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Szanowni Państwo,

Poniższy dokument to zestawienie tzw. 
wizytówek dobrych praktyk. 
Są to  przykładowe projekty, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach 
Gdańskiego Funduszu Sportowo - 
Rekreacyjnego w 2022 roku. Mamy 
nadzieję, że te wizytówki zrealizowanych 
projektów staną się dla Państwa inspiracją 
do planowania kolejnych sportowych działań. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym 
naborze wniosków w ramach GFSR !

Z pozdrowieniami

Maria Witecka - Wiese
Koordynatorka Gdańskiego Funduszu 
Sportowo - Rekreacyjnego 



MINIGRANTY
2022



 

Sarny Północy

Termin realizacji : 11.04.2022 - 31.08.2022  

W otwartych treningach wzięło udział w sumie 45 osób
Dzięki otwartym treningom osoby, które wcześniej nie znały
sportu Ultimate miały okazję poznać jego podstawy świetnie
się przy tym bawiąc

Cel: W ramach inicjatywy odbył się cykl 7 otwartych treningów
Ultimate Frisbee na plaży
Grupa odbiorców: osoby dorosłe od 18 lat wzwyż
Miejsce realizacji: Gdańsk Jelitkowo

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Jesteśmy zadowolone z tego projektu. Cieszymy się, że coraz
więcej osób kojarzy nasz sport. Cieszy również świadomość
społeczeństwa nt zdrowego i aktywnego trybu życia. Grając w
Ultimate dbamy o naszą kondycję fizyczną, ale również
poszerzamy krąg znajomych. To niezwykle ciekawe jak wiele osób,
z różnych środowisk pojawiło się na naszych treningach.



 

Wkręceni do kolarstwa

Termin realizacji : 12.04.2022 - 12.06.2022  

Nauka sygnalizacji oraz prawidłowej jazdy na rowerze w grupie
i w parach
rodzinna integracja poprzez sport na świeżym powietrzu

Cel: projekt polegał na doskonaleniu jazdy kolarskiej oraz
wykonywaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu
z elementami zabawy oraz integracji. 
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 10 -14 lat wraz z rodzicami i
opiekunami
Miejsce realizacji: Gdańsk Oliwa

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Nasz projekt zachęcał do kolarstwa dzieci, młodzież i ich rodziców
poprzez gry, ćwiczenia i zabawy. Do przeprowadzenia zadań
używaliśmy m. in bidonów (do slalomów) jak i naturalnej
"infrastruktury" (jazda wokół drzew). Przy okazji była to świetna
integracja zarówno dla młodzieży jak i ich rodziców.



 

Puerto Nuevo

Termin realizacji : 30.06.2022 - 15.08.2022  

Zwrócenie uwagi na potrzebę ruchu i dbania o własne ciało,
zwłaszcza przy prowadzeniu siedzącego trybu życia
redukcja stresu, poprawa kondycji psychicznej i wzmocnienie
więzi sąsiedzkich

Cel: Celem projektu były jednodniowe warsztaty jogi połączone z
automasażem odbywające się na skwerku przy dawnej przeprawie
promowej. 
Grupa odbiorców: wszystkie chętne osoby dorosłe
Miejsce realizacji: Gdańsk Nowy Port

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Uczestnicy podczas zajęć poznali podstawowe pozycje jogowe
oraz przekonali się, że do praktyki jogi potrzebna jest tylko mata i
chęć do ćwiczeń. Po warsztatach wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne prezenty, zachęcające do dbania o siebie, bo w zdrowym
ciele zdrowy duch !



 

 

Wiosenny Bieg Klukowski

Termin realizacji : 01.04.2022 - 20.06.2022  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób
Zajęcia były okazją do spotkań i integracji dzieci, młodzieży i
dorosłych z rejonu Matarni i Klukowa.

Cel: Integrowanie społeczności lokalnej poprzez wspólną
aktywność sportową - bieg w pięknych okolicznościach przyrody
Grupa odbiorców: wszystkie grupy wiekowe
Miejsce realizacji: Gdańsk Matarnia / Klukowo

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Nasz pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem –
uczestnicy byli bardzo zadowoleni (przygotowano dla nich ciepłe i
zimne napoje oraz nagrody i medale). Cieszy nas fakt, że poprzez
sport łączymy różne pokolenia naszej dzielnicy.



 

Oliwska stacja rekreacja

Termin realizacji : 06.06.2022 - 22.06.2022  

Zwiększenie umiejętności (nauka jazdy po torze, utrzymanie
równowagi itp.) i zachęcenie do systematycznej aktywności
fizycznej najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej Miasta
Gdańska.

Cel: Realizacja otwartych warsztatów z nauki jazdy na rolkach dla
dzieci.
Grupa odbiorców: dzieci do lat 12
Miejsce realizacji: Gdańsk Oliwa

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Dzięki warsztatom dzieci zapoznały się z podstawowymi krokami
łyżwiarskimi na rolkach. To była nauka przez zabawę dzięki której
nawiązało się sporo nowych przyjaźni wśród dzieci z różnych szkół
i środowisk. 



 

Turniej szachowy w nowym porcie

Termin realizacji : 10.04.2022 - 06.12. 2022  

Zwiększenie umiejętności (nauka jazdy po torze, utrzymanie
równowagi itp.) i zachęcenie do systematycznej aktywności
fizycznej najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej Miasta
Gdańska.

Cel: Realizacja otwartych warsztatów z nauki jazdy na rolkach dla
dzieci.
Grupa odbiorców: dzieci do lat 12
Miejsce realizacji: Gdańsk Oliwa

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Dzięki warsztatom dzieci zapoznały się z podstawowymi krokami
łyżwiarskimi na rolkach. To była nauka przez zabawę dzięki której
nawiązało się sporo nowych przyjaźni wśród dzieci z różnych szkół
i środowisk. 



D U Ż E  G R A N T Y
2 0 2 2



 
Zrealizowano 26 spotkań sportowych oraz 12 zajęć tanecznych
Projekt zakładał wsparcie młodych osób z niepełnosprawnością
intelektualną ich rodziców i opiekunów  oraz seniorów i 
 mentorów.

Cel: Organizacja zajęć sportowo - tanecznych  dla osób z
niepełnosprawnością oraz ich najbliższego otoczenia.
Grupa odbiorców: wszystkie grupy wiekowe
Miejsce realizacji: Gdańsk Siedlce

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Zależało nam aby uczestnicy naszego projektu mieli możliwość
doskonalenia swoich nabytych już umiejętności sportowych i
tanecznych. Ponadto zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
korzystnie wpłynęły na poprawę kondycji fizycznej wszystkich
uczestników, na zwiększenie wzajemnej międzypokoleniowej,
integracji społecznej, która jest tak ważna dla osób z
niepełnosprawnościami, potrzebujących wsparcia i akceptacji.

Fundacja Świat Wrażliwy

Termin realizacji : 23.05.2022 - 30.11. 2022  



 

Gdańskie Ratownictwo Wodne

Termin realizacji : 09.05.2022 - 30.09. 2022  

Nauka podstaw bezpieczeństwa poprzez sport i zabawę
Projekcie wzięło udział 100 dzieci w wieku 5-7 lat

Cel: Prowadzenie cyklu bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na
plaży, rozszerzonych o podstawy bezpiecznego zachowania się nad
wodą, naukę pierwszej pomocy, przygotowanie do nauki pływania,
oraz inne zabawy mające na celu aktywność na świeżym powietrzu
dla dzieci
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5-7 lat
Miejsce realizacji: Gdańsk Jelitkowo / Tamka

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Dzieci w formie zabawy poznały zagadnienia z zakresu profilaktyki
bezpiecznej kąpieli, pracy ratowników, podstaw pierwszej pomocy czy
pracy ratowników. Poza nauką zajęcia miały formę plażowego
przedszkola.



 

Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami 
Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów „PARK ON”

Termin realizacji : 11.04.2022 - 20.11. 2022  

Podczas zajęć osoby uczestniczące  w nich poprawiły jakość
chodu, co ma wpływ na poprawę równowagi, koordynacji
ruchowej i propriocepcji, poprawę jakości i płynności ruchów
podczas czynności dnia codziennego

Cel: projekt obejmował 20 godzin zajęć świadomego ruchu
prowadzonych hybrydowo - stacjonarnie i online przez fizjoterapeutę
dla mieszkańców Gdańska, w szczególności osób z chorobą
Parkinsona.
Grupa odbiorców: osoby dorosłe i seniorzy
Miejsce realizacji: Gdańsk Oliwa

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
 Zastosowane techniki poprawiły świadomość własnego ciała,
wpłynęły na samokontrolę ruchu uczestników. Była to bardzo ważna
edukacja, zwłaszcza dla osób zmagających się z chorobą Parkinsona. 



 

Stowarzyszenie zawsze w formie

Termin realizacji : 01.06.2022 - 30.09. 2022  

W kontekście aktualnych wydarzeń na świecie była to okazja do
integracji społeczności polsko-ukraińskiej, na co wpływ miało
również uczestnictwo instruktorki z Ukrainy.
We wszystkich blokach imprezy wzięło udział około 500 osób 

Cel: Organizacja całodniowego maratonu Zumby
Grupa odbiorców: wszystkie grupy wiekowe
Miejsce realizacji: Gdańsk Przymorze

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
To wydarzenie jest świetną okazją do promowania aktywnych form
spędzania czasu i integracji międzypokoleniowej i
międzynarodowościowej oraz prezentacje ciekawych rozwiązań dla
osób, które na co dzień bronią się przed ruchem. Ponadto
wydarzenie stworzył możliwości udziału w aktywności sportowej
osobom, które ze względów społecznych i materialnych wcześniej nie
korzystały z oferty zajęć ruchowych



 

Fundacja Generacja

Termin realizacji : 01.05.2022 - 31.10. 2022  

W ramach projektu  odbyło się 10 spacerów
Podczas zajęć uczestnicy poznali 2 aplikacje przydatne w
wyznaczaniu tras oraz 3 aplikacje przyrodnicze. Dowiedzieli się,
co to geocaching, a także poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą
lokalnej flory i fauny.

Cel: Projekt polegał na zaangażowaniu mieszkańców w aktywność
fizyczną poprzez spacery połączone ze zdobywaniem wiedzy na
temat flory i fauny terenów zielonych naszego miasta
Grupa odbiorców: wszystkie grupy wiekowe
Miejsce realizacji: Gdańsk Wrzeszcz

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Wspólne spacery pozwoliły mieszkańcom nawiązać wartościowe,
trwałe relacje, wzmocniły odporność oraz kondycję, także poznać
lepiej najbliższą okolicę. 



 

Trójmiejski Klub Disc Golfa Griplock 

Termin realizacji : 17.04.2022 - 15.11. 2022  

Liga składała się z 20 spotkań pełnych sportowej rywalizacji
Była to pierwsza w historii liga disc golfa w Polsce sankcjonowana
przez PDGA (Professional Disc Golf Association)

Cel: Projekt polegał na organizacji cotygodniowych towarzyskich
rozgrywek ligowych w disc golfa.
Grupa odbiorców: młodzież i dorośli 
Miejsce realizacji: Gdańsk Wrzeszcz

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Dla osób obecnie uprawiających disc golfa rekreacyjnie (np. w
rodzinnym gronie) liga dała możliwość do sprawdzenia swoich
umiejętności w ramach rywalizacji sportowej pod patronatem PDGA
(www.pdga.com) i nauki tajników gry podczas rywalizacji z osobami
bardziej doświadczonymi. Z kolei zawodnicy i zawodniczki regularnie
trenujący disc golfa mieli okazję podnosić swój poziom. Projekt
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 



 

Klub lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk

Termin realizacji : 11.04.2022 - 06.12. 2022  

W sumie w projekcie wzięło udział 1500 mieszkańców i
mieszkanek Gdańska
Bieganie jako podstawowa forma ruchu zdobyło sobie tysiące
entuzjastów wśród mieszkańców.

Cel: Projekt polegał na organizacji biegów dla różnych grup
wiekowych w 3 dzielnicach Gdańska
Grupa odbiorców: wszystkie grupy wiekowe
Miejsce realizacji: Gdańsk Zaspa, Gdańsk Strzyża, Gdańsk Orunia

Korzyści:

Zdaniem realizatorów:
Każda edycja zlokalizowana była w atrakcyjnych terenach
rekreacyjnych przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Uczestnicy cenili nasze kameralne imprezy, mając
większe poczucie integracji oraz kontaktu z organizatorem. Chętnie
poznawali nowe tereny miejskie. Biegowe GP wrosło na stałe w
kalendarz dzielnicowych wydarzeń i odniosło sukces frekwencyjny.



DZIĘKUJEMY


