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Założenia i realizacja programu 
 „Strzeleckie zajęcia sportowe” w 2018 roku 

 
 

 
Większość działaczy i trenerów klubów sportowych w Polsce twierdzi, że brakuje im środków 

na szkolenie, za wyjazdy sportowe, na zakup sprzętu. Równocześnie w obliczu cyfryzacji naszych 
dzieci  i młodzieży,  ich przywiązania do komórek,  laptopów  i  telewizorów  trudno nam znaleźć 
nowych chętnych do uprawiania sportu. Nie zawsze potrafimy odpowiednio zachęcić młodych 
ludzi,  zaproponować  im  nie  tylko  ciekawe  zajęcia,  ale  obozy,  wyjazdy  –  nie  tylko  sportowe, 
zagraniczne wymiany młodzieży. Żeby to robić efektywnie potrzebne są pieniądze.  

Funkcjonowanie  większości  klubów  sportowych  w  Polsce  jest  oparte  na  składkach 
członkowskich oraz dotacjach z samorządu. W wielu miastach wyjazdy na zawody finansowane 
są  głównie  ze  środków  kadr  wojewódzkich.  Niewiele  klubów  sięga  po  dotacje  z  programów 
rządowych,  czy  ze  środków unijnych. Dlatego chciałabym się podzielić w  tym artykule wiedzą 
i doświadczeniem, które zbierałam w ciągu ostatnich 14 lat. Przedstawię tutaj kilka programów, 
z  których  można  pozyskać  środki  finansowe  realizując  jednocześnie  ciekawe  działania. 
Szczególnie polecam Program KLUB, który został  już w tym roku ogłoszony,  jest bardzo prosty 
i łatwy do realizacji.   

W  drugiej  części  artykułu  przedstawię  zasady  programu  „Strzeleckie  zajęcia  sportowe”, 
omówię jego realizację i podsumowanie. 
 
1. PROO 

W 2018 roku Rada Ministrów przyjęła nowy program dla organizacji pozarządowych. 
Program  Rozwoju  Organizacji  Obywatelskich  –  czyli  PROO  –  to  pierwszy  w  Polsce  program, 

w którym organizacje będą mogły uzyskać granty na takie potrzeby jak realizacja strategii rozwoju, 
podnoszenie  kompetencji  pracowników,  uczenie  się  nowych  metod  pozyskiwania  środków  na 
działalność, zakup sprzętu, ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. 
PROO będzie finansowany z Funduszu Wspierana Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który 
stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem Państwa. W latach 2018‐2030 rząd 
przeznaczy na PROO ok. 585 mln zł. Program zakłada wsparcie ponad 11 000 organizacji. Granty 
będzie można otrzymać w formule otwartych konkursów dotacyjnych. Pierwszy z nich planowany 
był na styczeń 2019r. Warto korzystać z  tego programu, bo miejmy nadzieję, że da szansę na 
rozwój również strzeleckich klubów. 
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2. Projekty ogólnopolskie I międzynarodowe 
Od wielu lat funkcjonują już programy rządowe i unijne przeznaczone głównie dla organizacji 

pozarządowych. Żeby z nich skorzystać trzeba mieć pomysł na konkretny projekt, który chcemy 
zrealizować. Może to być wymiana międzynarodowa, zawody sportowe lub zajęcia strzeleckie dla 
młodzieży.  Trzeba  dokładnie  czytać  ogłoszenie  o  konkursie  i  dobrze  opisywać  cele,  działania 
i rezultaty projektu. Budżet musi być poprawnie ułożony, a wydatki racjonalnie zaplanowane. Nie 
ukrywam, że do skutecznego ubiegania się o środki z  tych   programów niezbędne  jest pewne 
doświadczenie.    Zawsze warto poszukać w swoim otoczeniu osób, które mogłyby nam w tym 
pomóc. W tym roku konkursy dopiero będą ogłaszane.  

 
Przykłady programów dostępnych dla organizacji pozarządowych: 

 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – https://fio.niw.gov.pl/edycja9/ 

 Erasmus+ m.in. Wymiany Młodzieżowe – http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja‐1/ 

 Ministerstwo Obrony Narodowej – http://www.wojsko‐polskie.pl/pl/articles/list/zadania‐
zlecone‐9/ 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. Wymiany młodzieży – https://bip.men.gov.pl/ 

 Centrum Polsko‐Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu – 
http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy.html 

 Fundacja współpracy Polsko‐Niemieckiej – http://fwpn.org.pl/wnioski/co‐wspieramy‐ 

 Polsko‐Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży iPolsko‐Ukraińska Rada Wymiany 
Młodzieży – http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

 Polsko‐Węgierska Wymiana Młodzieży – 
https://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_na_polsko_wegierskie_projekty_mlodziez
owe 

  Programu Współpracy Transgranicznej Polska‐Białoruś‐Ukraina 2014‐2020 
–  https://www.pbu2020.eu/pl/news/667 

 
3. Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Niestety kluby strzeleckie nie korzystają z możliwości, jakie daje MSiT. Co roku ogłaszane są 
konkursy,  w  których  dofinansowanie  otrzymuje  kilka  tysięcy  klubów.  W  tym  roku  wszystkie 
konkursy zostały już ogłoszone. W przypadku niewykorzystania środków, konkurs ogłaszany jest 
ponownie. Trzeba to śledzić na stronie internetowej. 
 
A. Program „Sport dla Wszystkich” 

W  dniu  24  października  2018  r.  ogłoszono  Program  „Sport  dla  Wszystkich”  w  ramach 
upowszechniania  sportu  w  społeczeństwie  poprzez  wspieranie  przedsięwzięć  z  zakresu 
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. 
 
Główne cele programu: 

 zwiększenie  aktywności  fizycznej  społeczeństwa,  w  różnych  grupach  społecznych 
I środowiskowych; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego 
stylu życia; 

 wspieranie  inicjatyw  i  działań  na  rzecz  rozwoju  sportu  dla  wszystkich,  pobudzanie 
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju; 

 
Na  realizację  zadań  z  zakresu  Programu  w  projekcie  ustawy  budżetowej  na  2019  rok 

zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. 
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W ramach programu realizowane będą następujące zadania: 
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, 
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych 
4. w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, 
5. Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje 
6. działające w obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt. 1‐3). 

Przykład projektu realizowanego przez Kaliber Białystok –„Rodzinne strzelanie z Kalibrem” 
Oferty  należało  przygotować  za  pośrednictwem  elektronicznego  systemu  obsługi  ofert 

i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT i złożyć do 14 grudnia 2018r. Roztrzygnięcie 
nastąpi do 22 lutego 2019r. Konkurs może być ogłoszony ponownie. 

 
B.  „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” 

W dniu 9 października 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku 
organizacji  zajęć  sportowych  dla  uczniów w  ramach  zadania  „Sport  dla Wszystkich”  działania 
„Upowszechnianie  sportu  dzieci  i  młodzieży”  finansowany  ze  środków  Funduszu  Zajęć 
Sportowych dla Uczniów (FZSdU). 

Wysokość środków publicznych, z tego funduszu przeznaczonych na realizację w 2019 roku 
zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł.  

Zadania przewidziane do realizacji: 

 zadanie  nr  1  –  zajęcia  sportowe  dla  uczniów,  ukierunkowane  na  upowszechnianie 
sportów zimowych ‐ łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł; 

 zadanie  nr  2  –  zajęcia  sportowe  dla  uczniów  organizowane  w  ramach  Programu 
powszechnej nauki 

 pływania „Umiem pływać” ‐ łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł; 

 zadanie  nr  3  –  zajęcia  sportowe  dla  uczniów  z  elementami  gimnastyki  korekcyjno‐
kompensacyjnej ‐ łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł. 

Zadania  będą  realizowane w  terminie  od  1  lutego  do  7  grudnia  2019  roku.  Zajęcia  będą 
skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest 
aktywizacja sportowa dzieci  i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak 
największej  grupy  uczniów  do  regularnej  aktywności  fizycznej.  Zajęcia  oprócz  celów  stricte 
sportowych  muszą  zawierać  elementy  gimnastyki  korekcyjno‐kompensacyjnej,  realizowanej 
w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników. 

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 
3 razy w tygodniu), pozwalającej na osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych. 

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należało  wypełnić  elektronicznie  w  systemie  AMODIT  oraz 
wysłać pocztą do dnia 2 listopada 2018 r.  
 
C. Program „KLUB” 

Minister Sportu i Turystyki w dniu 9  listopada 2018 r ogłosił nabór wniosków na realizację 
w 2019  r.,  Programu  „KLUB”  w  ramach  rozwijania  sportu  poprzez  wspieranie  przedsięwzięć 
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 

 Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. 

 Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r. 

 Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r. 

Głównymi celami programu są: 

 upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
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 wyrównywanie  szans dzieci  i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej  aktywności 
fizycznej 

 wsparcie  instytucjonalne  działalności  podstawowych  jednostek  struktury  organizacyjnej 
sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

 inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 

 optymalizacja  wykorzystania  potencjału  infrastrukturalnego  przez  samorządy  lokalne 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania.  
Program  skierowany  jest  do  klubów  sportowych  (działających  w  formie  stowarzyszenia), 

których  podstawowym  celem  działalności  statutowej  jest  upowszechnianie  kultury  fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 

Zadanie  będzie  realizowane  poprzez  dofinansowanie  podstawowych  elementów 
wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:  
1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,  
2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych. 

Główne warunki realizacji: 
1. program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r., 
2. przyznane  środki  finansowe  zleceniobiorca  jest  zobowiązany  wykorzystać  nie  później  niż 

w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie, 
3. środki  finansowe  muszą  zostać  wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  na  warunkach 

określonych umową oraz zgodnie z treścią rozporządzenia, 
4. uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 

roku życia, 
5. kluby sportowe mogą ubiegać  się o dofinansowanie  jednej  lub więcej niż  jednej  sekcji.  Za 

jedną  sekcję  sportową  uważa  się  wszystkich  zawodników  w  danym  klubie  uprawiających 
określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć.   
Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje 
o 10 000 zł.    
Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) 
wnioskuje o 15 000 zł, 

6. stawka  dofinansowania  wynagrodzenia  szkoleniowca  lub  szkoleniowców  (trenera, 
instruktora,  nauczyciela wf)  prowadzących  zajęcia  sportowe wynosi  6000  zł  (w przypadku 
klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach 
wynagrodzenie  może  zostać  podzielone  pomiędzy  kilku  szkoleniowców  w  dowolnych 
proporcjach, 

7. kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu 
sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku 
klubu  wielosekcyjnego).  Środki  finansowe  we  wskazanej  wysokości  wnioskodawca  może 
wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej 
proporcji, 

8. dla  klubów  wielosekcyjnych  elementem  obowiązkowym  zadania  jest  prowadzenie  zajęć 
sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, 

9. dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego, 
10. obóz  sportowy musi  trwać minimum 5  dni  kalendarzowych  i  nie może  być  tzw.  „obozem 

dochodzeniowym”  
11. kwota  dotacji  ze  środków  publicznych  udzielanych  wnioskodawcy  zarówno  w  roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 
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29 września 1994  r.  o  rachunkowości  (Dz. U.  z  2018  r.  poz.  395  z późn.  zm.),  zawierające 
informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (tj. za 
2018  r.); w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu  finansowym należy 
dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku, 

12. wymagane  jest,  aby wnioskodawca  (klub)  prowadził  formalnie  zarejestrowaną  działalność 
sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji 
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu), 

13. wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku 
Sportowego, 

14. wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia w klubie w podziale na:  
a) posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego, 
b) nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego, 
c) będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego, 
d) będących  członkami  kadr  wojewódzkich  odpowiedniego  polskiego  lub  okręgowego 

związku sportowego. 
15. wymagane  jest  przedstawienie  we  wniosku  informacji  o  liczbie  punktów  uzyskanych 

w systemie  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i  młodzieży  w  roku  poprzedzającym 
złożenie wniosku, 

16.  w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedstawienia  specyfikacji  kompletu  sprzętu  sportowego;  w  ramach  zakupu  sprzętu 
sportowego można nabyć: 
a) sprzęt  lub  urządzenia  sportowe  niezbędne  do  prowadzenia  szkolenia  sportowego 

w zależności  od  specyfiki  poszczególnych  sportów  (np.  piłki,  łuki,  kajaki  itp.)  lub  ich 
elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.), 

b) pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego 
dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.), 

c) specjalistyczne  stroje  sportowe  (w  tym  obuwie,  koszulki,  spodenki)  niezbędne  do 
prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach, 

17. wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu przeszli 
testy  sprawnościowe  (co najmniej  raz w  trakcie  realizacji  zadania),  których wyniki  zostaną 
wprowadzone  przez  Wnioskodawcę  do  elektronicznej  bazy  danych  ‐  Narodowa  Baza 
Talentów (https://narodowabazatalentow.pl/). 
Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 

udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości 
kosztów zadania. 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym 
AMODIT,  dostępnym  pod  adresem  https://wnioski.msit.gov.pl.  Wypełniony  formularz  należy 
przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku 
oraz przesłaniu na skrzynkę podawczą, należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą. 
Do wniosku należy dołączyć: 

 sprawozdanie  finansowe  w  rozumieniu  art.  46  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r. 
o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, 

 aktualny  odpis  lub  wydruk  komputerowy  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo 
zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, 
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 statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, 

 upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy. 
 
Osobiście  bardzo  polecam  ten  projekt. Można  pozyskać  środki  na wynagrodzenie  trenera 

i zakup sprzętu, czyli na rzeczy niezbędne w każdym klubie. Jest bardzo łatwy do napisania. Na 
stronie  internetowej  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie‐zadan/sport‐powszechny 
znajdziemy  oprócz  informacji  ogólnych  przykładowo  wypełnione  wnioski  i  odpowiedzi  na 
najczęściej zadawane pytania.   

 
 

D. Program „Sport Wszystkich Dzieci” 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich 

Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży. 

Nabór wniosków dotyczy następujących zadań: 
1. Projekt  „Lokalny  Animator  Sportu”  –   kwota  do  rozdysponowania 23  000  000  zł. Wnioski 

należy  składać  do  dnia  14  grudnia  2018  r.  Rozpatrzenie  złożonych  wniosków  nastąpi nie 
później niż do dnia 4 stycznia 2019 r. 

2. Wspieranie  organizacji  imprez  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  –  kwota  do 
rozdysponowania 15  500  000  zł.  Wnioski  należy  składać  do  dnia  11  stycznia  2019  r. 
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r. 

3. Wspieranie  projektów  upowszechniania  sportu  dzieci  i  młodzieży  realizowanych  przez 
polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 000 000 zł. Wnioski należy składać 
do dnia 18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 
22 lutego 2019 r. 

 
D.1  Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 
Główne cele zadania: 
1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej, 
3. krzewienie idei fair play, 
4. ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, 
5. stworzenie  możliwości  szerokiego  udziału  w  systemowej  rywalizacji  sportowej  uczniów 

z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności, 
6. wyrównywanie  szans  dzieci  i  młodzieży  w  dostępie  do  sportu,  niezależnie  od  statusu 

materialnego rodziców, 
7. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik, 
8. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, 
9. zwiększenie  aktywności  i  efektywności  działań  stowarzyszeń  i  klubów  sportowych  – 

uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, 
w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, 

10. aktywizacja  lokalnych  struktur  samorządu  terytorialnego  i  lokalnych  środowisk 
gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu. 

 
Główne warunki realizacji:  
1. zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,  
2. zadanie  musi  mieć  charakter  ogólnopolski  lub  ponadregionalny  (uczestnikami  imprezy 

sportowej muszą być dzieci i młodzież z terenu co najmniej dwóch województw),  
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3. w przedsięwzięciach  realizowanych w  ramach  zadania  uczestniczyć mogą wyłącznie  dzieci 
I młodzież,  

4. zadanie  nie  może  dotyczyć  przedsięwzięć  realizowanych  w  obszarze  systemu  sportu 
młodzieżowego  (np.  imprez  sportowych  organizowanych  dla  uczestników  objętych 
programem  MSiT  dot.  szkolenia  i  współzawodnictwa  młodzieży  uzdolnionej  sportowo, 
Pucharów Polski i Mistrzostw Polski),  

5. liczba  uczestników,  sposób  rekrutacji  oraz  zasięg  zadania  (liczba  województw)  musi  być 
opisany we wniosku,  

6. liczba uczestników imprezy sportowej w sportach indywidualnych nie może być mniejsza niż 
100 osób 
 
Przykładowe projekty realizowane przez Kaliber Białystok w 2017 roku: 

 „Strzeleckie Mistrzostwa Szkół Podstawowych” 

 „Młodzieżowe Zawody Strzeleckie” 
 
D.2  Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez 

polskie związki sportowe 
Zadanie  polega  na  dofinansowaniu  systemowych  rozwiązań  ukierunkowanych  na 

upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Adresowane jest do 
polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz państwowych instytutów 
badawczych,  które  wykorzystując  zasoby  i  możliwości  kadrowe,  organizacyjne  oraz 
infrastrukturalne  będą  mogły  stworzyć  kompleksowe  rozwiązania  służące  rozwojowi 
poszczególnych sportów. 

Główne cele zadania: 
1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
2. stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów, 
3. przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, 
4. optymalne  wykorzystanie  potencjału  szkoleniowo‐organizacyjnego  polskich  związków 

sportowych, 
5. identyfikacja talentów sportowych. 

Główne warunki realizacji zadania: 
1. zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od dnia 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r., 
2. rekomendowane jest, aby konstrukcja programowa przedsięwzięcia realizowanego w ramach 

niniejszego  zadania  zakładała  i  zawierała  rozwiązania  systemowe,  możliwe  do 
implementowania oraz kontynuacji w roku 2020, 

3. przedsięwzięcie  realizowane  w  ramach  niniejszego  zadania musi  mieć  charakter  projektu 
systemowego  i być realizowane oraz koordynowane przez wyłonione w wyniku procedury 
naboru wniosków polskie związki  sportowe, Polski Komitet Olimpijski, państwowy  instytut 
badawczy, 

4. zaleca  się  wykorzystanie  przy  realizacji  zadania  potencjału  organizacji  pozarządowych, 
w szczególności  klubów  sportowych,  w  zakresie  szkoleniowym,  organizacyjnym 
I infrastrukturalnym, 

5. uczestnikami  niniejszego  zadania mogą  być wyłącznie  dzieci  i młodzież  –  uczniowie  szkół 
podstawowych. Rekomendowana jest realizacja projektu na bazie istniejących oraz nowych 
grup ćwiczebnych/naborowych, 

6. w  trakcie  realizacji  zadania  realizator  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  wizytacji  we 
wszystkich  grupach  ćwiczebnych  objętych  dofinansowaniem  (wizytacje  muszą  być 
szczegółowo dokumentowane – termin, miejsce, przebieg, wnioski), 
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7. wnioskodawca musi zapewnić udział środków własnych  nie mniejszy niż 30% całości kosztów 
zadania. 

Komponenty programowe możliwe do uwzględnienia w realizacji zadania: 
1. prowadzenie zajęć sportowych, 
2. zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, 
3. organizacja obozów sportowych, 
4. podnoszenie kompetencji kadr kultury fizycznej, 
5. promocja i wydawnictwa metodyczno‐szkoleniowe dot. zadania. 

Negatywnie rozpatrzone pozostaną wnioski przewidujące: 
1. pobieranie opłat od uczestników, 
2. realizację zadania w ramach programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży 

uzdolnionej,  
3. realizację zadania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 
 
Realizacja projektu „Strzeleckie zajęcia sportowe” 

Projekt, który realizowaliśmy w 2018 roku dotyczył projektu D.2, czyli Wspieranie projektów 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.  

1. Wstęp i motywacja 

Do powstania  dużego projektu  zawsze potrzebne  jest  duże  zaangażowanie  i  odpowiednia 
motywacja. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego kluby strzeleckie tak rzadko korzystają z różnych 
dotacji i nie startują w konkursach. W Kalibrze ciągle realizujemy jakieś działania i pozyskujemy 
na  to  pieniądze.  To  naszym projektem było  zorganizowanie w  20107  roku    „I  Ogólnopolskiej 
Gimnazjady  Strzeleckiej”.   Oprócz  finału  krajowego  kluby  dostawały  pieniądze  na  organizację 
u siebie finałów wojewódzkich, otrzymały śrut i tarcze. Później gimnazjada odbywała się co roku. 
W tym roku będzie to ostatni raz. Likwidacja gimnazjów wymusiła przeniesienie zainteresowania 
na szkoły podstawowe.  

W  2017  otrzymaliśmy  z  tego  programu  dofinasowanie  na  zorganizowanie  „Strzeleckich 
Mistrzostw  Szkół  Podstawowych”.  Wszystko  odbyło  się  wspaniale.  Na  strzelnicę  nauczyciele 
przyprowadzali całe klasy, a potem wybierali osoby do zawodów. Wystartowało w nich 20 szkół 
z  Białegostoku,  czyli  prawie  wszystkie.  Jednak  podstawowym warunkiem  projektu  był  udział 
dzieci z przynajmniej dwóch województw. Obdzwoniłam wtedy prawie wszystkie kluby w Polsce. 
Zapraszałam do przyjazdu do siebie, pokrywaliśmy wszystkie koszty. W odpowiedzi było tylko –
nie mam czasu, albo częściej – w podstawówkach nic nie robimy.  

To właśnie ta odpowiedź skłoniła mnie do poświęcenia dużej ilości czasu na napisanie tego 
projektu.  Tylko  szeroki  nabór,    promocja, mówienie  o  naszym  sporcie,  zachęcanie młodzieży 
nawet do jednorazowego spróbowania swoich sił w strzelaniu sprawi, że może kiedyś przestaną 
o nas mówić „sport niszowy”. 

2. Opis projektu we wniosku 

„Polski  Związek  Strzelectwa  Sportowego  w  swoich  celach  statutowych  ma  nie  tylko 
prowadzenie współzawodnictwa sportowego i osiąganie jak najwyższych celów sportowych, ale 
również promowanie sportu strzeleckiego wśród osób nie będących zawodnikami. 

Taką grupą, którą szczególnie ostatnio, po reformie szkolnictwa zaineresowany jest Związek 
są dzieci  ze  szkół  podstawowych.  Po  likwidacji  gimnazjów,  a  także  zgodnie  z  ogólnoświatową 
tendencją do obniżania wieku naboru do każdego sportu ważne jest, aby promować strzelectwo 
wśród coraz młodszych. 
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MSiT zatwierdziło w ubiegłym roku przygotowany przez PZSS program szkolenia dla klas IV‐
VIII  szkół  podstawowych.  Część  klubów  zajmujących  się  szkoleniem młodzieży  prowadziło  od 
kilku lat zajęcia z nielicznymi grupami dzieci od 10 roku życia. 

Jako  związek  chcielibyśmy  usystematyzować  i  upowszechnić  działania  mające  na  celu 
prowadzenie regularnych zajęć sportowych dla niedużych, ze względu na specyfikę sportu grup 
dzieci. Poprzez dofinansowanie w ramach tego projektu przez MSiT oraz w części ze środków 
własnych Związku: zajęć, wyjazdów na obozy, promocji oraz zakupu kompletów sprzętu chcemy 
dać szansę klubom na rozszerzenie swoich działań. Dzięki pozyskanym środkom będzie można 
utworzyć stałe grupy dzieci, które 2 razy w tygodniu będą brały udział w zajęciach na strzelnicy 
pod opieką wykwalifikowanego instruktora lub trenera. 

Strzelectwo jest sportem uważanym przez niektórych za niszowy lub ekskluzywny. Jest jednak 
alternatywą dla popularnych sportów. Nie każde dziecko może  grać w piłkę lub biegać. Zadaniem 
dorosłych – rodziców i nauczycieli  jest   pokazanie alternatywnych sportów, gdzie odnaleźć się 
mogą osoby o różnych cechach charakteru. 

Strzelectwo uczy koncentracji uwagi, skupienia, właściwego panowania nad stresem. Buduje 
pewność  siebie,  poczucie  własnej  wartości  i  pragnienie  odniesienia  sukcesu.  W  obecnych 
czasach,  gdy  dzieci  spędzają  dużo  czasu  przed  komputerami  i  telewizorami  osłabia  się  ich 
sprawność  fizyczna,  nie  wykształcają  się  u  nich  prawidłowe  nawyki  dbania  o  swoje  zdrowie. 
Poprzez spędzanie czasu na portalach internetowych zamiast na podwórku dzieci nie nawiązują 
relacji ze swoimi rówieśnikami, nie umieją współpracować, ani rywalizować.  

Uczniowie  rozpoczynający  swoją  przygodę  ze  strzelectwem  przyglądając  się  swoim 
koleżankom i kolegom naśladują ich w pozytywnych zachowaniach i kształtują w sobie wzorce 
zdrowego trybu życia, zasad fair‐play oraz pomocy w codziennej pracy. Pozytywne rozładowanie 
energii, wzmacnianie posiadanych mocnych stron sprzyja nie tylko pozytywnym rezultatom, ale 
i zapobiega niebezpiecznym zachowaniom i patologii. Sprzyja kształtowaniu pozytywnych cech 
charakteru i zwiększa efektywność nauki szkolnej. 

Mając na uwadze jak dużo może nauczyć się młody człowiek zaczynający treningi w sporcie 
strzeleckim Związek promuje swoją działalność wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

Do projektu zgłosiło się 12 klubów. Są wśród nich najlepsze strzeleckie kluby w Polsce, oraz 
te małe‐ powstałe przy szkole. Są z dużych miast, ale i mniejszych ośrodków. Chcieliśmy zachować 
pewną  różnorodność,  żeby móc później ocenić osiągnięte  rezultaty  i  zaplanować działania na 
kolejne lata. 

Chcemy  aby  ten  projekt  był  początkiem  działań  Związku  w  zakresie  pozyskiwania 
najmłodszych  kadr,  które  w  przyszłości  staną  się  podbudową  dla  kadr  wojewódzkich  i  kadry 
narodowej. W poszczególnych punktach tego projektu przedstawimy szczegółowo zaplanowane 
działania na rok 2018 oraz plan na lata przyszłe”. 

3. Komponenty w ramach projektu 

A. Prowadzenie zajęć sportowych  ‐ 70 % wartości projektu 
W okresie  26.02‐31.12.2018    zaplanowaliśmy  34  tygodnie  zajęć  treningowych  (z  przerwą 

wakacyjną). Część klubów rozpocznie realizację działań od nowego roku szkolnego. 
W  ramach  tego  komponentu planujemy więc  przeprowadzenie  2  treningów 2‐godzinnych 

(łącznie  z  przygotowaniem,  rozgrzewką,  zajęciami  teoretycznymi  i  praktycznymi)  przez  34 
tygodnie, co daje 136 godzin zajęć dla 1 grupy.  

Część klubów zaplanowała transport dzieci na strzelnicę, ze względu na odległość od szkoły 
lub transport sprzętu lub dzieci podczas naboru 
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B.  Organizacja obozów sportowych 
Wszyscy  trenerzy  zdają  sobie  sprawę  jak  duże  znaczenie  ma  dla  dzieci  udział 

w zorganizowanym wakacyjnym wypoczynku. Może być on zaplanowany jako wyjazd w mniej lub 
bardziej  odległe miejsce w  którym  jest  strzelnica  umożliwiająca  treningi.    Taki wyjazd bardzo 
integruje dzieci z opiekunem i między sobą. Powoduje, że po powrocie chętniej myśli się o pracy 
nad sobą  i lepiej współpracuje z grupą. Nie zawsze wyjazd jest możliwy, więc wtedy sprawdza się 
forma tzw. „półkolonii”‐ czyli zajęć na miejscu. 

Koszt obozów sportowych został zaplanowany przez trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia 
sportowe.  Ponieważ  kalendarz  współzawodnictwa  jest  już  zaplanowany  nie  wszyscy  mogą 
znaleźć czas i miejsce na kolejny wyjazd. W związku z tym tylko 4 kluby zdecydowało się na obóz”. 
Wyceniony  został  indywidualnie  transport  –  w  zależności  od  odległości,  oraz  koszt 
zakwaterowania i wyżywienia – w zależności od planowanego miejsca i ilości osób. 

 
C. Działania promocyjne i wydawnictwa metodyczno – szkoleniowe 
W roku 2018 zaplanowaliśmy wyłącznie działania promocyjne. Przeznaczyliśmy kwotę po 270 

zł dla każdego z 12 klubów, którą będzie mógł przeznaczyć na opracowanie i wydrukowanie ok 
50 plakatów promujących zajęcia z naszego projektu. Plakaty te będą przeznaczone dla dzieci i ich 
rodziców i będą zawierały informacje o projekcie, o jego dofinansowaniu przez MSiT.  Można je 
będzie  powiesić  w  klubie  oraz  we  współpracujących  szkołach  podstawowych  czy  ośrodkach 
sportowych. 

D. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego. 
Zaplanowany został zakup 12 kompletów – dla 12 klubów  wartości  12 x 5795,80zł = 69 550 

zł. Każdy komplet zawierał: 

 Rękawice strzeleckie – 10 sztuk x 130 zł = 1300 zł 

 Statywy strzeleckie –     4 sztuki x 300 zł = 1200 zł 

 Śrut ‐   4 opak  x 550 zł = 2200 zł         

 Tarcze ‐  1 komplet x 1083,80 zł = 1095,80 zł 

 Łącznie dla jednego klubu:   5795,80 zł  

4. Udział wolontariuszy w projekcie 

W każdym  klubie  planujemy  udział  przynajmniej  po  2 wolontariuszy.  Będą  to  członkowie 
zarządu  lub  trenerzy  pracujący  w  klubach,  którzy  będą  organizacyjnie  wspierać  cały  projekt, 
pomagać przy naborze dzieci oraz przy prowadzeniu zajęć z nimi. 

5. Rezultatami, które chcemy osiągnąć są: 

1. Przeprowadzenie regularnych zajęć sportowych dla 17 grup dzieci szkół podstawowych z 12 
miast 9 województw. 

2. Zorganizowanie 4 obozów sportowych dla 51 uczniów i 6 opiekunów. 
3. Wyposażenie 12 klubów w komplety sprzętu sportowego umożliwiającego prowadzenie zajęć 

z małymi dziećmi. 
4. Promocja sportu strzeleckiego wśród dzieci i ich rodziców z całej Polski. 
5. Wyłonienie min. kilkudziesięciu osób, które trafią do dalszego szkolenia. 
6. Doprowadzenie (w perspektywie kilkuletniej) do poziomu min II klasy sportowej przynajmniej 

kilku zawodników. 
7. Poprawa sprawności fizycznej dzieci, wykształcenie w nich nawyku dbania o własne zdrowie. 

6. Podsumowanie wniosku 

Wniosek  PZSS  został  pozytywnie  rozpatrzony  w  II  naborze  i  w  kwietniu  2018  została 
podpisana  umowa  na  dofinansowanie  w  kwocie  300  tys.  zł.  Kwota  środków  własnych  musi 
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wynieść  min.  30%  wartości  całego  projektu,  czyli  130  tys.  zł.  Kwota  ta  będzie  pochodzić  ze 
środków własnych PZSS. 

7. Kolejne kroki realizacji projektu 

A. Jeszcze  w  trakcie  przygotowań  do  napisania  wniosku  zostały  przeprowadzone  rozmowy 
z osobami zarządzającymi klubami sportowymi w Polsce. Dążyliśmy do tego, żeby w projekcie 
wzięło  udział  jak  najwięcej  województw.  Osoby,  które  nie  były  zainteresowane  realizacją 
takich zajęć polecały nam inne kluby.  

B. Zainteresowany kluby musiały przesłać deklarację udziału w projekcie. Miały też za zadanie 
zaplanować ilości grup, ew. transportu dzieci, dokładne koszty obozów sportowych. Zostały 
poinformowane, że mogą prowadzić działania od 22 lutego nie wiedząc, czy będą one później 
refundowane. 

C. Po otrzymaniu decyzji o dofinasowania złożono aneks do wniosku, przeliczone zostały jeszcze 
raz  wszystkie  koszty.  Część  klubów,  te  które  prowadziły  zajęcia,    w  czerwcu  otrzymały 
jednorazowe dofinansowanie za 4 miesiące. 

D. Kluby  dostały  szczegółowe  wytyczne  dotyczące  dokumentowania  prowadzonych  zajęć. 
Opracowane zostały: 

 Wzór dzienniczka zajęć 

 Wzór zgody rodziców 

 Dokument przygotowujący do sprawozdania z projektu 

 Opis działań promocyjnych  

 Instrukcja wprowadzania danych do Narodowej Bazy Talentów. 
E. W  wakacje  zorganizowane  zostały  4  obozy  sportowe  wg.  wcześniej  zaplanowanych 

kosztorysów. 
F. Po wakacjach ruszyły kolejne grupy projektowe.  

LP  Klub  Osoba  prowadząca zajęcia 
Ilość osób 
w grupie 

Ilość grup 
22.02‐22.06 

Ilość grup 
1.09‐31.12 

1  Śląsk Wrocław  Natalia Król  2 x 10  2  2 

2  Agat Złotoryja  Tomasz Janik  15  1  1 

3  Zawisza Bydgoszcz  Adam Graduszewski  2 x 10  1  2 

4  LOK Kraków  Michał Kulikowski  15  1  1 

5  Hetman Nysa  Janusz Wydra  14  1  1 

6  Gryf Słupski  Julian Lis  10  1  1 

7  Kaliber Białystok  Katarzyna Bielkiewicz  
Piotr Pacuk, Monika Sobolewska 

4 x 11  3  4 

8  Hamer Kozienice  Remigiusz Żak  10  1  1 

9  Gwardia Z. Góra  Damian Komolka  10    1 

10  Społem Łódź  Grzegorz Pietrzyk  21    1 

11  ZKS Warszawa  Rafał Krauz  11    1 

12  LOK Tarnów  Jerzy Madej  12    1 

    SUMA 202  11  17 

 
G. Opracowane zostało logo projektu oraz plakaty dla poszczególnych klubów. 
H. Zaplanowany, zamówiony, zakupiony i rozdysponowany został sprzęt sportowy. 
I. Kluby wprowadzały dane swoich zawodników do Narodowej Bazy Talentów. 
J. Tuż przed ostatecznym zakończeniem projektu wszystkie kluby wypełniły sprawozdanie z jego 

realizacji.  
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8. Podsumowanie informacji ze sprawozdań 

Każde sprawozdanie zawierało dane o klubie, miejscu prowadzenia działań oraz odpowiedzi 
na kilka pytań. 
1. Informacje o grupach. 

 W  zajęciach uczestniczyły dzieci z roczników 2003‐2010,  

 Najwięcej było dzieci z roczników 2004‐2006.  

 Byli to uczniowie jednej konkretnej szkoły, lub z kilku szkół w mieście 
2. Sposób w jaki prowadzony był nabór dzieci do projektu – udzielane odpowiedzi na to pytanie: 

 Poprzez  informacje  zamieszczane  na  facebooku,  organizowanie  darmowych  zajęć  dla 
szkół podstawowych, liczne zawody strzeleckie organizowane przez LOK 

 Nabór ciągły – wszystkie osoby zainteresowane które zgłosiły się do klubu. 

 Indywidualny przez trenera i innych członków klubu, plakaty w szkołach, poprzez stronę 
internetową klubu oraz Radio ONY. 

 poprzez kontakt z nauczycielami,  spotkania trenerów z uczniami w szkołach podczas lekcji  
w‐f, oraz informacje w  lokalnej prasie i na stronie facebooka. 

 Współpraca z nauczycielami WF we współpracującej z nami szkole. 

 Dzieci uczestniczyły już w treningach na strzelnicy. Rozpoczęły szkolenie w czerwcu 2018 
roku. Treningi w ramach projektu rozpoczęliśmy z początkiem września. 

 Dzięki przeprowadzonym zawodom dla dzieci, tworzeniu listy kontaktowej do rodziców, 
a potem indywidualnemu zapraszaniu do udziału w zajęciach. 

3. Sposób, w jaki sposób informowaliśmy o projekcie 

 Link do strony internetowej lub facebooka z informacjami o projekcie. 

 Informacje o projekcie zamieszczono na stronie  internetowej  facebooku /zdjęcia/ oraz 
trzykrotnie w regionalne prasie „Głos Pomorza” / artykuł ze zdjęciem plakatu/‐ Słupsk 

 Dwutygodnik OKO, TV kablowa „Kronika Kozienicka” 

 Radio ONY – Nysa 

Zestawienie linków poszczególnych klubów z informacjami o projekcie: 

LP  Klub  link 

1  Śląsk Wrocław  http://wks.wroclaw.pl/zapisy‐do‐sekcji/ 

2  Agat Złotoryja  www.strzelectwo.biz 

3  Zawisza Bydgoszcz  http://strzelectwozawisza.pl/ 

4  LOK Kraków  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1099034213596492&id=1440
65429093380 

5  Hetman Nysa  https://www.facebook.com/1522821211303894/photos/a.152755818749686
3/2144646509121358/?type=3&theater 

6  Gryf Słupski  https://www.facebook.com/gryfslupski/ 

7  Kaliber Białystok  http://www.ukskaliber.pl/ukskaliber/?page_id=8471 

8  Hamer Kozienice  https://www.facebook.com/remigiusz.zak. 

9  Gwardia Z. Góra  http://www.zksgwardia.pl/p/strzeleckie‐zajecia‐sportowe.html?m=1 

10  Społem Łódź  http://ksspolem.pl/strzeleckie‐zajecia‐sportowe/?fbclid=IwAR0apZzHm‐
Bj1xorPlMdQHicHuCS14DRWZFgaHYUSW0AaGpJBmqxDwwhweU 

11  ZKS Warszawa  http://www.zks.waw.pl/index.php?view=article&id=701:projekt‐strzeleckie‐
zajecia‐sportowe 

12  LOK Tarnów  http://tkslok.pl/ 

4. Jakie korzyści odniosły dzieci z realizacji tego projektu? – przykładowe odpowiedzi 
  Samorealizacja, samokontrola, samodzielność, dyscyplina, 

o umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią, 
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o poznanie konkurencji strzeleckich, 
o korzystanie z doświadczeń starszych zawodników i członków klubu, 
o radość z odnoszonych sukcesów, 
o udział w zawodach klubowych oraz wojewódzkich, 
o zapoznanie się z rywalizacją sportową w duchu fair play. 

 Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania nowego sportu, wykazania się aktywnością 
i systematycznością podczas zajęć treningowych. Dzieci mogły nauczyć się samodzielności 
i zdyscyplinowania podczas obsługi broni sportowej. Udział w treningach i zgrupowaniu 
sportowym wpłynął również na ich rozwój fizyczny.    

 Uczestnictwo w projekcie dało dzieciom możliwość realizacji siebie, swoich pasji, marzeń. 
Poprzez współzawodnictwo kształtował się ich charakter, co pomoże im wytrwale dążyć 
do  najwyższego  poziomu  sportowego,  a  w  przyszłości  da  owoce w  postaci medali  na 
najważniejszych imprezach sportowych 

5. Jakie korzyści odniósł klub realizujący zadanie? 
 Promocja klubu oraz sportu strzeleckiego w społeczności lokalnej. 

 Klub pozyskał chętnych do uprawiania sportu strzeleckiego. 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie uzdolnionych dzieci. 

 Zwiększenie liczby szkolonych zawodników. 

 Pozyskanie sprzętu sportowego. 
6. Jakie problemy wynikły podczas realizacji zadania? 

Właściwie  jedynym zgłaszanym problemem była duża rotacja uczniów biorących udział 
w zajęciach.  Jest  to  jednak  specyfika  zajęć  z  dziećmi  młodszymi.  Szybko  się  zniechęcają, 
szukają innych rozrywek. W tym wieku jeszcze nie zawsze są gotowi do systematycznej pracy 
i ponoszenia wyrzeczeń, które wiążą się z uprawianiem sportu. Musimy sobie zdawać z tego 
sprawę i ciągle powiększać grupy naborowe, żeby było z kogo wyłaniać nasze przyszłe talenty. 

7. Co chciałbyś zmienić w planowaniu i realizacji takiego projektu? 

  „Umożliwienie uczestnikom projektu konfrontacji sportowej na poziomie wojewódzkim 
lub  makroregionu.  W  naszym  przypadku  województw  opolskiego,  dolnośląskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego”. 

 „Powiększenie „bazy sportowej”  

 „Uważamy, że nic nie trzeba zmieniać. Pani Jola za rękę krok po kroku prowadzi, instruuje 
i pomaga w realizacji projektu” 

 „Bardziej  niż  dotychczas  włączyć  do  projektu  władze  samorządowe  oraz  pozyskać 
sponsorów do powiększenia bazy sprzętowej jak wiatrówki, stroje strzeleckie itp.” 

 „Nie  było  żadnych  problemów  z  realizacją  projektu.  Może  tylko  jeden.  Liczyliśmy  na 
większy odzew ze strony młodzieży, ale prawdopodobnie obawa naszego społeczeństwa 
dotycząca korzystania z broni to spowodowała”. 

 „Chciałabym  przed  rozpoczęciem  projektu  lub  na  samym  początku  dostać  wymagane 
dokumenty, z których trzeba będzie się rozliczać w trakcie  i na samym końcu realizacji 
projektu oraz dokładne terminy zdawania tych dokumentów. W skrócie myślę, że dobrze 
byłoby stworzyć taką instrukcje krok po kroku, kiedy co i jak trzeba zrobić i do kiedy. Żeby 
w trakcie realizacji projektu było jak najmniej niespodzianek”. 

 
Podsumowanie projektu 

Realizacja tego projektu nie była sprawą łatwą. Może niektórych przerażała ilość maili ode 
mnie przypominających o kolejnym terminie wystawienia rachunku albo o konieczności wysłania 
zdjęć,  linku  do  strony,  albo  czegoś  jeszcze.  Myślę  jednak,  że  po  pewnym  przyzwyczajeniu, 
odpowiednim  przygotowaniu,  nadzorze  ze  strony  Pani  Iwony  Zuchniak,  która  doskonale 
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pilnowała wszystkiego od strony finansowej, nie było to takie straszne. Nie zakończyłam jeszcze 
zbierania wszystkich informacji, ale myślę, ze nasz cel został osiągnięty. 

W 12 miastach w Polsce przeprowadziliśmy regularne zajęcia dla łącznie ponad 200 dzieci. 
Licząc wszystkich, którzy wzięli udział w naborze, albo przyszli tylko kilka razy będzie to pewnie 
koło tysiąca. Teraz naszym zadaniem jest zachęcić  ich do dalszej pracy  i znaleźć wśród nich te 
„perełki”, z których później będziemy dumni wszyscy. 

Wszystkie  kluby  biorące  udział w  projekcie wyraziły  chęć  udziału w  jego  kontynuacji.  Nie 
zakończyła  się  jeszcze  ewaluacja  projektu,  zbieranie  opinii  i    podsumowanie  finansowe. 
Ostateczną ocenę projektu wyda PZSS po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami. Obecnie 
zaczyna powstawać wniosek na rok 2019. Jak opisałam wyżej w procedurze konkursowej termin 
upływa    już  w  połowie  stycznia.  Na  kursie  trenerów  zostaną  przedstawione  szczegółowe 
informacje dotyczące nowego wniosku. 

 
 


