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Zmieniamy
oblicze
sportu
PROPOZYCJA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZYGOTOWANA PRZEZ
FACHOWCÓW

STOWARZYSZENIE FLAUTA

PROPOZYCJA
WSPÓŁPRACY
WSPÓLNOTA KORZYŚCI
Nasze główne kierunki działania to sportowa i społeczna edukacja w sekcji
piłki nożnej dziewczynek a także prowadzenie wydarzeń o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Promujemy sport dziewczynek, jako szczególnie zaniedbanej grupy
społecznej.
Jesteśmy także organizatorami warsztatów i prelekcji dla trenerów, nauczycieli,
rodziców a ponadto przeprowadzamy turnieje sportowe dla dzieci.
Obsługujemy ponadto sportowe stoiska festynowe, organizujemy
sportowe
obozy i edukacyjne półkolonie. Współpracujemy na co dzień z placówkami oświatowymi,
prowadząc modelowe lekcja wychowania fizycznego.
W ramach wymiany wartości, zapewniamy skuteczną promocję marki Partnerów
a także dbamy o ich wizerunek w obszarach, w którym realizujemy działania statutowe.
Posiadamy bogate doświadczenie oraz znakomitą kadrę w zakresie sportu
i wychowania najmłodszego pokolenia.

INNOWACJA
Stowarzyszenie FLAUTA GDYNIA
jest
pierwszą w naszym mieście organizacją
III - ego sektora, zajmującą się
profesjonalnym prowadzeniem procesu
sportowej edukacji w piłce nożnej dla
dziewczynek w wieku poniżej 7 roku życia.

COŚ O NAS

1

DOTACJE
Działamy krótko, więc w roku
2021 otrzymaliśmy w Gdyni
tylko 1 dotację publiczną

2

START UP

3

15 marca 2022
obchodziliśmy dopiero
trzecie urodziny naszego
Stowarzyszenia

4

LICZBA DRUŻYN
LIGOWYCH
Kategoria do lat 9
Kategoria do lat 11

NASZE DRUŻYNY
DZIELNICOWE
Chylonia (kateg. U 6 - U 11)
Witomino (kateg. U 6 - U 11)
Wiczlino (kateg. U 6 - U 11)
Obłuże
(kateg. U 6 - U 11)

STOWARZYSZENIE FLAUTA

PROGRAM

Stowarzyszenie Flauta Gdynia

MY TAKŻE WSPIERAMY
BO LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI
Dzieci i młodzież to nasza przyszłość; to ambitni ludzie, którzy posiadają ogrom pasji i wiele
talentów. Skuteczność realizacji ich przyszłych planów edukacyjnych czy zawodowych, już dziś wiąże
się z wymogiem nabywania wielu kompetencji.
Projekty FLAUTA LADIES i FLAUTA ZDROWIE dzięki naszemu autorskiemu programowi "Flauta
Concept", umożliwiają im ich nabywanie poprzez partycypację w wielu projektach integracyjnych czy
pomocowych a przede wszystkim dzięki stałemu uczestnictwu w procesie sportowej i społecznej
edukacji w sekcji piłki nożnej dziewczynek. Uczymy też działalności charytatywnej, jak choćby
poprzez zbiórkę środków dla Oddziału Położniczego oraz Oddziału Pediatrycznego Szpitala PCK
w Gdyni Redłowie czy Hospicjum dla Dzieci "Bursztynowa Przystań" w Gdyni Oksywiu.
Kreujemy ponadto postawy współpracy i życia w symbiozie. Zachęcamy m.in. rodziców
do współtworzenia klubowych wydarzeń i wspólnego w nich udziału.

STOWARZYSZENIE FLAUTA

EDUKACJA
I INTEGRACJA
PARTYCYPACJA
FLAUTA EDU & FUN to działania na rzecz grup lokalnych i współpraca międzysektorowa.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, samorządem oraz środowiskiem biznesu,
skutkujące wzrostem partycypacji społecznej na rzecz wielu społeczności, to w tym projekcie
priorytet.
Współpraca z naszymi Partnerami owocuje organizacją warsztatów lub innych wydarzeń
na rzecz m.in. społeczności szkolnych i lokalnych, w tym dzieci i młodzieży i ich rodziców a także
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy poszukujących wiedzy.
Udział w miejskich eventach oraz autonomiczna organizacja wydarzeń charytatywnych,
edukacyjnych czy integracyjnych, przynoszą wszystkim wiele radości a także niosą pozytywne
wartości oraz doskonalą kompetencje każdego z ich uczestników.

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z NAMI

GRONO
PRZYJACIÓŁ

MIEJSCE
NA
WASZE
LOGO!
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125

DZIEWCZYNEK
ŁĄCZNIE
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TRENEREK
I TRENERÓW

BOISK W GDYNI

2021
ROK

5

5

BEZPŁATNYCH
WARSZTATÓW
DLA RODZICÓW

3

TURNIEJE
FLAUTA CUP

DOŁĄCZ DO NAS!
STOWARZYSZENIE FLAUTA
81-304 GDYNIA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 10
TEL: 604 20 30 28
E-MAIL: BIURO@FLAUTA.EU
WWW.FLAUTALADIES.PL
// STOWARZYSZENIE FLAUTA GDYNIA

TURNUSÓW
PÓŁKOLONII
FLAUTA FUN

