacje
pozarządowe z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej. Strategia nie wspomina o metodach i
formach wsparcia dla nowopowstałych klubów, organizacji. Każda inicjatywa dająca realne
perspektywy wzrostu zainteresowania sportem w Cieszynie niezależnie od dyscypliny powinna być
wsparta przez miasto zarówno poprzez udostępnienie obiektów, finansowo, jak i medialnie.
Zaskakującym jest stwierdzenie, że ..”nie ma w strukturach Urzędu Miasta czynnika
odpowiedzialnego za kulturę fizyczną, co rozmywa odpowiedzialność .... „. Przyjęty przed kilku
laty i kultywowany do dziś przez miasto model „koordynowania” zadań i finansowania sportu
poprzez MOSiR Cieszyn nie sprawdził się i zmiana tego stanu rzeczy powinna być jednym z
założeń tego programu. Utworzenie w strukturach Urzędu Miasta „czynnika odpowiedzialnego za
kulturę fizyczną” z możliwością bieżącej kontroli Rady Miejskiej przy jednoczesnym
pozostawieniu w gestii MOSiR-u jedynie zarządzania obiektami w krótkim czasie uzdrowi sytuację.
Naszym zdaniem, realizacja w proponowanej wersji projektu uchwały dotyczącej
„Programu wspierania rozwoju sportu w Cieszynie na lata 2014-2020” nie przyczyni się do
popularyzacji i rozwoju sportu w naszym mieście. Opisane działania nie doprowadzą do
zakładanych celów. Bez szczegółowej analizy prowadzonych w poprzednich latach działań nie
można prawidłowo wyznaczyć kierunków rozwoju sportu.

