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Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce Raport koordynacyjny z realizacji

Programu Ministra Sportu KIBICE RAZEM za 2019 rok. Po ostatnich trzech dobrych latach (2016-2018)

działalności ośrodków KIBICE RAZEM cieszy nas bardzo fakt, że Minister Sportu podjął decyzję

o kontynuowaniu rozpoczętego dzieła przez kolejne trzy lata, a więc w perspektywie 2019-2021.

Podstawą utworzenia nowej placówki KIBICE RAZEM jest zapewnienie przez samorząd wkładu

finansowego w wysokości co najmniej 50% kosztów funkcjonowania ośrodka oraz przekazanie

na rzecz kibiców odpowiednich pomieszczeń, które następnie są przez nich remontowane

i dostosowywane do specyficznych potrzeb Programu. Uroczyste otwarcie ośrodka KIBICE RAZEM

jest zazwyczaj momentem, w którym wzajemne podziękowania i gratulacje składają sobie osoby znane

z trybun, władze samorządowe, a także lokalni biznesmeni i okoliczni mieszkańcy. Tego dnia rozpoczyna

się praca, a kibice zobowiązani są do realizacji zapisów umowy z miastem i rozliczenia

się z przekazanych środków.

Udział w Programie KIBICE RAZEM wymaga wiele zaufania od uczestniczących w nim podmiotów.

Zapraszane do współpracy samorządy mają często wątpliwości czy przekazywanie dotacji ze środków

publicznych na realizację programów kibicowskich jest działaniem racjonalnym i pożądanym społecznie.

Kibice obawiają się z kolei utraty niezależności poprzez podjęcie zinstytucjonalizowanej współpracy

z takimi podmiotami jak Ministerstwo Sportu czy Polski Związek Piłki Nożnej. Dziesięcioletnia praktyka

pokazuje jednak, że takie spotkanie dwóch różnych światów jest możliwe.

Co więcej – w ogromnej większości przypadków staje się ono początkiem pozytywnej i długofalowej

zmiany społecznej.

Celem wydawnictwa, które trzymacie Państwo w dłoniach, jest przybliżenie Programu KIBICE RAZEM

wszystkim tym, którzy nie mieli okazji się z nim zetknąć. Chcielibyśmy też pochwalić się ogromem

kreatywnej pracy wykonanej w ubiegłym roku przez kibiców – pracowników i wolontariuszy osiemnastu

lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM. Spektrum ich działań jest bardzo szerokie, dlatego skupiliśmy

się w raporcie jedynie na tych kwestiach, które w 2019 roku były ważne dla samych koordynatorów.

Opisujemy działania, którymi kibice chcą się pochwalić mając poczucie dobrze wykonanej pracy, a nawet

dobrze spełnionego obowiązku wobec swej lokalnej społeczności.

W 2019 roku odnotowaliśmy kolejny postęp w realizacji zadań stawianych przed ośrodkami KIBICE

RAZEM. Świadczą o tym liczby – Program MS został bowiem skonstruowany w taki sposób, aby jego

efekty były mierzalne i policzalne. Rośnie ilość opublikowanych w mediach informacji na temat ośrodków

KIBICE RAZEM i ich działań. Pokazuje to, że praca koordynatorów nagradzana jest coraz większą

rozpoznawalnością i uznaniem, co cieszy, lecz nie jest dla nikogo powodem do osiadania na laurach.

Wszystkie osoby, które poznacie Państwo w trakcie lektury raportu, mają bowiem świadomość, że praca

na specyficznym obszarze społecznych projektów kibicowskich jest niekończącym się procesem prób,

ulepszeń i nauki na własnych błędach.

dr Dariusz Łapiński

Polski Związek Piłki Nożnej

Koordynator Programu KIBICE RAZEM



W dniu 21 września 2018 roku ogłoszono kontynuujące Program Ministerstwa Sportu KIBICE RAZEM

na lata 2019–2021. Kolejna edycja ma na celu kontynuację najlepszych inicjatyw z ubiegłych lat,

wdrożenie nowych działań na poziomie centralnym i lokalnym oraz poprawę wewnętrznej organizacji

Programu i współpracy partnerów:

„

– ”

Powyższe założenia programowe wskazują na postępujący jakościowy zwrot w postrzeganiu

zorganizowanych grup kibicowskich w Polsce. Uznanie dialogu z kibicami za niezbędny warunek dla

poprawy organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oznacza bowiem realizację postulatu

sformułowanego na początku lat 90-tych przez Kevina Milesa, jednego z prekursorów polityki

dialogu z kibicami w Wielkiej Brytanii, który stwierdził: „Kibice nie są problemem – kibice są częścią

rozwiązania”.

pisemna zgoda stowarzyszenia 

kibiców

zgoda władz samorządowych, 

podpisanie listu intencyjnego

stworzenie wstępnego kosztorysu 

i harmonogramu działań

włączenie nowego miasta 

do dokumentacji składanej do MS

UM

Schemat drogi do otwarcia lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM

„Program KIBICE RAZEM jest najważniejszym i najdłużej funkcjonującym

projektem współpracy organów państwa ze środowiskiem kibiców

w Polsce. Program ma charakter partnerski i angażuje zarówno

stowarzyszenia kibiców, jak i kluby i związki sportowe oraz samorządy.

(…) Celem strategicznym Programu KIBICE RAZEM jest poprawa

organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych oraz wspieranie

utworzonych struktur dialogu i współpracy z kibicami.”



Wszystkie osoby i instytucje wspierające Program KIBICE RAZEM wychodzą z założenia, że aktywni

kibice piłkarscy stanowią grupę społeczną, której zainteresowania znacząco wykraczają poza bierne

uczestnictwo w imprezach sportowych. Kibice chcą mieć wpływ na politykę swojego klubu,

są zaangażowani w życie swej społeczności lokalnej, a także wykazują postawy konkurencji wobec

zorganizowanych grup kibiców innych klubów. Ta aktywność oraz chęć rywalizacji, będące źródłem

specyficznej kultury kibicowskiej, stanowią równocześnie ogromny potencjał społeczny. Pełne

wykorzystanie tego potencjału jest jednym z przesłań projektów współpracy z kibicami.

Odzwierciedlają to również sformułowane przez Ministra Sportu szczegółowe cele Programu KIBICE

RAZEM na lata 2019-2021:

• aktywizacja środowisk kibicowskich w kierunku działań społecznych i włączenie kibiców 

w środowisko lokalne,

• demokratyzacja, modernizacja i profesjonalizacja struktur stowarzyszeń kibicowskich,

• kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania oraz redukcja postaw przemocy i agresji 

w środowisku kibiców,

• otwarcie stadionów na nowe grupy społeczne i włączenie do środowiska kibiców grup 

uprzednio wykluczonych (np. osób niepełnosprawnych),

• aktywizacja kibiców niepełnosprawnych zamiana społecznego wizerunku kibiców 

i minimalizowanie uprzedzeń w stosunku do tej grupy społecznej,

• zmiana wizerunku kibica w opinii publicznej.

Lokalne ośrodki KIBICE RAZEM prowadzone są przez operatora – organizację pozarządową, która

jest beneficjentem miejskiej dotacji, zatrudnia jednego lub obu pracowników, jest najemcą

pomieszczeń służących jako siedziba ośrodka i odpowiada za rozliczenie jego działań pod

względem finansowym i formalnym, korzystając przy tym z merytorycznego wsparcia krajowego

koordynatora programu. Operator każdego ośrodka kibicowskiego wyłaniany jest w drodze

ogłaszanego przez miasto konkursu.



dotacja MSiT wkład PZPN wkład samorządów

W 2019 roku przeznaczono łącznie 2.725.000 zł na funkcjonowanie i działalność

18 ośrodków KIBICE RAZEM. Wkład samorządu stanowił co najmniej 50% kosztów

funkcjonowania ośrodka. Łączna suma dotacji samorządowych wyniosła w 2019 roku

1.425.000 zł. Pozostałe koszty prowadzenia programu ponosi Ministerstwo Sportu –

w ubiegłym roku było to kwota 1.100.000 zł - oraz Polski Związek Piłki Nożnej,

który w 2019 roku na realizację zadań związanych z koordynacją przeznaczył 200.000 zł.

Na realizację Programu w 2020 roku, przewidziano następujące kwoty: 1.200.00 zł – MS,

1.430.000 zł – samorządy, 230.00 zł – PZPN.

źródła finansowania programu KIBICE 
RAZEM 2019-2021

dotacja 
Ministerstwa 

Sportu

środki 
finansowe 
Polskiego 

Związku Piłki 
Nożnej

środki z 
budżetu 

Jednostek 
Samorządu 

Terytorialnego

* prognozowany budżet na 2020 rok 



Na koniec 2019 roku działało 18 ośrodków KIBICE RAZEM w 13 województwach. Swą wolę do

przystąpienia do Programu wyraziło stowarzyszenie kibiców Kotwicy Kołobrzeg.

Mapa ośrodków KIBICE RAZEM, stan na luty 2020 roku

W roku 2019 przy realizacji Programu KIBICE RAZEM pracowało

36 lokalnych koordynatorów, dwie osoby koordynujące Program

centralnie, dwie osoby odpowiedzialne za współpracę ze

środowiskiem kibiców niepełnosprawnych oraz ponad

175 wolontariuszy wspomagających działania lokalnych

ośrodków.



W 2019 roku do Programu KIBICE RAZEM dołączył jeden ośrodek:

Urząd Miasta Stalowa Wola

Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola 

Uroczyste otwarcie siedziby KIBICE RAZEM Stal Stalowa 

Wola odbyło się 30 września 2019 roku, więcej 

szczegółów na stronie 42 w rozdziale poświęconym 

podkarpackiemu ośrodkowi.

Spotkania robocze służą podniesieniu kwalifikacji koordynatorów programu KIBICE RAZEM

poprzez szkolenia i instruktaże, pozwalają na wdrożenie jednolitych standardów pracy

i wykorzystywanych narzędzi, a także na prowadzenie dyskusji nad powstałymi problemami,

wyznaczanie nowych celów oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

W 2019 roku odbyły się trzy spotkania robocze. Na każdym ze spotkań przeprowadzone było

szkolenie mające na celu podnieść kompetencje i jakość pracy koordynatorów pracujących

w ośrodkach KIBICE RAZEM:

• 11 lutego, Lublin – wprowadzenie do usług MS Exchange i MS OneDrive,

• 13 października, Warszawa – szkolenie z pracy z mediami,

• 30 listopada, Wrocław – modelowy ośrodek KIBICE RAZEM.



Media społecznościowe (Facebook) 
to jeden z najbardziej powszechnych 
kanałów dostępu do szerokiej grupy 
odbiorców, dobrze zagospodarowany przez 
koordynatorów.

W 2019 roku odnotowano przyrost „polubień” 
na poziomie 5689 względem ubiegłego roku. 
Dynamika wzrostu wyhamowała, jednak dalej 
znacznie przekracza wskazaną w Programie 
Ministerstwa Sportu normę 1800 „polubień”.

W 2019 roku powstało 718 informacji 

mediowych. Zakładana wartość 

na 2019 rok to 432 informacje. 

Miernik został zrealizowany w 166%.

Koordynatorzy ośrodków zwrócili uwagę na 

korzyści płynące z zamieszczania informacji 

o swoich działaniach.

Na portalu kibice-razem.pl umieszczono 

988 artykułów na temat działań ośrodków.

„ ”



Oprócz aktywnego pozyskiwania funduszy ze 

środków publicznych ośrodki KIBICE RAZEM 

nawiązują współpracę z lokalnym biznesem. 

Na koniec 2019 roku odnotowano 66 takich 

partnerstw.

Współpraca z innymi podmiotami 

(w tym z organizacjami pozarządowymi) 

to ważny aspekt działalności ośrodków 

KIBICE RAZEM. 

140 organizacji współpracujących to średnio 

prawie 8 partnerstw na jeden ośrodek 

KIBICE RAZEM.

Pozyskiwanie funduszy z grantów, a także 

udział w miejskich budżetach 

partycypacyjnych kształtuje koordynatorów 

ośrodków jako lokalnych liderów 

społecznych. Na koniec 2019 roku ośrodki 

KIBICE RAZEM złożyły 

38 wniosków o dofinansowanie.



–

Organizacja wspólnych wyjść na wydarzenia 
sportowe, również dla osób 
z  niepełnosprawnościami, to podstawowy 
fundament scalający grupę i pozwalający 
na tworzenie nowych relacji. 

W 2019 roku zorganizowano 336 wyjść 
grupowych, w tym 108 wyjść 
dla osób niepełnosprawnych.

W  2019 roku liczba zorganizowanych imprez 

sportowych utrzymywała się na stałym, 

wysokim poziomie wypracowanym 

w poprzednich latach.

W 2019 roku koordynatorzy ośrodka 

przeprowadzili 80 imprez sportowych.

Upamiętnianie rocznic związanych z historią 

klubu to kolejny aspekt działalności kibiców, 

którzy chętnie włączają się też w obchody 

świąt lokalnych i państwowych. 

W 2019 roku ośrodki KIBICE RAZEM 

zorganizowały 58 imprez o takim właśnie 

charakterze.



–

Zaangażowanie wolontariuszy w pracę 

lokalnych ośrodków to nie tylko realna pomoc 

dla koordynatorów, ale też budowanie 

odpowiedzialnej i proaktywnej społeczności.

W 2019 roku 175 wolontariuszy 

współpracowało z ośrodkami 

KIBICE RAZEM.

Rozwój szeroko rozumianych kompetencji 

beneficjentów Programu KIBICE RAZEM to 

jedno z zadań stawianych przed ośrodkami. 

Jest ono realizowane w ramach zajęć 

warsztatowych.

W 2019 roku zorganizowano 295 warsztatów 

tematycznych dla kibiców. 

Powyższe liczby pokazują, że stawiane przed ośrodkami cele są sumienie realizowane, a sami

koordynatorzy widzą ich zastosowanie w swojej codziennej pracy. Praca jaką wykonują jest

w coraz większym stopniu doceniana przez media, samorządy czy inne instytucje partnerskie.

Zwiększa się ilość podmiotów, które rozpoczynają współpracę z ośrodkami KIBICE RAZEM,

stale rośnie też grupa beneficjentów podejmowanych przez kibiców inicjatyw. Wzrosty jakie

zanotowały ośrodki, nie wynikają tylko z przyrastającej ilości miast

i stowarzyszeń biorących udział w programie, ale przede wszystkim ze stale rosnącej jakości

pracy lokalnych koordynatorów.



W dniach 27 oraz 28 sierpnia 2019 roku w Wawrzkowiźnie pod Bełchatowem na boiskach OSiR

Wawrzkowizna odbył się VI Turniej KIBICE RAZEM. Organizatorami Turnieju byli Ministerstwo

Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Młodzieżowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

W tym roku o tytuł najlepszego ośrodka KIBICE RAZEM konkurowało 18 drużyn. W ostatniej chwili

okazało się, że niemożliwy jest przyjazd drużyny KIBICE RAZEM Polonia Warszawa, ale

organizatorzy w porozumieniu z koordynatorami pozostałych ośrodków utworzyli dodatkową

drużynę, która wystąpiła pod szyldem KIBICE RAZEM. Dzięki temu rywalizacja była sprawiedliwa

i każda z drużyn miała możliwość rozegrać równą liczbę spotkań. Zgodnie z regulaminem Turnieju

drużyny składały się z zawodników w wieku do 10 lat.

Tegoroczna VI edycja turnieju różniła się od pozostałych. Przede wszystkim rozgrywki zostały

rozłożone na dwa dni i oprócz zmagań piłkarskich na drużyny czekały konkurencje sprawnościowe.

Pierwszego dnia każda z 18 drużyny reprezentujących ośrodki KIBICE RAZEM musiała stanąć do

rywalizacji w 9 konkurencjach: strzał z łuku, bramka celnościowa, Jenga XXL, tor przeszkód, quiz

wiedzy, bieg, żonglerka piłką nożną, drużynowy skok w dal oraz ślepy tor. W pierwszym dniu

zmagań można było zdobyć łącznie 162 punkty.



Następnego dnia zawodnicy rozegrali łącznie 27 spotkań piłkarskich prowadzonych przez

profesjonalnych sędziów, które odbywały się równolegle na dwóch wzorowo przygotowanych

boiskach. Tego dnia pogoda szczególnie dopisywała, promienie słońca ogrzewały murawę przez

cały czas trwania turnieju.

Turniej zyskał zainteresowanie mediów, pojawiły się na nim lokalne ekipy reporterskie, a także

grupy kibiców ciekawe piłkarskich zmagań. Zwycięzcą turnieju została drużyna KIBICE RAZEM

Górnik Zabrze zdobywając 176 punktów, drugie miejsce przypadło KR Korona Kielce

z 171 punktami, podium uzupełniła drużyna z mieleckiego ośrodka uzyskawszy 165 punktów.

VII Turniej KIBICE RAZEM odbędzie się dniach 25-26 sierpnia 2020 roku w Wawrzkowiźnie.

Już teraz serdecznie zapraszamy!



W 2019 roku do struktur Federacji Kibiców Niepełnosprawnych dołączyła kolejna organizacja

wspierająca lokalnie kibiców z niepełnosprawnością – Fundacja „Pomaluj mi Świat” z Oławy.

Tym samym Federację tworzy już 14 oficjalnych członków. W Starachowicach powstał natomiast

„Klub Kibiców Niepełnosprawnych Star Starachowice”. To kolejny dowód na to, że również

w mniejszych miastach rozwijają się organizacje wspierające niepełnosprawnych fanów piłki nożnej.

Rozszerzenie sieci DAO (Disability Access Officer, koordynator ds. kibiców niepełnosprawnych)

nastąpiło dzięki rekrutacji Wojciecha Grabowskiego w Jagiellonii Białystok, Adama Sadowiaka

w Widzewie Łódź oraz Grzegorza Żmudy w Zagłębiu Sosnowiec.

Grono koordynatorów ds. kibiców niepełnosprawnych spotkało się w tym roku dwukrotnie. Pierwsze

warsztaty szkoleniowe odbyły się w maju w Gdyni. Poza omówieniem bieżących spraw, kierunku

rozwoju Federacji oraz sieci DAO, swoje wystąpienie miał przedstawiciel CAFE (Centre of Access to

Football in Europe). Jochen Kemmer nakreślił rolę DAO w klubach europejskich. Podczas

czterodniowego spotkania uczestnicy mieli okazję do dwóch integracyjnych wyjść na mecze

Mistrzostw Świata U20, których jednym z miast gospodarzy była właśnie Gdynia.

Drugie warsztaty szkoleniowe DAO odbyły się w listopadzie w Warszawie. Termin skorelowany był

z ostatnim meczem eliminacji ME 2020, w którym Polacy zmierzyli się ze Słoweńcami. Wspólne

wyjście na to spotkanie poprzedziły warsztaty, których gośćmi byli przedstawiciele Amp Futbol

Polska, CAFE oraz Fundacji Katarynka. Poza ich wystąpieniami na spotkaniu przedstawiony został

plan realizacji projektu „Futbol bez barier” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw

Obywatelskich. Projekt zakłada realizację szkoleń oraz konferencji dla organizacji zrzeszających

kibiców niepełnosprawnych lub działających na rzecz ich środowiska.



Drugi grant na działalność statutową Federacji pozyskany został dzięki dwuletniej już współpracy

z Fundacją PZU, która po raz kolejny dofinansowała zakupu biletów na trzy mecze Reprezentacji

Polski w piłce nożnej w 2020 roku.

Stałym elementem meczów Reprezentacji Polski stała się audiodeskrypcja. Dzięki trójstronnej

kooperacji PZPN, FKN oraz Fundacji Katarynka wszystkie spotkania kadry objęte są tą usługą

i każdy potrzebujący kibic może z niej skorzystać.

Kibice z niepełnosprawnościami regularnie uczestniczyli w meczach Reprezentacji Polski.

Na każdym z pięciu meczów wyjazdowych obecni byli przedstawiciele FKN. Nie zabrakło ich

również na 5 meczach rozgrywanych w Warszawie. Mecze w Polsce oglądało każdorazowo nie

mniej niż 100 osób z niepełnosprawnościami.

W dniach 18-19 czerwca w Serocku odbyło się coroczne szkolenie Polskiego Związku Piłki Nożnej

dla Delegatów Meczowych szczebla centralnego. Swoje wystąpienie mieli przedstawiciele FKN –

Paweł Parus i Michał Fitas. Przeprowadzili krótki kurs savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

oraz przedstawili swoje postulaty odnośnie do współpracy między delegatami a klubowymi

koordynatorami ds. kibiców niepełnosprawnych w dniach meczowych. Efektem spotkania są dane

z raportów meczowych, które począwszy od sezonu 2019/20 zawierają informacje o trudnościach

i rozwiązaniach stosowanych przy obsłudze osób niepełnosprawnych na polskich stadionach.

Od 3 do 14 maja na 12 stadionach w Polsce obchodzono drugą edycję akcji „Tydzień bez barier”.

Idea ta na stałe wpisuje się w końcówkę sezonu rozgrywek ligowych w Polsce. Dzięki temu

w wielu miastach uruchomiona została usługa audiodeskrypcji a kibice z różnymi

niepełnosprawnościami wzięli udział w eskortach meczowych.

Michał Fitas

Prezes Federacji Kibiców Niepełnosprawnych



To już kolejny rok, kiedy kibice GKS-u zorganizowali dla młodych mieszkańców Bełchatowa Mikołajki

na stadionie GKS-u. Wszystko odbyło się w użytkowanej przez ośrodek KIBICE RAZEM sali VIP na

trybunie północnej naszego obiektu. Mikołajki 2019, które odbyły się w sobotę 7 grudnia, były

czwartymi zorganizowanymi przez Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze”. Był to

natomiast trzeci raz, gdy współorganizatorem był istniejący od 3 lat ośrodek KIBICE RAZEM

GKS Bełchatów.

Impreza trwała kilka godzin, a jej kulminacyjnym momentem było oczywiście pojawienie się Mikołaja.

Wszystkie obecne dzieci (a było ich około 35 w różnym wieku - od niemowląt po kilkunastoletnią

młodzież) niecierpliwiły się, zabijając czas w oczekiwaniu na niego uczestnictwem w różnych grach

i zabawach oraz posilając się specjalnie przygotowanym na ten dzień cateringiem. Nie mniej liczni od

swoich pociech rodzice i opiekunowie, którzy nie spuszczali z oka z najmłodszych, spędzali czas na

rozmowach. Ich tematyka była głównie kibicowska, gdyż większość z obecnych dorosłych to

oczywiście mniej lub bardziej aktywni sympatycy górniczej drużyny.

KIBICE RAZEM GKS Bełchatów
Rok założenia: 2017



KIBICE RAZEM GKS Bełchatów

Grażyna Bykowska, Tomasz Śledź

@KRGKSB

ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów
belchatow@kibice-razem.pl

+48 511 360 031 | +48 600 699 137

Grażyna Bykowska, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM GKS Bełchatów

Wreszcie nadeszła godzina zero, czyli pojawienie się Mikołaja, do którego od razu ustawiła się długa

kolejka dzieciaków. Poza pamiątkowym zdjęciem z „gwoździem imprezy” każdy młody uczestnik

Mikołajek otrzymał paczkę świąteczną składającą się ze słodyczy i owoców, a także drobnych

gadżetów Torfiorzy, takich jak vlepki czy breloczki GieKSy.

Nasze Mikołajki cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród kibicowskiej braci

Torfiorzy – większość z gości zjawiło się na naszym grudniowym rodzinnym spotkaniu po raz kolejny.

Jest to dla tej cyklicznej imprezy wystarczająca rekomendacja. Świadczy to o tym że impreza była

udana i podobała się w szczególności jej najmłodszym uczestnikom, a to przecież właśnie dla nich

była ona przeznaczona. Miłym akcentem podsumowującym tegoroczne Mikołajki był fakt, że

niektórzy ich uczestnicy jeszcze parę lat temu byli niemowlętami płaczącymi na rękach swoich

rodziców na widok Mikołaja, a dziś są już całkiem wyrośniętymi kilkulatkami i nadal pojawiają się na

organizowanej przez ośrodek KIBICE RAZEM imprezie.

/KibiceRazemGKSBelchatow/



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok
Rok założenia: 2016

Wszystko zaczęło się od Jarka, niepełnosprawnego kibica Jagiellonii. To właśnie on był naszą

inspiracją do stworzenia Białostockiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Dawał przykład innym,

że bariery nie istnieją, mimo, że był całkowicie uzależniony od osób trzecich. Poruszał się na wózku -

miał porażenie czterokończynowe z powodu postępującej choroby. Jeździł na wyjazdowe mecze

Jagiellonii przemieszczając się wspólnie z pozostałymi kibicami różnymi środkami transportu, bez

żadnych udogodnień. Protezami jego rąk i nóg byli Mateusz – siostrzeniec i inni kibice, dzięki czemu

udowodnił, że przeszkody istnieją tylko w naszych głowach. Jarka nie ma już z nami, ale my

chcielibyśmy wypełnić zapoczątkowaną przez niego misję. Jego marzeniem było to, aby nie być

jedynym niepełnosprawnym kibicem Jagiellonii na meczach wyjazdowych.

Od 8 marca 2019 roku zaczęliśmy spełniać marzenie Jarka. To wtedy odbył się pierwszy

zorganizowany wyjazd niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii na mecz ze Śląskiem Wrocław.

W organizacji wyjazdu pomogli nam kibice z ośrodka KIBICE RAZEM Jagiellonii Białystok – Bartek,

Przemek, Kamil i Arek. Wrocław nie był przypadkowym kierunkiem z racji tego, że tam działa

najlepiej jak do tej pory zorganizowany w Polsce Klub Kibiców Niepełnosprawnych. KKN był dla nas

dodatkową inspiracją i bodźcem do stworzenia w Białymstoku podobnej organizacji. Paweł ze swoją

ekipą stanęli na wysokości zadania. Nie dość, że przyjęli delegację rodem z Podlasia, to jeszcze

cierpliwie i z wyrozumiałością wytłumaczyli wszystkim na czym polega działalność KKN, jakie wiążą

się z tym obowiązki, ale też na jakie przywileje można liczyć. To była bardzo owocna wyprawa. Warto

też pochwalić się, że jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się pojechać na wyjazd pociągiem.



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok

Arkadiusz Fiedoruk, Bartosz Kadłubowski

/KibiceRazemJagielloniaBialystok/

ul. Cieszyńska 7, 15-371 Białystok

bialystok@kibice-razem.pl

+48 516 231 614 | +48 502 125 508

Po przetarciu jagiellońskiego szlaku we Wrocławiu nie mogło nas zabraknąć 2 maja na tak ważnym

meczu, jakim był finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zameldowaliśmy się

tam w liczbie 28 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym 10 osób poruszających się

na wózkach. Do Warszawy pojechaliśmy busem oraz samochodami osobowymi.

Na mecz z Arką Gdynia pojechaliśmy grupą 16 osób. Pomimo problemów, jakie się pojawiły na trzy

dni przed meczem, udało nam się dopiąć swego i obejrzeć to spotkanie z trybun gdyńskiego

stadionu. Następne były wyjazd do Kielc, Płocka, ponownie do Wrocławia i do Gliwic.

Nie zapominaliśmy też o meczach Reprezentacji Polski biorąc udział we wszystkich meczach

eliminacji do EURO 2020 rozgrywanych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Łącznie byliśmy

tam pięciokrotnie. Natomiast mecze rozgrywane poza granicami oglądaliśmy wspólnie

np. w ośrodku KIBICE RAZEM Jagiellonii Białystok.

Co zrozumiałe, nie mogło nas także zabraknąć na meczach Jagiellonii rozgrywanych u siebie. Na

trybunach przy ul. Słonecznej na każdym meczu zasiadało od kilku do nawet kilkudziesięciu osób

z niepełnosprawnościami, z których większość zrzeszona jest w BKKN-ie. W tym sezonie

gościliśmy u nas KKN-y z Wisły Kraków i Arki Gdynia. Dzięki tym drugim, a konkretnie

Stowarzyszeniu Klub Gdyńskich Kibiców Niepełnosprawnych 24 listopada białostoccy kibice

z niepełnosprawnością wzroku mogli po raz pierwszy skorzystać z usługi audiodeskrypcji na

Słonecznej. Jeden z naszych niewidomych kibiców powiedział po tym spotkaniu, że od wielu lat

chodzi na mecze Jagi, ale tego dnia pierwszy raz go widział!

28 listopada zawodnicy Jagiellonii Białystok - Wojtek Błyszko, Bartosz Bida oraz Damian Węglarz

spotkali się z nami w ośrodku KIBICE RAZEM Jagiellonii Białystok. W spotkaniu wzięło udział blisko

30 osób zrzeszonych w Białostockim Klubie Kibiców Niepełnosprawnych (BKKN). Poza pytaniami

od zgromadzonych fanów nasi zawodnicy zmierzyli się z nietypowymi zadaniami jak np.

pokonywanie barier architektonicznych na wózku czy poruszanie się z zasłoniętymi oczami przy

pomocy białej laski.

Tego dnia odbyło się również spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Białostocki Klub Kibiców

Niepełnosprawnych, bo do tej pory BKKN działał jako grupa nieformalna. By sformalizować naszą

grupę zostały złożone dokumenty rejestracyjne do KRS.

Wojciech Grabowski, Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych

@kr_bia



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów
Rok założenia: 2016

„

”

Gra przy pełnych trybunach i decydujący gol w ostatniej minucie do dziś jest pragnieniem każdego

chłopca i uganiającego się za piłką. Takie same marzenia miał również Artur ze Świętochłowic,

który 3 lata temu rozpoczął treningi w Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, a obecnie jest

zawodnikiem UKS Ruch Chorzów. Niestety, kłopoty zdrowotne chłopca powróciły jak zły sen w maju

i zmieniły świat szkoły oraz treningów piłkarskich na salę szpitalną Chorzowskiego Centrum Pediatrii

i Onkologii.

Wznowienie ostrej białaczki limfoblastycznej spowodowała, że marzenia o wygranym meczu stały się

walką o zdrowie i życie. W czerwcu 2012 roku Artur poważnie zachorował. Przeszedł wówczas

długie i trudne leczenie. W sierpniu tego roku świętowałby 5 lat od jego zakończenia. Niestety,

25 maja 2019 roku Artur obudził się z silnymi bólami pleców. W szpitalu, do którego trafił, okazało

się, że to wznowienie choroby.

Artur ponownie został pacjentem chorzowskiego oddziału onkologii dziecięcej. Konieczne było

rozpoczęcie chemioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Wtedy

postanowiliśmy rozpocząć zbiórkę na leczenie Artura. Kuracja Blinatumomabem była

nierefundowana. Konieczne było zebranie ponad pół miliona złotych.



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów

Dawid Słaboń, Bogusław Szydłowski

/KibiceRazemRuchChorzow/
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W następnych tygodniach stworzyliśmy grupę na portalu Facebook, gdzie wszyscy kibice Ruchu

Chorzów mogli wystawiać swoje najcenniejsze pamiątki związane z klubem oraz licytować inne.

Powstała także drużyna Artura gdzie znani zawodnicy piłkarscy przekazywali nam koszulki na licytację.

Odbyły się mnóstwo turniejów oraz festynów, pikników i imprez przeznaczonych na zbiórkę dla Artura.

30 września zakończyły się zbiórki pieniężne która prowadziliśmy od początku lipca dla Artura.

Na samej platformie Zrzutka.pl uzbieraliśmy 150.123 zł oraz prawie 10.000 zł ze zbiórki publicznej co

dało łączna kwotę prawie 160.000 zł. Pieniądze te zostały przekazane w formie czeku podczas

przerwy meczu derbowego z Polonią Bytom.

To był niesamowity wyczyn wszystkich kibiców Ruchu Chorzów a także wszystkich ludzi wokół, którzy

zaangażowali się w pomoc dla Artura. 8 listopada Artur przeszedł operację przeszczepu i przetaczano

mu komórki macierzyste. Z początku jego organizm był całkowicie nieodporny, nie posiadał żadnych

leukocytów. Jednak Artur wzorowo przeszedł leczenie i już po 22 dniach mógł opuścić szpital.

Teraz Artura czekają cotygodniowe wizyty kontrolne przez 3 miesiące w szpitalu w Krakowie. Dziś mały

pacjent wraca już do zdrowia i z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Swój najważniejszy mecz – mecz

o życie – przypieczętował pięknym zwycięstwem.

Dawid Słaboń, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Ruch Chorzów

@KibiceRazemRCh



KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk
Data założenia: 2010

Od września 2019 roku z inicjatywy KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk oraz Fundacji Obudź

Nadzieję wystartowały darmowe treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 7-15 lat. Korzystając

z wieloletniej, owocnej współpracy programu KRLG oraz fundacji ze Szkołą Podstawową nr 16

w Gdańsku i dużego wsparcia pani dyrektor Niny Markiewicz-Sobieraj, bazą nowej inicjatywy

zostało szkolne boisko oraz sala gimnastyczna. Dzięki tej lokalizacji mieliśmy znakomitą bazę

wyjściową aby dotrzeć do dzieciaków z gdańskiej Oruni.

Łukasz Tomkiewicz, były piłkarz Lechii Gdańsk, jeden z trenerów:

„Na nasze zajęcia przychodzą dzieci i młodzież z bardzo trudnych środowisk,

często są to środowiska zagrożone społecznie. Treningi piłkarskie, które

z nimi prowadzę, są w formie zabawy. Głównym ich celem jest odciągnięcie

dzieci od używek i depresyjnego myślenia. Piłka nożna sprawia im radość

i daje chęć do życia. Z początku mieliśmy lekkie obawy, czy będzie komu

trenować, a następnie, czy dzieciaki wytrwają na naszych treningach,

zwłaszcza, że założyliśmy sobie dość dużą intensywność zajęć We wrześniu

i październiku były to trzy treningi w tygodniu na świeżym powietrzu, od

listopada przeszliśmy na salę zmniejszając liczbę naszych spotkań do dwóch

na tydzień. Od pierwszego dnia treningów stworzyła się grupa niemalże

40-osobowa grupa, która prawie w komplecie przetrwała do grudnia

i regularnie uczestniczyła w naszych zajęciach. Należało do niej aż

jedenaście dziewczyn, które kochają futbol tak samo, jak chłopaki.”



KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk

Agnieszka Nowosad, Michał Nowosad

/KibiceRazemLechiaGdansk/
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Kasia, jedna z uczestniczek naszych zajęć, tak oto opowiedziała o swoich podbojach na zielonej

murawie:

Z pewnością nikomu nie zabraknie motywacji, aby kontynuować zajęcia w 2020 roku, tym bardziej,

że ich powodzenie przerosło oczekiwania nasze, Fundacji i trenerów.

Michał Nowosad, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk

@KibiceG

„Fajnie, że tu u nas, na dzielnicy, mamy możliwość spotykać się

z trenerami i nie tylko pobiegać za piłką, ale też porobić jakieś ciekawe

ćwiczenia czy zabawy. Zajęcia są niemalże tuż przy moim bloku i nie

muszę nigdzie jechać. Fajnie jest też widzieć, że są rzeczy, które na

boisku dziewczyna może zrobić lepiej niż chłopaki. Na pewno jak

będziemy mogli dalej się spotykać na treningach w nowym roku, to będę

tutaj chętnie przychodziła.”



KIBICE RAZEM Arka Gdynia
Data założenia: 2011

W grudniu już po raz piętnasty ruszyła nasza sztandarowa

i największa akcja, której organizację od momentu

powstania ośrodka KIBICE RAZEM włączyliśmy do

harmonogramu naszych działań.

W tym roku skupiliśmy się głównie na zbiórce darów na

Gdyńskie Hospicjum „Bursztynowa Przystań”. Jak zawsze

nasi kibice nie zawiedli. W tym roku łączna kwota zbiórek

to ok. 55 tysięcy złotych. Dzięki temu mogliśmy zawieźć

do hospicjum nowe sprzęty takie jak kuchenka, pralka,

mikrofale, blendery, ciśnieniomierze, czajniki czy zestawy

nowych pościeli. Zbieraliśmy również mleko, słoiczki

z jedzeniem dla niemowląt, rękawice jednorazowe oraz

ryzy papieru.



KIBICE RAZEM Arka Gdynia

Magdalena Wawrzyniak, Radosław Roeske
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Oprócz tego, jak co, roku odwiedziliśmy z paczkami szpitale w Gdyni, Pucku i Wejherowie.

Dotarliśmy również do Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 1 oraz do Fundacji Kreatywni. W paczkach znalazły się szaliki, poduszki, kubki,

długopisy, bombki świąteczne, mnóstwo słodyczy, dwa tablety, projektor multimedialny, lodówka

i zestaw Xbox.

Nasza akcja w tym roku nie przeszła bez echa. W dniu 11 grudnia 2019 roku zostaliśmy

uhonorowani cenionym w Gdyni „Srebrnym Śledziem” przyznawanym przez Gdyńskie Centrum

Organizacji Pozarządowych.

Magdalena Wawrzyniak, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Arka Gdynia

@KRArkaGdynia



KIBICE RAZEM Korona Kielce
Rok założenia: 2015

Minęło 5 lat odkąd Stowarzyszenie Kieleccy Patrioci zaprosiło nas do współpracy przy sprzątaniu

cmentarza. Okres ten pozwolił na diametralną zmianę wyglądu miejsca spoczynku zmarłych.

Jak co roku razem z KP podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu mogił bohaterów na 1 listopada.

Akcja obchodziła swój jubileusz, więc postanowiliśmy zrealizować ją na większą skalę niż

w poprzednich latach.

Już na dwa miesiące przed akcją rozpoczęliśmy jej planowanie. Przez ostatnie cztery lata Cmentarz

Partyzancki, który był głównym miejscem naszej pracy, wreszcie otrzymał należyty wygląd,

w związku z czym przenieśliśmy nasze działania na Cmentarz Stary. Tam sytuacja była znacznie

trudniejsza, gdyż groby żołnierzy leżały porozrzucane między mogiłami cywili, a ich odnalezienie

było problematyczne. Dzięki źródłom historycznym udało nam się jednak częściowo ustalić miejsca

pochówku bohaterów jak i ich życiorysy. Przygotowaliśmy je w formie specjalnych tabliczek, które

zostały umieszczone przy grobach.

Rozpoczęliśmy też kampanię informacyjną. W MPK pojawiły się plakaty, rozdaliśmy ulotki

zapraszające na wydarzenie, a na meczu z Wisłą Płock na młynie zawisł okolicznościowy

transparent, który potem wisiał w centrum miasta przypominając o akcji. Udało się także uzyskać

patronat Naszych Kielc, Radia Em i TVP oraz wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej.

Przeprowadziliśmy również jubileuszową akcję zbierania zniczy.



KIBICE RAZEM Korona Kielce

Przemysław Dudek, Sebastian Zawadzki
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Sprzątanie grobów rozpoczęło się 27 października. Tego dnia na cmentarzu pojawiło się ok.

70 wolontariuszy (cieszy, że wielu rodziców zdecydowało się zabrać ze sobą dzieci), jednak przez

trudności w ustaleniu lokalizacji grobów udało się nam zrealizować jedynie połowę zaplanowanych

zadań. Część mogił była w takim stanie, że ich zidentyfikowanie i doprowadzenie do normalności

zajmowało sporo czasu. Podobnie jak na Cmentarzu Partyzanckim każda posprzątana przez nas

mogiła oznaczana była biało-czerwoną szarfą. Było to możliwe dzięki jednemu z kibiców Korony,

który dostarczył 100 metrów szarfy zupełnie za darmo. 28 i 29 października w akcji wzięły udział

szkoły, a my nadzorowaliśmy ich pracę oraz zorganizowaliśmy pogadankę historyczną.

W 2019 roku szczególny nacisk położyliśmy nie tylko na samym porządkowaniu grobów, ale przede

wszystkim na przywracaniu pamięci i edukowaniu. W akcji wsparło nas także Stowarzyszenie Osób

Niepełnosprawnych ELM II. Mimo tego, że akcja miała zakończyć się we wtorek, działania

skończyliśmy w przeddzień Wszystkich Świętych późną nocą.

1 listopada zebraliśmy się o 18.00 na cmentarzu. Finał wydarzenia poprzedziło krótkie

przemówienie oraz modlitwa poprowadzona przez gościa honorowego ks. Biskupa Mariana

Florczyka, który także wspiera naszą akcję od kilku lat i race dla tych, którzy pomordowani przez

Gestapo i NKWD do dziś nie mają swoich grobów. Następnie ruszyliśmy do zapalania zniczy. Po

mimo, że było nas ponad 50 osób, a znicze rozstawialiśmy już na dwie godziny przed akcją, samo

zapalanie zajęło nam prawie trzy godziny. Warto nadmienić, że podczas trwania akcji udało się

zebrać ok. 5000 zniczy.

Cieszy nas to, że coraz częściej do naszej akcji przyłączają się zwykli kielczanie.

Spotkaliśmy się także z bardzo miłym przyjęciem rodzin żołnierzy, których mogiły opisaliśmy

i oznaczyliśmy narodowymi barwami. Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że pamięć o tych, dzięki

którym do dziś mówimy w ojczystym języku, jest wciąż żywa. Pragniemy podziękować wszystkim

którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego wydarzenia. Jednocześnie informujemy, że powstał specjalny

fanpage, w ramach którego przez cały rok będą prowadzone badania mające na celu ustalenie

lokalizacji mogił, weryfikację i przywrócenie pamięci o tych zapomnianych bohaterach, którzy

spoczywają na kieleckich cmentarzach. Jeśli są osoby, które chciałyby w tym pomóc, zapraszamy

do kontaktu z nami.

Przemysław Dudek, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Korona Kielce



KIBICE RAZEM Miedź Legnica
Rok założenia: 2014

Projekt KIBICE RAZEM w Legnicy wystartował w maju 2014 roku przy współpracy z Urzędem Miasta

Legnica, Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Ministerstwem Sportu. Operatorem zadania jest legnicki

oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Głównym celem ośrodka jest szeroko rozumiana działalność

profilaktyczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez promowanie

zdrowego oraz sportowego trybu życia przy współpracy ze środowiskiem kibiców.

,,Jedność ducha i ciała to forma doskonała, aktywnie i sportowo przez życie na nowo!” – to hasło

przewodnie, które w roku 2019 towarzyszyło nam podczas wakacji letnich. W ramach zadań projektu

KIBICE RAZEM w Legnicy rokrocznie organizujemy czas naszym młodym kibicom podczas przerwy

wakacyjnej. Tym razem postanowiliśmy skupić się na wychowaniu fizycznym. Jednym z głównych

celów naszych aktywnych półkolonii była integracja pomiędzy młodymi kibicami Miedzi i ich starszymi

kolegami, poprawa kondycji fizycznej oraz kształtowanie charakterów. Wiadomo również, że

w obecnych czasach, w których wśród młodzieży króluje moda na przeróżne rozrywki sieciowe, ciężko

jest nakłonić kogokolwiek do uprawiania aktywnego trybu życia. Jednak właśnie to skłoniło nas do tego,

aby spróbować zmienić podejście do sportu wśród naszych młodych kibiców.

Sportowe wakacje rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z naszymi partnerami, których z roku na

rok przybywa. Do naszej akcji w 2019 roku dołączyły min. klub piłkarski MKS Miedź Legnica, klub

bokserski ,,Old School Boxing Gym Legnica”, klub tenisa ziemnego ,,Sinet”, Play City Park Rozrywki,

siłownia Fitness Piekary, przy której prężnie działa grupa biegowa i rowerowa, OSiR Legnica, basen

letni ,,Delfinek”, klub sportów walki ,,Fight Hobby”, którego właścicielem jest wielokrotny Mistrz Europy

w kickboxingu Paweł Biszczak.
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To właśnie dzięki profesjonalnej współpracy z ww. klubami sportowymi udało nam się zrealizować

zakładane cele. Przez blisko dwa miesiące wakacji letnich grupa około 80 młodych osób miała

okazję wziąć udział w kilkunastu profesjonalnych treningach na przeróżnych obiektach

sportowych, w treningach, które mocno przypadły do gusty naszym młodym sportowcom. Spora

część osób, które uczestniczyła w projekcie, pozostała przy sportowym trybie życia. Część

regularnie uczęszcza na treningi piłkarskie, inni wybrali sporty walki. Taka sytuacja jeszcze

bardziej nas, koordynatorów ośrodka KIBICE RAZEM Miedź Legnica, motywuje do tego, aby

w przyszłym roku podejść do działań wakacyjnych z jeszcze większym rozmachem

i zaangażowaniem. Mamy nadzieję, że uda nam się zaszczepić sportowego bakcyla jeszcze

większej grupie naszych młodych kibiców.

Bartłomiej Żygadło, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Miedź Legnica

@KibiceRazemML



KIBICE RAZEM Motor Lublin
Rok założenia: 2016

Koordynatorzy projektu KIBICE RAZEM Motor Lublin w 2019 roku rozwinęli współpracę z Akademią

Piłkarską Motoru Lublin w celu realizacji wspólnych działań, tj. rozwijania i szerzenia pasji sportowych

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Współpraca opierała się na trzech filarach: organizowaniu

wspólnych akcji dla najmłodszych zwiększających identyfikację z klubem, promocji rozgrywek

podopiecznych AP oraz promowaniu rodzinnego uczestnictwa w sporcie oraz rozgrywkach drużyny

seniorskiej.

W ramach współpracy koordynatorzy projektu wspólnie z AP Motor Lublin przygotowali prezentację

wszystkich drużyn trenujących w akademii, od grup przedszkolnych po juniorskie. Prezentacja miała

miejsce przed meczem Motor Lublin – Orlęta Radzyń Podlaski, 9 marca 2019 roku. Mali zawodnicy

otrzymali od koordynatorów specjalne flagi do prezentacji, a kibice zgromadzenia na trybunie

H zorganizowali głośny doping dla wszystkich grup akademii. Zorganizowanie prezentacji w ten

sposób wzmocniło poczucie przynależności do rodziny Motoru oraz zmotywowało zawodników do

kolejnych treningów, było też fajnym, pamiątkowym przeżyciem.

Również w marcu 2019 roku, koordynatorzy wspólnie z AP Motor Lublin zorganizowali „Duńczyk

Futsal Cup Pomoc Poprzez Rywalizację Sportową" – turniej charytatywny o puchar prezesa Akademii

Piłkarskiej Motoru Lublin. W turnieju wzięły udział drużyny dziecięce rocznika 2010 z kilku lokalnych

akademii piłkarskich. Podczas turnieju przeprowadzono aukcje charytatywne na rzecz 10-letniego

Mateusza chorego na autyzm, epilepsję i zmagającego się z niepełnosprawnością ruchową. Turniej

miał na celu umocnienie w dzieciach idei Fair Play oraz działania na rzecz osób potrzebujących.
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W 2019 roku koordynatorzy wsparli AP Motor Lublin w organizacji trzech naborów piłkarskich,

przygotowując na każdy z nich festyn piłkarski z grami i zabawami dla całych rodzin.

Na najmłodszych oraz dorosłych podczas całego wydarzenia czekało wiele atrakcji: spotkanie

z zawodnikami Motoru Lublin; dmuchańce, popcorn, malowanie twarzy, malowanie graffiti oraz

grill. Dzięki temu udało się stworzyć atmosferę rodzinnej zabawy, a dzieci nie były tak

zestresowane naborem do Akademii. W trakcie festynu koordynatorzy projektu promowali zarówno

rozgrywki podopiecznych akademii, jak i zachęcali do rodzinnego udziału w meczach

rozgrywanych przez drużynę seniorską.

W okresie wakacyjnym oraz wczesnojesiennym koordynatorzy projektu KIBICE RAZEM wspólnie

z klubem Motor Lublin oraz AP Motor Lublin prowadzili wspólną akcję promocyjną na rzecz

głosowania na projekt Motoru Lublin O-67 w Budżecie Obywatelskim. Projekt ten zakładał budowę

nowoczesnego budynku klubowego spełniającego wszystkie warunki do rywalizacji sportowej na

szczeblu centralnym, w którym znaleźć się miały pomieszczenia klubowe tj. pokój trenerów

z zapleczem sanitarnym, sala konferencyjna na 30 miejsc, magazyn na sprzęt sportowy, kuchnia,

portiernia, kotłownia oraz 6 szatni sportowych z zapleczem sanitarnym. Dzięki zaangażowaniu

klubu, projektu oraz akademii udało się zdobyć odpowiednią ilość głosów i projekt został jednym ze

zwycięzców Budżetu Obywatelskiego.

Na zakończenie semestru zimowego koordynatorzy postanowili wyręczyć św. Mikołaja i wesprzeć

Akademię Piłkarską Motoru Lublin w organizacji Mikołajek dla podopiecznych Akademii wręczając

wszystkim dziewczynkom i chłopcom trenującym w Akademii okolicznościowe gadżety zimowe.

Koordynatorom udało się pozyskać sponsorów, którzy zafundowali ponad 400 specjalnych,

treningowych czapek w barwach Motoru Lublin dla wszystkich podopiecznych Akademii.

To pokazuje, jak bliska wielu podmiotom w Lublinie jest idea wspierania prozdrowotnych nawyków

wśród najmłodszych dziewczynek i chłopców, promocja zasad aktywnego stylu życia oraz udziału

w zajęciach sportowych, czyli działania, które Projekt KIBICE RAZEM oraz Akademia Piłkarska

Motoru Lublin prowadzą na co dzień.

Joanna Łaska-Jarosz, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Motor Lublin

@KRMotorLublin



KIBICE RAZEM Stal Mielec
Rok założenia: 2018

Ośrodek KIBICE RAZEM Stal Mielec to miejsce dla dzieci, młodzieży i wszystkich kibiców Stali.

Zgodnie z tym mottem w dniu 29 czerwca 2019 roku na obiektach pierwszoligowej Stali Mielec odbyły

się turnieje piłkarskie dla dzieci Stal Mielec CUP Junior oraz dla tych nieco starszych kibiców Stal

Mielec CUP.

Operatorem ośrodka KIBICE RAZEM Stal Mielec jest stowarzyszenie kibiców ,,Chłopcy ze Stali” i to

właśnie członkowie stowarzyszenia oraz koordynatorzy ośrodka już na kilka tygodni przed

planowanym turniejem przystąpili do przygotowań. Dzięki dobrej współpracy udało się pozyskać

sponsorów od cateringu i napojów, dzięki czemu na zawodników przez cały czas trwania turnieju

czekały zimne napoje, pizze, słodycze oraz stanowisko grillowe. Sam dzień turniejowy przywitał

zawodników piękną, słoneczną pogodą. Łącznie w turnieju wystąpiło około 150 uczestników, w tym

spora grupa dzieci oraz zaprzyjaźnieni z kibicami Stali fani z Nowego Sącza oraz Jasła. Na dobrze

przygotowanych boiskach przez kilka dobrych godzin byliśmy świadkami dobrych meczów i dobrej

zabawy.
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Turniejem zainteresowaliśmy również miejscowe media, które pojawiły się na miejscu zmagań

i przeprowadziły wywiady z organizatorami oraz zawodnikami. Mecz za meczem, zmagania

grupowe, ogrom goli i walki – tak zbliżaliśmy się do finałowych rozstrzygnięć. W turnieju dzieci

o zwycięstwie po remisowym meczu finałowym zadecydowały rzuty karne. Emocji było co niemiara.

Na wszystkie dzieciaki czekały nagrody, a na zwycięzców puchary. Na końcu wszyscy zapozowali

do pamiątkowego zdjęcia. Po turnieju wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z obiektów

basenowych MOSiR, gdzie przy kolejnej dostawie ciepłych posiłków od sponsorów miło spędzali

czas. Cieszy fakt, że coraz większe grono miejscowych przedsiębiorców widzi w ośrodku KIBICE

RAZEM Stal Mielec solidnego partnera i z chęcią dołącza do organizowanych przez niego

wydarzeń i akcji. Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny dzieci był wyjazd na ogólnopolski turniej

ośrodków KIBICE RAZEM w Wawrzkowiźnie, w którym drużyna reprezentująca ośrodek KIBICE

RAZEM Stal Mielec w dwudniowych zmaganiach zajęła miejsce na podium.

Remigiusz Sobuś, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Stal Mielec

Zobacz relację ze

Stal Mielec CUP

Zeskanuj kod QR 

@KibiceS



KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz
Rok założenia: 2017

#Równiepiękni powstał przy współpracy Fundacji GARDA oraz studia fotograficznego Candyland

Photography. Projekt #równiepiękni zainicjowano z potrzeby ukazania ludziom piękna dzieci

z niepełnosprawnościami. Inicjatywa zakładała przeprowadzenie darmowych sesji zdjęciowych dla

1000 dzieci w ciągu roku. Dzięki fotografiom z opisami chorób i numerami kont podopiecznych

umieszczanych na stronie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych w całej Polsce

dzieciaki mają szansę na większe wsparcie finansowe ze strony internautów. Swój wkład w realizację

projektu miał również ośrodek KIBICE RAZEM Sandecja Nowym Sącz, w którego siedzibie odbyły się

sesje zdjęciowe w dniach 14 września oraz 10 grudnia 2019 roku. Druga sesja fotograficzna

przeprowadzano została równolegle w dziewięciu miastach w całym kraju, udział w niej wzięły Nowy

Sącz, Dzierżoniów, Chojnice, Gdańsk, Szczecin, Elbląg, Kraków, Zielona Góra i Tuchola.



KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz

Mariusz Nowakowski, Szymon Czyżowski

/KibiceRazemSandecjaNowySacz/

ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz

nowysacz@kibice-razem.pl
+48 517 231 203  | +48 535 146 606 

Prezes Fundacji GARDA, Pana Grzegorza Migda powiedział na temat akcji przeprowadzonej

w ośrodku KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz:

My jako kibice angażujemy się w różne akcje, bo zależy nam na tym, aby oprócz wspierania

ukochanej drużyny nieść też pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Mariusz Nowakowski, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz

@kibicerazemsan1

„Chcemy przełamywać bariery między dziećmi niepełnosprawnymi

a zdrowymi ludźmi. Uważamy, że integracja jest bardzo ważna i dzięki niej

razem możemy tworzyć świat, w którym wszyscy ludzie, bez względu na

wygląd będą czuli się dobrze. Dzięki naszym fotografiom chcemy również

uświadomić najmłodszym, że wcale nie są gorsi od innych i mimo

niepełnosprawności mogą wiele osiągnąć w życiu. Naszym celem jest też

uświadomienie społeczności, że żyją wśród nas osoby

z niepełnosprawnościami, które mają swoje pasje, marzenia, śmieją się,

gdy je coś cieszy i potrafią się też złościć, tak jak my wszyscy. Dlatego

bardzo dziękuję koordynatorom KIBICE RAZEM, za udostępnianie

miejsca do sesji i zaangażowanie się w pomoc”.



KIBICE RAZEM Odra Opole
Rok założenia: 2018

Od momentu, kiedy przystąpiliśmy jako stowarzyszenie do Programu KIBICE RAZEM, każdy z nas

zdawał sobie sprawę, że bez odpowiedniego lokalu ciężko będzie nam „rozwinąć skrzydła” jako

ośrodek. Na szczęście po kilku miesiącach poszukiwań udało się znaleźć miejsce, które swoją

powierzchnią i lokalizacją w zupełności nam odpowiadało. Mimo tych „plusów” lokal wymagał

gruntownego remontu. Tutaj z pomocą przyszli nam kibice, razem z którymi po około 11 miesiącach

udało się przywrócić do życia miejsce, które od 27 maja 2019 roku służy naszej niebiesko-czerwonej

społeczności.

Jako że Program KIBICE RAZEM jest realizowany przez nasze Stowarzyszenie Sympatyków Odry

Opole „Jedna Odra” we współpracy z lokalnym samorządem - Miastem Opole oraz Polskim Związkiem

Piłki Nożnej i Ministerstwem Sportu, na wstępie przecięliśmy symbolicznie trzy wstęgi. W tej

szczególnie dla nas ważnej uroczystości uczestniczyli licznie przybyli goście, m.in. Prezydent Miasta

Opole - Arkadiusz Wiśniewski, Wiceprezydent Przemysław Zych, delegacja Rady Miasta na czele

z przewodniczącym Łukaszem Sowadą, naczelnicy Wydziału Sportu Tomasz Lisiński, Wydziału

Lokalowego i Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, Wiceprezes Opolskiego Klubu

Sportowego Odra Opole oraz przedstawiciele Opolskiego Klubu Biegowego. Nie mogło także

zabraknąć głównego koordynatora programu KIBICE RAZEM – dr. Dariusza Łapińskiego. Swoją

obecnością wspierali nas także wszyscy zaangażowani w remont i adaptację lokalu. To osoby, które są

zawsze gotowe do współpracy i podejmowania z nami przeróżnych inicjatyw.
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Nasz ośrodek stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez kibiców tych najmłodszych, a także

nieco starszych mieszkańców Opola, którzy spędzają w nim swój wolny czas. Dzięki ludziom

o wielkich sercach stan naszego wyposażenia stale się powiększa. Możemy pochwalić się stołem do

ping-ponga, konsolą PlayStation ze sporą kolekcją gier, licznymi książkami czy piłkarzykami.

W naszym ośrodku nie liczy się tylko zabawa, oferujemy także pomoc w odrabianiu lekcji czy

spotkania z ciekawymi osobami. Odbywają się tutaj także liczne dyskusje w szerszym gronie

kibicowskim.

Karolina Zioła, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Odra Opole
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KIBICE RAZEM Lech Poznań
Rok założenia: 2015

Poznański ośrodek KIBICE RAZEM realizuje swoją misję poprzez sport. Stowarzyszenie Wiara Lecha,

które jest operatorem ośrodka, posiada drużynę piłkarską, której w ciągu kilku lat udało się awansować

z „B” klasy do V ligi. Drużynę, która w całości składa się z aktywnych kibiców, których koledzy i znajomi

regularnie pojawiają się na meczach i dopingiem wspierają sportowe zmagania. KIBICE RAZEM Lech

Poznań to również sekcja rowerowa, której zawodnicy z sukcesami startują

w zawodach kolarstwa górskiego i szosowego nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

To również grupa śmiałków, który zdecydowali się spróbować swoich sił w triathlonie oraz w biegach

ekstremalnych.

W Poznaniu pod skrzydłami programu KIBICE RAZEM doskonale rozwija się amatorska liga

piłkarskich „szóstek” WL-Liga, gdzie kilkadziesiąt zespołów rywalizuje o miano najlepszej grając

w rozgrywkach ligowych i pucharowych oraz w edycji futsalowej. Trzeba wspomnieć również

o e-sporcie i rozgrywkach e-WL ligi, która niejako „przy okazji” zadebiutowała w ośrodku.

Duży nacisk poznański ośrodek KIBICE RAZEM kładzie na rywalizację dzieci i młodzieży. Poza

szkoleniem najmłodszych kibiców – „Duszyczek Wiary Lecha”, co roku odbywa się turniej halowy

„Duszyczki Cup”, który stał się jednym z największych – obejmującym cztery roczniki – najlepiej

obsadzonych i prestiżowych turniejów w Wielkopolsce. Dla nieco starszych kibiców zostały

przygotowane turnieje Powstania Wielkopolskiego oraz Poznańskiego Czerwca’56.



W 2019 roku zostały podjęte działania mające na celu powołanie kolejnej sekcji sportowej. We

wrześniu do rozgrywek III ligi koszykarskiej – po zdobyciu wszystkich wymaganych licencji –

przystąpiła koszykarska drużyna Wiary Lecha.

Do najciekawszego i zarazem najtrudniejszego przedsięwzięcia doszło 20 grudnia. Po raz pierwszy

w swojej historii Wiara Lecha została organizatorem imprezy masowej – koszykarskich derbów

Poznania – pomiędzy Sekcją Koszykówki Wiary Lecha i Politechniką Poznańską. Mecz miał swoją

dodatkową wagę, gdyż była to ostatnia sportowa impreza przed gruntowną przebudową

legendarnej poznańskiej hali „Arena”. Koszykarska rywalizacja przyciągnęła ponad 2500 widzów,

którzy mieli okazję podziękować legendom koszykarskiej drużyny Lecha Poznań – m.in.

Jarosławowi Jechorkowi, Wojciechowi Krajewskiemu, a także Wiktorowi Haglauerowi.

W planach na 2020 rok poznański ośrodek KIBICE RAZEM ma położenie jeszcze większego

nacisku na organizację imprez sportowych dla rywalizacji indywidualnej i stworzenie sekcji

7-osobowego rugby.

Marcin Kawka, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Lech Poznań 
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KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin
Rok założenia: 2017

Kończąc bardzo udany 2018 rok dla ośrodka KIBICE RAZEM w Szczecinie, miejscowi koordynatorzy

postawili sobie za cel zorganizowanie wydarzenia jakie do tej pory w szczecińskim środowisku nie

miało miejsca.

Tak narodził się pomysł zorganizowania imprezy tytułowanej „Granatowo-Bordowym Piknikiem”, której

głównym celem była promocja sportu, zdrowej rywalizacji i zabawy z Pogonią Szczecin w tle.

Przygotowania do imprezy trwały wiele tygodni, w których wsparciem dla ośrodka KIBICE RAZEM

Pogoni Szczecin służyło wiele podmiotów, wolontariuszy oraz zaprzyjaźnionych mediów. Wyznaczony

termin 2 czerwca dodatkowo nachodził na trwający cały weekend Dzień Dziecka, przez co szczególny

nacisk położono na atrakcje dla najmłodszych.

Harmonogram zakładał trzy wydarzenia. Na początku trenerzy Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin

zorganizowali pokazowy trening dla wszystkich chętnych dzieciaków, dla których spotkanie

z profesjonalnymi trenerami było w wielu przypadkach pierwszym takim w życiu.



Odbył się również trening zorganizowany przez zaprzyjaźnioną szkółkę sztuk walki. Wielu

najmłodszych miłośników sportu miało możliwość uczestniczyć w zajęciach wspólnie

z zawodnikami sportów walki.

Jednak najważniejszym punktem programu był mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją ligi ALPN,

której organizatorem jest miejscowy ośrodek, a ekipą Portowcy Stars, w skład w której wchodzą

tacy zawodnicy jak Olgierd Moskalewicz, Bartek Ława czy Darek Adamczuk, będącymi ikonami dla

starszego pokolenia szczecińskich kibiców. Mając na uwadze wysoki poziom jaki reprezentuje

podjuszańska liga ALPN, drużyna Portowców wzmocniła się piłkarzami z pierwszego składu

Pogoni Szczecin – kapitanem Sebastianem Kowalczykiem oraz powracającym z wypożyczenia do

swojego klubu Marcinem Listkowskim. Obecność takich gwiazd miała dodatkowy wpływ na

frekwencję na pikniku. Szacuje się, że w ciągu trwania imprezy pojawiło się na niej ponad

1000 osób.

Nic dziwnego, skoro atrakcji przygotowanych przez organizatorów było jeszcze więcej. Podczas

całodziennego festynu odbyła się kolejna kolejka rozgrywek ligi ALPN Podjuchy, która przykuła

zainteresowanie wielu obecnych na festynie. Był dmuchany zamek, automat do baniek mydlanych,

turniej w grę EA FIFA 2019 dla najmłodszych, popularna gra piłkarzyki oraz bezpłatne soki

owocowe przygotowane przez zaprzyjaźnioną fundację. Zabawie towarzyszyła popularna w całym

kraju maskotka klubowa Gryfus, a kulminacją imprezy było wspólne stworzenie wielkiego muralu

z jej podobizną. W czasie całego turnieju udało się dodatkowo zebrać ok. 800 kg karmy dla

schroniska dla zwierząt w Chojnie.

Cały piknik odbił się olbrzymim echem w w mediach, a organizatorzy już dziś planują

zorganizowanie w przyszłym roku jeszcze większej imprezy.

Robert Rusinek, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin
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KIBICE RAZEM Stal Stalowa Wola
Rok założenia: 2019

Najważniejszym wydarzeniem 2019 roku dla lokalnej społeczności kibicowskiej było otwarcie ośrodka

KIBICE RAZEM w Stalowej Woli. Po wielu miesiącach starań i prac w dniu 30 września 2019 roku

udało nam się uroczyście otworzyć ośrodek KIBICE RAZEM Stal Stalowa Wola, który mieści się przy

ulicy ks. Jana Popiełuszki 40 w niedalekiej odległości od stadionu Stali.

W otwarciu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj. Radny Powiatu Wojciech

Chodorek i Prezes Zarządu Stal Stalowa Wola P.S.A. Mateusz Nowak. KIBICE RAZEM Stalowa Wola

to osiemnasty ośrodek w Polsce. Możemy więc śmiało nasze lokalne kibicowskie środowisko zaliczyć

do elity kibicowskiej naszego kraju.

Ośrodki mają służyć przede wszystkim realizacji celów programu KIBICE RAZEM, którego

koordynatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a który finansowany jest ze środków Ministerstwa

Sportu i lokalnych samorządów. To miejsca do realizacji programu, ale także dyskusji wśród kibiców,

kreowania nowych inicjatyw w środowisku kibicowskim, ale tak naprawdę my w Stalowej Woli

wierzymy, że to świetna platforma dla wielu działań, w tym tych całkowicie niezwiązanych z kibicami.



Celem projektu KIBICE RAZEM jest aktywna partycypacja zorganizowanych grup kibicowskich

w życiu społecznym naszego miasta. Pośrednio dzięki projektowi mamy nadzieję wpływać na

poprawę bezpieczeństwa imprez masowych, zwalczanie negatywnych zachowań kibiców

i wspieranie pozytywnych inicjatyw środowiska. Ośrodek umożliwi nam realizację tego

wszystkiego, ale także wielu nowych inicjatyw. Wierzymy, że dzięki nowym możliwościom

będziemy mocniej oddziaływać na lokalną społeczność i będziemy jeszcze aktywniej pracować dla

jej dobra.

Wsparcie, które otrzymaliśmy powinno zaowocować w przyszłym roku wieloma nowymi

inicjatywami i szeroko rozumianą nową jakością w naszych działaniach. Mamy nadzieję przybliżyć

naszą pasję i nasze zainteresowania szerszej rzeszy mieszkańców naszego miasta i przez to

wpłynąć na pozytywny wizerunek nas kibiców jako wartościowych członków lokalnej społeczności.

Mariusz Szymański, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Stal Stalowa Wola
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KIBICE RAZEM GKS Tychy
Rok założenia: 2014

W listopadzie i grudniu 2019 roku tyszanki i tyszanie po raz kolejny mogli aktywnie wesprzeć

akcję zbierania żywności zapoczątkowaną przez kibiców GKS Tychy pt. „I Ty, kibicu GKS Tychy,

możesz być Świętym Mikołajem". Tegoroczna akcja była już VII edycją wielkiej zbiórki żywności.

Podczas wszystkich siedmiu lat akcji „I Ty, kibicu GKS Tychy, możesz zostać Świętym Mikołajem”

zostało zebrane niecałe 6 ton (ok. 5900 kg) artykułów spożywczych, takich jak makarony, kasze,

oleje, mąki, cukier, konserwy, a także środki czystości, chemii domowej oraz materiały szkolne.

Cieszy fakt, że z roku na rok do akcji przyłącza się coraz więcej sieci handlowych oraz lokalnych

sklepów, w których przez prawie miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia ustawiane są

specjalnie oznaczone kosze przeznaczone do zbiórki. Naszym stałym partnerem podczas tej

akcji jest też Klub GKS Tychy oraz spółka Tyski Sport.



Jak co roku wszystkie dary na kilka dni przed Wigilią świąt Bożego Narodzenia zostały przekazane przez

koordynatorów KR GKS Tychy oraz SK Tyski Fan do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „BAZA”

w Tychach, skąd trafią do podopiecznych ośrodka i ich rodzin.

Michał Kania, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM GKS Tychy
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KIBICE RAZEM Polonia Warszawa
Rok założenia: 2012

W kontekście udziału sportowców w Powstaniu Warszawskim można powiedzieć, że były to „krwawe

zawody”. W klubach, w których trenowali by stać się dobrymi sportowcami, byli też wychowywani

w duchu patriotyzmu, a udział w walce traktowali jako obywatelski obowiązek.

Twórca współczesnego ruchu olimpijskiego, Pierre de Coubertin, wierzył, że nie będzie więcej wojen,

że zamiast walczyć na polach bitew ludzie będą walczyć na stadionach i boiskach. Niestety, historia

okazała się być bardziej okrutna – szczególnie druga wojna światowa i Powstanie Warszawskie,

w którym walczyło wielu sportowców.

Po utracie niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1939 r. większość klubów i stadionów sportowych

została zaanektowana przez nazistowskiego okupanta. Od 1940 r. SS przejęła stadion na

ul. Konwiktorskiej. Stadion Polskich Sił Zbrojnych został przejęty przez Wermacht, a stadion AZS-u

w Parku Skaryszewskim – przez niemieckich kolejarzy. Ale nie oznaczało to, że polskie kluby

zaprzestały wszelkiej działalności. Przeciwnie, od 1941 r. grupa aktywistów związana z Polonią

Warszawa organizowała w konspiracji rozgrywki ligowe – mistrzostwa Warszawy, które funkcjonowały

podczas okupacji. Udział w rozgrywkach konspiracyjnych nie był jedynym powodem do sławy

zawodników Polonii. Poszczególni członkowie tej społeczności – piłkarze i inni sportowcy, brali udział

w walkach konspiracyjnych podziemia. Można powiedzieć, że było to zjawisko masowe.

Jako ośrodek KIBICE RAZEM Polonia Warszawa, chcąc upamiętnić bohaterskość powstańców

i historię naszego klubu, jak co roku zaangażowaliśmy się w wiele związanych z tym akcji.



Od 31 lipca do 2 sierpnia uczciliśmy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego na stadionie Polonii,

gdzie wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego zorganizowaliśmy

Turniej Małego Powstańca. W tym roku w turnieju uczestniczyło 12 drużyn reprezentujących

11 klubów sportowych. W barwach klubowych zaprezentowali się chłopcy z rocznika 2008/2009

i młodsi. 4 drużyny wystawiły kluby zagraniczne: 303 PSC Northampton, ETO FC Győr, Fortuna

1985 Düsseldorf, FK SDJuSzOR-4 Lwów. Kluby polskie to: MKS Polonia Warszawa (2 drużyny),

Cracovia, Sandecja Nowy Sącz, Wicher Kobyłka, Legionovia, Sokół Serock i Warta Poznań.

Poza boiskiem dla uczestników turnieju został zorganizowany piknik z mnóstwem atrakcji takich jak

wspólne śpiewanie piosenek powstańczych oraz wielki wóz strażacki, do którego dzieci mogły

wsiadać z pomocą strażaków. Drużyna Warsaw Eagles American Football Club na dziedzińcu

grała z dziećmi w mini futbol. Dodatkowo dla wszystkich odwiedzających w tym dniu stadion

Polonii zostały przygotowane bezpłatne ciepłe posiłki.

1 sierpnia udaliśmy się z uczestnikami turnieju pod Pomnik Małego Powstańca, gdzie o godzinie

17.00 oddaliśmy hołd wszystkim poległym Powstańcom Warszawskim i dzieciom, które

w powstaniu straciły swoje życie.

Po zakończeniu rozgrywek 1 sierpnia wraz z kibicami Polonii złożyliśmy na Powązkach

Wojskowych dwa duże wieńce w formie tarcz klubowych. Wieńce złożone zostały również na

stadionie Polonii, przy Pomniku Małego Powstańca oraz na Placu Krasińskich. Na zakup wieńców

prowadziliśmy wraz z Ultras Enigma zbiórkę wśród kibiców.

Agnieszka Połeć, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Polonia Warszawa
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KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław
Rok założenia: 2010

KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław od 2015 roku organizują zbiórki nakrętek dla fundacji Wrocławskie

Hospicjum dla Dzieci. Zbierane są wszystkie rodzaje zakrętek: od napojów po szampony, kosmetyki

i chemię gospodarczą. Następnie zebrany plastik jest przekazany do recyklingu i dzięki temu fundacja

gromadzi pieniądze, które są przeznaczone na leczenie i rehabilitacje podopiecznych hospicjum.

Zbiórka składa się z dwóch etap etapów. Pierwszy ma charakter stricte charytatywny i każdy

zainteresowany, od stycznia do grudnia, może przynosić nakrętki do siedziby wrocławskiego ośrodka

przy ulicy Szewskiej 66/67A. Kulminacją zbiórki jest akcja pod hasłem „Nakręć się na Śląsk", która

odbywa się raz w roku, przy współpracy ze Śląskiem Wrocław i Stadionem Wrocław.

Regularnie wrocławskie biuro odwiedzają kibice, ale najwięcej jest osób starszych, które prowadzą

własne zbiórki na przykład wśród swoich sąsiadów i przynoszą zebrany plastik, żeby pomóc dzieciom

z hospicjum.



Jesienią rozpoczęły się przygotowania do głównej część zbiórki, która już nie jest anonimowa. Pojawiła

się rywalizacja o jak najlepszy wynik i o atrakcyjne nagrody.

W pierwszej kolejności wysyłana została informacja do wrocławskich szkół, ponieważ dla nich

prowadzony był osobny konkurs, którego główną nagroda była wizyta piłkarzy WKS-u w zwycięskiej

placówce. Później, przy wsparciu klubu, podjęliśmy działania aby dotrzeć do kibiców i zachęcić ich do

udziału w naszej akcji.

W niedzielę 8 grudnia 2019 roku, Śląsk Wrocław podejmował Legię Warszawa. W tygodniu

poprzedzającym to spotkanie nakrętki można było przynosić do ośrodka KIBICE RAZEM,

a w dniu meczowym – przed bramy stadionu.

Główną nagrodą dla kibiców była meczowa koszulka wrocławskiego klubu z autografami piłkarzy.

Na pozostałych uczestników akcji czekały klubowe gadżety i vouchery na mecze trójkolorowych.

W tym roku udało się zebrać 786 kilogramów nakrętek. Główna nagroda indywidualna, za zebranie

57 kg nakrętek, trafiła w ręce pani Eli, emerytki która jest zapalonym kibicem Śląska i od kilku dekad

chodzi na mecze ukochanego klubu.

Jakub Kurowski, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław
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KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
Rok założenia: 2015

Przez cały rok ośrodek KIBICE RAZEM Górnik Zabrze znajdujący się przy ulicy Jaskółczej 40 w Zabrzu

skupiał się na przede wszystkim na najmłodszych. Wspólnymi siłami staraliśmy się nakierować

najmłodszych na to, co jest ważne w życiu, w sporcie, w kibicowaniu. Dążyliśmy do tego aby

zminimalizować agresywne zachowanie naszych podopiecznych przede wszystkim na ulicy, w szkole

i na stadionie.

Nasze zajęcia – czy to w ośrodku czy w terenie – warsztaty, wspólne pikniki i festyny organizowaliśmy

i staraliśmy się dobierać pod potrzeby dzieci oraz osób zainteresowanych naszymi działaniami.

Jednym z głównych zadań zrealizowanych w ciągu roku były wakacje w naszym ośrodku. Jak co roku

ułożyliśmy je tak aby dzieci poznały nowe miejsca, nauczyły się nowych rzeczy.

Pierwszego dnia wspólnie ułożyliśmy regulamin, do którego stosowaliśmy się przez cały okres trwania

zajęć. Bawiliśmy się, graliśmy, zwiedzaliśmy i uczyliśmy. W tym roku udało się nam zorganizować wiele

atrakcji zarówno w Zabrzu jak i poza miastem



Odwiedziliśmy między innymi nasz zabrzański Ogród Botaniczny, gdzie mogliśmy poznać florę i faunę

naszego kraju, a także inne interesujące rośliny. Pojechaliśmy do ZOO, aby spędzić czas wśród

zwierząt. Zwiedziliśmy nasz stadion i jako pierwsi mieliśmy przyjemność zobaczyć nowo oddane

szatnie gości i gospodarzy. Była też okazja, by dzieci poznały historię powstania naszego klubu i mogły

z bliska przyjrzeć się pucharom, które drużyna Górnika zdobywała na przestrzeni lat.

Dzięki uprzejmości zabrzańskiej siłowni ReShape mogliśmy zagrać z dziećmi w squasha. Jednymi

z ciekawszych zajęć, jakie przygotowaliśmy był prawdziwy survival w lesie, gdzie uczyliśmy się

budować łóżka polowe w razie konieczności spędzenia nocy pod gołym niebem. Odbyło się również

zwiedzanie Palmiarni Miejskiej, a na zakończenie wakacji wycieczka do Wisły i wejście na Soszów

Wielki.

Poza wyjściami i wycieczkami organizowaliśmy warsztaty doskonalące umiejętności manualne. Udało

się nam zakupić wielkoformatowe gry planszowe, które pomogły nam zorganizować warsztaty

w terenie. Odwiedzili nas goście ze Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych, którzy przekazali

dzieciakom informacje na temat powstania ich stowarzyszenia. Wisienką na torcie było dla nas

zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy. Udało się zaprosić ratownika medycznego, który

przekazał dzieciom wiedzę potrzebną do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Mogliśmy

poćwiczyć na fantomie, założyć elektrody defibrylatora AED, dowiedzieliśmy się też w jakich miejscach

w razie potrzeby można go znaleźć. Nauczyliśmy się do czego służy pozycja bezpieczna oraz jak

założyć chustę trójkątną oraz folię życia.

Zajęcia w czasie wakacji skierowane były dla uczniów szkół podstawowych, których rodzice pracują,

a sytuacja materialna nie pozwala im na wysłanie swojej pociechy na obóz czy kolonie. Pomoc tym

rodzinom to dla kibiców Górnika wielka przyjemność, a czas spędzony z dziećmi był pełen radości

i zabawy.

Anna Florek, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
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2020 rok to drugi rok nowej edycji Programu Ministerstwa Sportu „KIBICE RAZEM – Program

współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce”. W 2010 roku, w początkowej „projektowej” fazie,

uczestniczyły cztery ośrodki (Gdańsk, Gdynia, Warszawa i Wrocław), obecnie jest ich 18.

Wzrost w skali 450% niesie za sobą poważne wyzwania, które stoją przed wszystkimi instytucjami

i osobami zaangażowanymi w realizację Programu.

Dlatego też pod koniec 2019 roku opracowany został wzorcowy model ośrodka KIBICE RAZEM.

Jest to swoistego rodzaju skala porównująca poszczególnie ośrodki pod względem spełniania

stawianych przed nimi wymagań oraz oceniająca sposób zaangażowania i zrozumienia dla idei

KIBICE RAZEM wśród personelu, samorządów oraz instytucji współpracujących z ośrodkami.

W ramach wzorcowego modelu ośrodka KIBICE RAZEM oceniane są następujące kategorie:

I. Infrastruktura

II. Finanse

III. Personel

IV. Działalność

Każda z kategorii ma swoje punkty składowe, które podlegają ocenie. Stworzenie takiego

probierza ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy poszczególnych ośrodków.

Jakości rozumianej dwojako: jako działań realizowanych przez koordynatorów, ale też jako

środowiska i warunków ich pracy.

Zastosowanie „wzorcowego modelu ośrodka KIBICE RAZEM” to jeden z kolejnych punktów

podnoszenia jakości Programu Ministerstwa Sportu zapowiedziany na 2020 rok. Ponadto

wprowadzony został rozbudowany monitoring mediów, w celu efektywnego podniesienia

rozpoznawalność Programu KIBICE RAZEM w środowisku kibicowskim, lecz także wśród osób,

dla których udział w meczu piłkarskim to nowe doświadczenie.

Strona internetowa Programu KIBICE RAZEM w 2019 roku przybrała nową, bardziej atrakcyjną

szatę graficzną i prostszy, bardziej intuicyjny sposób nawigowania. To wszystko po to, by zachęcić

jak największe grupy do śledzenia pracy poszczególnych ośrodków. Oprócz internetowej

wizytówki Programu każdy z ośrodków prowadzi własne kanały w mediach społecznościowych,

poprzez które buduje trwałe relacje ze swoimi beneficjentami. Zachęcamy do ich śledzenia

i zapoznania się z ofertą ośrodków kierowaną dla swoich społeczności. Kibice w Polsce nie raz

pokazali, że ich świat nie zamyka w murach stadionu i nie kończy z ostatnim gwizdkiem sędziego.

Jesteśmy przekonani, że udział w Programie Ministerstwa Sportu KIBICE RAZEM wyraźnie to

pokazuje.
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