STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW „NIEBIESCY”

Chorzów, dnia 31.03.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA KIBICÓW RUCHU CHORZÓW
„NIEBIESCY”
ZA OKRES OD 14 MARCA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
I. DANE ORGANIZACJI:
Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów „Niebiescy”

Siedziba:

miasto Chorzów

Adres:

41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

Adres e-mail:

skrch@stowarzyszenie.niebiescy.pl

Strona www:

www.stowarzyszenie.niebiescy.pl

Data wpisu w KRS:

14 marca 2013 r.

Numer KRS:

0000454211

Numer REGON:

243217642

Numer NIP:

627-273-52-62
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Cele statutowe:

1. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenie oraz
kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów poprzez aktywność kulturalną,
sportową, rekreacyjną i towarzyską.
2. Popularyzacja tradycji i osiągnięć Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych.
5. Działania mające na celu zachowanie oraz wspieranie regionalnego
i lokalnego dziedzictwa kulturowego - niematerialnego i materialnego, ze
szczególnym uwzględnieniem „godki śląskiej”.
6. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubu
Sportowego Ruch Chorzów przed organami władzy państwowej
i samorządowej
oraz
innymi
podmiotami
życia
publicznego
i gospodarczego.
7. Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu i form aktywnego
wypoczynku.
8. Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
9. Angażowanie członków Stowarzyszenia oraz innych kibiców Klubu
Sportowego Ruch Chorzów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na
zawodach sportowych organizowanych przez klub i przyczynianie się do
poprawy atmosfery na widowni.
10.
Rozwijanie
kontaktów
międzynarodowych
i
współpracę
z organizacjami zagranicznymi w zakresie i w przedmiocie objętym celami
Stowarzyszenia.

Sposób realizacji
celów statutowych:

1. Organizacja turniejów sportowych, koncertów, festynów, wyjazdów oraz
spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu
Sportowego Ruch Chorzów.
2. Organizacja spotkań z byłymi zawodnikami Klubu Sportowego Ruch
Chorzów oraz z osobami związanymi z historią klubu i stadionu.
3. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji
i materiałów dotyczących tematyki sportowej i historycznej dotyczącej
Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
4. Organizacja akcji charytatywnych w ramach pomocy społecznej
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
5. Organizacja wystaw fotografii, spotkań z osobami związanymi ze
Śląskiem, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży.
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6. Zorganizowanie biura pomocy interwencyjnej dla kibiców.
7. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowych, klubów fitness
i siłowni oraz działanie na rzecz poprawy ich stanu technicznego.
8. Organizacja akcji charytatywnych, których celem jest wspieranie
organizacji pozarządowych w tym organizacja wolontariatu oraz
zachęcanie do honorowego krwiodawstwa.
9. Organizacja dopingu drużyny Klubu Sportowego Ruch Chorzów podczas
imprez sportowych oraz organizacja i przygotowanie opraw meczowych.
10. Ścisła współpraca z Klubami Kibica i Sympatykami Klubu Sportowego
Ruch Chorzów z terenu całego kraju i zagranicy.

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA ORAZ ODPŁATNA:
Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności:

cały kraj

Opis głównych działań podjętych przez organizację (nieodpłatnych oraz odpłatnych):
A. Organizacja turniejów sportowych, koncertów, festynów, wyjazdów oraz spotkań
towarzyskich dla członków Stowarzyszenie oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch Chorzów.
Dnia 19 maja 2013 r. Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
„Hospicjum” w Chorzowie zorganizowało II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Jedne barwy – jeden cel”.
Turniejowi towarzyszył Piknik Kibiców Ruchu Chorzów. Patronat nad imprezą sportową objął Prezydent
Miasta Chorzów Andrzej Kotala, a jej celem była popularyzacja rekreacyjnego uprawiania futbolu wśród
młodzieży, wyłonienie najlepszej drużyny oraz charytatywna zbiórka pieniędzy dla „Hospicjum”
w Chorzowie. W Strefie Kibica Stowarzyszenia przygotowały szereg atrakcji. Dla najmłodszych odbyły się
sportowe zabawy z nagrodami oraz konkurs plastyczny o tematyce Ruchu Chorzów. Każdy kibic mógł
wziąć udział w zabawie „Szczęśliwe koło”. Podczas Pikniku było można także zobaczyć pokaz modeli
latających zdalnie sterowanych organizowany przez instruktorów modelarstwa z Centrum
UskrzydlijDzieciaki.pl. W organizacji turnieju pomogło nam blisko 70 wolontariuszy.
Dnia 7 czerwca 2013 r. FC Niebieskie Katowice przy wsparciu Stowarzyszenia oraz UKS Szopienice
zorganizował III Turniej Niebieskich Katowic „Młode Pokolenie”. W rozgrywkach wzięło udział
8 zespołów z poszczególnych dzielnic z Katowic. W sumie rozdano ok. 200 nagród dzieciom i młodzieży
z Katowic. W czasie turnieju oprócz rozgrywanych meczy mogliśmy przyglądać się pokazowi Ochotniczej
Straży Pożarnej. Przygotowane było również stoisko gastronomiczne, przy którym można było
poczęstować się grillowaną kiełbasą oraz napojami. Niespodzianką dla najmłodszy na pewno była wizyta
Wojciecha Grzyba, Roberta Chwastka oraz "Adlerka", czyli maskotki chorzowskiego zespołu.
Dnia 9 czerwca 2013 r. FC Piekary Śląskie przy wsparciu Stowarzyszenia zorganizował V Turniej
„Niebieski Bajtel”. Impreza zorganizowana na boisku Andaluzji po raz kolejny stała na bardzo dobrym
poziomie. Dzieci zostały obdarowane wieloma "niebieskimi" gadżetami (rozdano m.in. kilkaset smyczy),
brały udział w konkursach i loteriach z nagrodami, a także mogły szaleć na dmuchanym zamku i bawić się
z "Adlerkiem". Do dyspozycji gości był również grill oraz stoiska z gadżetami klubowymi i kibicowskimi.
W zawodach wzięło udział osiem zespołów. Przez cały turniej niewielki młynek prowadził doping,
machał flagami na kijach. Na płocie wisiał transparent "Trenuj! Walcz! Zwyciężaj!", który pod koniec
został zastąpiony hasłem "Legenda bez końca", co było elementem oprawy. Po spotkaniu finałowym
rozwinięto małą sektorówkę z herbem Ruchu trzymanym przez dwa lwy.
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W 2013 roku Stowarzyszenie wraz z Klubem Sportowym Ruch Chorzów zorganizowało transport na
mecze Ruchu przy Cichej 6 dla kibiców z Katowic, Mysłowic, Jaworzna, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Lędzin,
Śląska Cieszyńskiego, Łazisk oraz Mikołowa. Dzięki tak zorganizowanej akcji na każdy z meczów zostało
dowiezionych blisko 1000 kibiców.
B. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
Dnia 29 marca 2013 r. Stowarzyszenie uruchomiło fanpage’a na portalu społecznościowym
facebook.pl, natomiast dnia 14 maja 2013 r. stronę internetową Stowarzyszenia
www.stowarzyszenie.niebiescy.pl. Dzięki tym działaniom Stowarzyszenie posiada stały kontakt
z zainteresowanymi jego działaniem kibicami oraz dociera do coraz to większej rzeszy sympatków.
C. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych.
W czerwcu 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało nową akcję stworzoną przez kibiców dla kibiców.
"Niebieski Opiekun" to program, którego szczytnym celem była pomoc dzieciakom, które mają ciężką
sytuację materialną i nie stać ich na to, by być na wszystkich meczach chorzowskiego Ruchu, a z wielką
chęcią i determinacją by jemu kibicowały podczas każdych rozgrywek. Dzięki akcji zakupiono karnety dla
dzieci w wieku szkolnym. W porozumieniu z poszczególnymi Fan Klubami bardzo szybko powstała lista
100 dzieciaków. Zainteresowanie było tak duże, że musiała powstać tzw. lista rezerwowa. Pieniądze na
zakup karnetów spływały systematycznie każdego dnia zarówno na konto Stowarzyszenia jak
i bezpośrednio do Strefy Kibica. Do akcji włączyli się pojedynczy kibice, a także zorganizowane grupy jak
Blue Elite z Mikołowa. Dużym wsparciem finansowym okazała się być wizyta piłkarzy w Strefie Kibica
w dzień po prezentacji drużyny. Piłkarze zakupili w ten dzień kilkanaście karnetów dla swoich młodych
fanów. Na sam koniec do akcji włączyła się także Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 przy KWK
Wieczorek, która ufundowała 10 karnetów.
Dnia 1 lipca 2013 r. przy Stowarzyszeniu swoją działalność rozpoczęło Kibicowskie Centrum
Wolontariatu „Niebiescy”. Młodzież zrzeszona w KCW „Niebiescy” zaczęła swoją działalność od remontu
kuchni niepełnosprawnego kibica z Katowic. Podczas gruntownego remontu wykonano nową posadzkę,
naprawiono uszkodzony komin, ułożono gładzie i pomalowano ściany oraz umeblowano pomieszczenie.
Prace trwały 3 tygodnie, a wzięło w nich udział blisko 20 wolontariuszy. Wolontariusze KCW „Niebiescy”
tak jak w poprzednich latach wzięli także udział w Zbiórce Żywności organizowanej przez Fundację
Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl, gdzie tym razem zebrano prawie 1,3 tony żywności dla najbardziej
potrzebujących dzieci i rodzin z Chorzowa.
Dnia 26 czerwca 2013 r. grupa kibiców Blue Elite z Mikołowa zawitała w Rodzinkowych Domach
Dziecka w Mikołowie, Łaziskach i Orzeszu i przygotowała dla dzieci akcję „Gasimy pragnienie”, której
efektem były pełne magazyny wody pitnej na zbliżające się lato. Grupa Blue Elite stale wspomaga
podopiecznych Rodzinkowych Domów Dziecka będąc częstym gościem podczas Świąt Bożego
Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka oraz Powitania Lata.
W grudniu 2013 r. szereg Fan Klubów przy wsparciu Stowarzyszenia oraz Klubu Ruch Chorzów
zorganizował wizyty Niebieskiego Mikołaja. FC Katowice odwiedziły ligocki szpital oraz przedszkola
i podstawówki w Katowicach rozdając łącznie ponad 3500 paczek. FC Dzierżoniów odwiedził Dom
Dziecka rozdając każdemu podopiecznemu prezent.
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D. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubu Sportowego Ruch
Chorzów przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami
życia publicznego i gospodarczego.
We wrześniu 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę pieniędzy potrzebnych na pomoc
prawną dla kibiców.
W grudniu 2013 r. Stowarzyszenie wraz z Klubem Sportowym Ruch Chorzów zorganizowało dla
kibiców szkolenie pt. „Bezpieczny Stadion Niebieskich”. Szkolenie miało na celu uświadomienie kibicom,
jakie prawa i obowiązki przysługują uczestnikom imprez masowych oraz w jaki sposób zdobytą w trakcie
szkolenia wiedzę wykorzystywać w praktyce m.in. podczas interwencji policji czy w czasie zatrzymania.
W takcie warsztatów została poruszona tematyka związana z ustawą regulującą bezpieczeństwo imprez
masowych, do których zaliczają się mecze piłkarskie organizowane na stadionie przy Cichej.
E. Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami
pozarządowymi i instytucjami.
W kwietniu 2013 r. Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję Organizacji Zrzeszającej
Stowarzyszenia Kibicowskie „KolorujeMY”. Celem kampanii było wyremontowanie w 2013 roku
minimum trzech domów dziecka na terenie całego kraju. Biorą w niej udział m.in. Polski Związek Piłki
Nożnej na czele z prezesem Zbigniewem Bońkiem, Miss Polski 2012 Katarzyna Krzeszowska, a także
około 20 stowarzyszeń kibiców i ponad 193 tys. ludzi! Organizatorami akcji są Ogólnopolski Związek
Stowarzyszeń Kibiców oraz serwis społecznościowy HabitatON. Pod szyldem tej akcji Stowarzyszenie
wspomaga remont placówki Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl.
Jednym z punktów akcji „KolorujeMY” była organizacja STS Ekstra Trasy, która zawitała także do
Chorzowa. Dnia 27 sierpnia 2013 r. w Strefie Kibica Stowarzyszenie razem z OZSK i Klubem Ruch
Chorzów zorganizowało Piknik Rodzinny dla dzieci nie tylko z Chorzowa. W tym czasie była okazja
potrenować piłkę nożną z piłkarzami na co dzień grającymi w Ruchu Chorzów, uczestniczyć w
warsztatach tanecznych organizowanych przez cheerleaderki z zespołu Grafitti czy przygotować wraz z
Ultrasami Ruchu Chorzów oprawę na najbliższe mecze "Niebieskich".
W grudniu 2013 r. Stowarzyszenie wraz z grupą Ultras Niebiescy rozpoczęło czwartą już odsłonę
akcji „Chorzowskie psy”. Podobnie jak przed rokiem celem akcji jest przekazanie jak największej ilości
karmy, koców, misek i innych akcesoriów, które przydadzą się zwierzakom. Prowadzona jest także
zbiórka pieniędzy, które przeznaczone zostaną na zakup najbardziej potrzebnych produktów. Koniec
akcji przewiduje się na 28 lutego 2014 r..
F. Angażowanie członków Stowarzyszenia oraz innych kibiców Klubu Sportowego Ruch
Chorzów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach sportowych
organizowanych przez klub i przyczynianie się do poprawy atmosfery na widowni.
W ciągu 2013 r. Stowarzyszenie organizowało kilka zbiórek pieniężnych, z których dochód został
przeznaczony na zakup nowego bębna niezbędnego do prowadzenia dopingu na stadionie, a także na
zakup nowych flag. Z zebranych funduszy uszyto najdłuższą flagę klubową Ruchu Chorzów, która liczy
34 m długości. Część funduszy przeznaczono także na przygotowanie oprawy meczowej na 100. Wielkie
Derby Śląska, która dodatkowo uświetniła to niepowtarzalne widowisko. W przygotowaniu oprawy
grupie Ultras Niebiescy pomogło w sumie blisko dwustu wolontariuszy z większości Fan Klubów
chorzowskiego Ruchu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Organizacja nie prowadziła w 2013 r. działalności gospodarczej.
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III.

PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.:
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Rachunek wyników sporządzony za okres od 14 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:

IV.

PERSONEL ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

Pracownicy:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie posiadało pracowników
oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Członkowie:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym posiadało członków.

Liczba członków:

16 osób fizycznych
0 osób prawnych

Zmiana członkostwa:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym pozyskało 16 członków.
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym straciło 0 członków.

Wolontariusze:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym posiadało wolontariuszy.

Liczba wolontariuszy:

krócej niż 30 dni:
w tym:

167 wolontariuszy
członkowie:
8 wolontariuszy
pracownicy:
0 wolontariuszy
osoby świadczące usługi
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na podstawie umowy
cywilnoprawnej:
0 wolontariuszy
inne osoby:
159 wolontariuszy
dłużej niż 30 dni:
w tym:

V.

INFORMACJA

11 wolontariuszy
członkowie:
0 wolontariuszy
pracownicy:
0 wolontariuszy
osoby świadczące usługi
na podstawie umowy
cywilnoprawnej:
0 wolontariuszy
inne osoby:
11 wolontariuszy

O UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH W OKRESIE

SPRAWOZDAWCZYM:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzielało pożyczek pieniężnych.

VI.

INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie realizowało zadań zleconych przez organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji rządowej.

VII.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie realizowało zamówień publicznych.

VIII.

INFORMACJE DODATKOWE:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie było poddane kontroli przez organy administracji
publicznej.
Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUSu i
Urzędu Skarbowego.

Zarząd
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