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Szczegółowy opis nagrodzonych projektów: 

I miejsce – Urząd Miejski w Sosnowcu  - „Agresja na aut” 

Celem projektu jest uświadomienie uczniom szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sosnowiec zasad 

bezpiecznego uczestniczenia w imprezach sportowych, przygotowanie młodzieży do świadomego 

uczestnictwa w imprezach sportowych z poszanowaniem zasad fair play w sporcie, propagowanie 

szacunku oraz tolerancji dla zawodników i kibiców drużyn przeciwnych, rozwijanie zainteresowań 

sportem, promowanie  zasad kulturalnego kibicowania, wypracowanie właściwych i zgodnych z prawem 

zachowań kibiców podczas imprez sportowych. 

W ramach projektu odbędą się spotkania funkcjonariuszy Policji i zawodników drużyny piłki nożnej 

Zagłębie Sosnowiec: z kadrą pedagogiczną (omówienie roli szkoły w przeciwdziałaniu powstawania 

zachowań agresywnych wśród młodzieży) oraz z młodzieżą (omawiane będzie m.in. bezpieczeństwo 

imprez sportowych – bezpieczne i kulturalne kibicowanie, konsekwencje wynikające z naruszenia 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, regulaminy obiektów i regulaminy 

masowych imprez sportowych, cechy dobrego sportowca, zasady fair play w sporcie, pozytywne 

przykłady zachowań). Planowane jest również spotkanie rodziców uczniów z funkcjonariuszem Policji nt. 

odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz z psychologiem nt. zagrożeń w rozwoju osobowości młodego 

człowieka. Przeprowadzony zostanie konkurs fotograficzny „Fajni Kibice”. Zaplanowano Turniej „Kibicuję 

i gram fair play”, na który składać będą się dwa turnieje eliminacyjne: konkurencja sportowa (zawody 

piłki nożnej) oraz konkurencja kibicowania (bezpieczne, kulturalne, radosne kibicowanie). Nagrody w 

turnieju: 1-dniowa wycieczka do Warszawy (Sejm RP, Stadion Narodowy) - miejsca od I do III; zwiedzanie 

Stadionu „Ludowego” w Sosnowcu i udział z piłkarzami drużyny Zagłębie w pikniku „Kibice z Zagłębiem” - 

miejsca od IV do VI. Konkurencje i wydarzenia towarzyszące turniejowi finałowemu: konkurs dla kibiców 

„Strzelić gola bramkarzowi Zagłębia”, pokazy sportów walki w wykonaniu zawodników Sosnowieckiego 

Klubu Karate oraz w  wykonaniu funkcjonariuszy Policji. 

Adresaci projektu: adresaci bezpośredni: uczniowie klas I i II z 22 szkół gimnazjalnych z terenu miasta 

Sosnowca (1056 uczniów), adresaci pośredni: nauczyciele (110) i rodzice uczniów (200). 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, Zagłębie S.A., Śląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg 

Sosnowiec, Sosnowiecki Klub Karate, Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy  

i Sympatyków „Zagłębie Sosnowiec”, lokalne i regionalne media (strona internetowa Gminy Sosnowiec, 

TV Zagłębie, Radio Eska z siedzibą w Sosnowcu, tygodnik regionalny Twoje Zagłębie, miesięcznik 

samorządowy Kurier Miejski). 

II miejsce – Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie „KIBIC” 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, promocja czynnego 

uczestnictwa w zajęciach ruchowych oraz aktywnego i zarazem bezpiecznego dopingowania, jako 

alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, podniesienie świadomości prawnej i wiktymologicznej 

uczestników i mieszkańców Warszawy, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad kulturalnego 

kibicowania, promocja bezpiecznych i przyjaznych zachowań na obiektach sportowych. 
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W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna, ogłoszony będzie konkurs 

fotograficzny, a także opracowany zostanie „Kodeks Młodego Kibica”. Realizowane będą zajęcia 

profilaktyczne, powielony i rozdysponowany zostanie film dydaktyczny „KIBIC”, który podejmuje 

problemy związane  z kibicowaniem, jest przestrogą i pobudza widza do refleksji. Przeprowadzone 

zostaną spotkania w szkołach z ekspertem w dziedzinie sportu i kibicowania. Dla realizatorów programu 

przekazane zostaną certyfikaty potwierdzające udział placówki w projekcie. Wydane zostaną kalendarze 

ze zdjęciami wyłonionymi w konkursie. 

Adresaci projektu: adresaci bezpośredni: dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu miasta stołecznego Warszawy oraz placówki oświatowe, kluby sportowe, 

organizacje pozarządowe skupiające dzieci i młodzież oraz adresaci pośredni: rodzice, kadra 

pedagogiczna szkół i placówek oświatowych, klubów sportowych, funkcjonariusze Policji i  pracownicy 

Straży Miejskiej m.st. Warszawy, mieszkańcy Warszawy. 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska m.st. 

Warszawy, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta stołecznego Warszawy, organizacje 

pozarządowe skupiające dzieci i młodzież, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych  

i  Szkoleń, Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

III miejsce – Urząd Miasta Żary „W kibicowaniu łączymy pokolenia” 

Celem projektu jest tworzenie kultury kibicowania, popularyzacja aktywności sportowej w każdym 

wieku, budowanie więzi międzypokoleniowej, czerpanie pozytywnej energii z uczestnictwa w imprezach 

sportowych, wyrażanie emocji towarzyszących dopingowi, który kibice dają sportowcom podczas 

rywalizacji, propagowanie i kształtowanie wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się  

z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych. 

W ramach projektu przewidziano konkurs plastyczny ”Szalik Kibica”, Konkurs fotograficzny „Wesoły 

kibic”, Konkurs na pracę literacką „Sportowiec, którego znam i podziwiam”,  warsztaty dla rodziców  

i dzieci, zaprojektowanie ulotki „kibicuję bezpiecznie”, Konkurs na najlepszego kibica (karta kibica) – 

konkurs dla przedszkoli i szkół, międzyszkolna impreza sportowo-rekreacyjna ”Baw się razem  

z nami”, Szkolny Dzień Sportu, Żarskie Igrzyska Olimpijskie. Przewidziano również przeprowadzenie 

wśród uczniów ankiety dot. zasad bezpiecznego kibicowania i fair-play,  przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych dot. zasad fair-play,  spotkania uczniów z policją w szkołach, ćwiczenia ewakuacyjne  

z udziałem straży pożarnej, wyjazd uczniów z rodzinami na zawody sportowe, festyn rodzinny oraz 

konferencję ”W kibicowaniu łączymy pokolenia”. 

Adresaci projektu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, mieszkańcy Żar, również osoby niepełnosprawne. 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Urząd Miasta, przedszkola i szkoły, Uniwersytet III 

Wieku, Kluby sportowe z Żar, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, 

MOSRiW Żary, Żarski Dom Kultury. 

  

  

 

 


