UKS Filipides od 10 lat popularyzuje bieganie jako najprostszą formę aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz wspiera rozwój talentów sportowych w środowisku wiejskim. Klub prowadzi
zajęcia z lekkiej atletyki korzystając z obiektów GOSiR w Teresinie. Uczestnicy tych zajęć nie ponoszą
żadnych kosztów. Klub organizuje również imprezy sportowe w środowisku wiejskim, w których udział
jest bezpłatny. Jedną z takich imprez będą zawody lekkoatletyczne w skoku wzwyż "Skacz jak Mistrz
Paraolimpijski", które zaplanowano na 15 września br. - impreza sportowa skierowana do dzieci i
młodzieży z Zachodniego Mazowsza. Zakłada ona przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych, z
Mistrzem Paraolimpijskim w skoku wzwyż z Londynu w 2012 oraz z Rio de Janeiro w 2016 roku Maciejem Lepiato oraz Łukaszem Mamczarzem brązowym medalistą Paraolimpijskim w skoku wzwyż
z Londynu w 2012. Celem realizacji niniejszego projektu jest zorganizowanie zawodów
lekkoatletycznych w skoku wzwyż, imprezy sportowej pokazującej inne oblicze sportu związane z
przełamywaniem własnych ograniczeń i kompleksów. Warto tu nadmienić, iż niniejszy projekt został
doceniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego uzyskując dofinansowanie w konkursie
grantowym na realizacji projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w województwie
mazowieckim.
Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież z Zachodniego Mazowsza - uczniowie szkół: SP w
Teresinie, SP w Milanówku, SP w Sochaczewie, SP w Bożej Woli - 100 uczestników. Natomiast
miejscem realizacji zadania będzie Stadion lekkoatletyczny/hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Teresinie przy al. XX - Lecia 32 w Teresinie. Rezultatem powyższego zadania ma być
zwiększenie motywacji młodych ludzi do zmiany nastawienia w stosunku do uprawiania aktywności
fizycznej i rezygnacji ze stagnacji przy komputerze. Poprzez jego realizację UKS Filipides zamierza
promować sport paraolimpijski, a na przykładzie para olimpijczyków. Pokazać, że pomimo ograniczeń
można być aktywnym. Liczymy na to, iż pełnosprawne dziecko, widząc sportowca z
niepełnosprawnością osiągającego sukcesy, prędzej przełamie swoje wewnętrzne bariery i zrozumie to
jak ważna jest aktywność fizyczna zarówno dla osób sprawnych i tych z niepełnosprawnością.
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