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Szanowni Państwo
Niniejszym potwierdzamy, że projekt 

„Respect Diversity – Football Unites” jest 
oficjalnym projektem odpowiedzialności 
społecznej turnieju UEFA Euro 2012 w Pol-
sce i na Ukrainie.

Projekt „Respect Diversity – Football
Unites” realizowany jest przez członka orga-
nizacji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Euro-
pie (FARE) – Stowarzyszenie „NIGDY WIĘ-
CEJ”.

Został przyjęty przez grupę roboczą 
UEFA 2012 ds. odpowiedzialności społecz-
nej przy aktywnym udziale UEFA i wszyst-
kich kluczowych partnerów w Polsce i na 
Ukrainie.

Projekt jest integralną częścią turnie-
ju UEFA Euro 2012. Ma on zachęcić kibi-
ców do integracji oraz dbałości o przyja-
zną atmosferę i bezpieczeństwo w czasie 
rozgrywek. 

Zapraszamy do wspierania organizacji
realizującej projekt w czasie przygotowań 
oraz w trakcie trwania projektu w każdy 
możliwy sposób.

Szczegółowych informacji na temat pro-
jektu udziela partnerska organizacja – Sto-
warzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.  

Dziękujemy za współpracę. 
Z wyrazami szacunku,

PATRICK GASSER 
senior manager ds. piłki nożnej

i odpowiedzialności społecznej UEFA
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Ministerstwo Edukacji Narodowej zachę-
ca do udziału w programie edukacyjnym 
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” skiero-
wanym do nauczycieli polskich szkół i pla-
cówek oświatowo-wychowawczych. Projekt 
ten jest realizowany w ramach programu 
odpowiedzialności społecznej UEFA Euro 
2012 „Respect Diversity”.

Program skierowany jest do nauczycie-
li, pedagogów i wychowawców wszystkich 
szkół i innych placówek wychowawczych. 
Celem programu jest pogłębienie ich świa-
domości i wiedzy o sposobach przeciw-
działania rasizmowi, przejawach ksenofo-
bii i szeroko pojętej nietolerancji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem problemu rasizmu 
w sporcie (kampania „Wykopmy Rasizm 
ze Stadionów”). Zdobyte na szkoleniach 
umiejętności mogą być pomocne podczas 
lekcji wiedzy o społeczeństwie, historii, ję-
zyka polskiego czy wiedzy o kulturze. Tre-
ści zawarte w programie mogą mieć także 
zastosowanie podczas zajęć wychowania 
fizycznego i godzin wychowawczych. Ma 
to szczególne znaczenie w kontekście zbli-
żających się Mistrzostw Europy UEFA Euro 
2012. Szkolenie jest bezpłatne.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest anty-
rasistowską organizacją społeczną działają-

cą w Polsce od 1996 roku. Koordynuje ona 
działania Football Against Racism in Euro-
pe (oficjalnego partnera UEFA w dziedzinie 
walki z dyskryminacją) w Europie Środko-
wowschodniej. Celem Stowarzyszenia jest 
promocja wielokulturowości i szacunku dla 
odmienności, a także przeciwdziałanie rasi-
zmowi, ksenofobii i dyskryminacji.

Więcej informacji na temat programu 
można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.nigdywiecej.org. Wszystkie za-
interesowane udziałem instytucje proszo-
ne są o kontakt mailowy: programeduka-
cyjny2012@nigdywiecej.org.

Zwracam się z prośbą o promocję po-
wyższego projektu, będę zobowiązany za 
pomoc.

MIROSŁAW SIELATYCKI
podsekretarz stanu

Ministerstwa Edukacji Narodowej

JAROSŁAW JANKOWSKI
dyrektor Departamentu Młodzieży

i Organizacji Pozarządowych
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Rafał Pankowski,
Jacek Purski

Uprzejmie informuję, że z zadowoleniem
przyjmuję informację o wdrażaniu Państwa 
programu edukacyjnego w ramach progra-
mu odpowiedzialności społecznej UEFA 
Euro 2012 „Respect Diversity”. Szczególne-
go podkreślenia wymaga fakt prowadzenia 
programu w szkołach i placówkach oświa-
towych, w tym wśród nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, prowadzących również zaję-
cia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Niebagatelne znaczenie ma ponadto 
zwiększanie świadomości odbiorców pro-
gramu w zakresie przeciwdziałania rasi-
zmowi, przejawom ksenofobii i szeroko po-
jętej nietolerancji, a w szczególności pro-
blemowi rasizmu w sporcie.

Uprzejmie informuję, że Państwa oferta 
w zakresie realizacji programu edukacyj-
nego zostanie przekazana do wszystkich 
polskich związków sportowych, co będzie 
naturalną kontynuacją zapisów zawartych 
w deklaracji Nie – dla rasizmu w sporcie,
podpisanej przez prezesów polskich związ-
ków sportowych podczas konferencji w ro-
ku 2009.

Z poważaniem,
RAFAŁ PIECHOTA

wz. dyrektora
Departamentu Analiz i Polityki Sportowej

Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Urząd Miasta Łódź oraz Wydział Nauk 
o Wychowaniu UŁ składają serdeczne po-
dziękowania za Państwa pomoc oraz za-
angażowanie w realizację pierwszej edycji 
projektu „Jestem fair”.

Celem realizowanego w roku szkolnym 
2010/2011 w łódzkich gimnazjach pro-

jektu było zwalczanie rasizmu, ksenofobii 
i antysemityzmu poprzez upowszechnia-
nie postawy fair play, a tym samym prze-
ciwdziałanie przemocy wśród młodzieży 
oraz kształtowanie postawy tolerancji.

Łódzki projekt został nominowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji do Europejskiej Nagrody w Dzie-
dzinie Zapobiegania Przestępczości i repre-
zentował Polskę podczas Międzynarodowej 
Konferencji Dobrych Praktyk w Warszawie 
w dniach 14-15 grudnia 2011 roku.

Konkurs Europejskiej Nagrody Zapobie-
gania Przestępczości (ECPA) ma na celu 
wskazanie i nagrodzenie najlepszych pro-
jektów w zakresie zapobiegania przestęp-
czości. Kraj przewodniczący Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (w ra-
mach sprawowania prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej) każdorazowo określa tematy-
kę konkursową. Tegoroczny temat konfe-
rencji oraz konkursu brzmiał: Sport, nauka 
i sztuka w zapobieganiu przestępczości 
wśród dzieci i młodzieży. Projekt „Jestem 
fair” prezentowany był podczas konferen-
cji w module Sport.

Dziękując Państwu za tegoroczne aktyw-
ne uczestnictwo, liczymy na dalszą współ-
pracę i zaangażowanie w realizację kolej-
nych edycji projektu.

Z poważaniem,
KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI

wiceprezydent Łodzi

prof. dr hab. GRZEGORZ MICHALSKI
dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
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Jestem z Düsseldorfu w Niemczech. Piszę
do Was, bo bardzo mi się podoba działal-
ność „NIGDY WIĘCEJ”. Jestem fanem klubu 
Fortuna Düsseldorf, który jest w 100% an-
tyrasistowski. 

W 1995 roku po raz pierwszy zobaczy-
łem, ile nienawiści może być na stadionie 
piłki nożnej. Stałem w sektorze gości i wi-
działem, jak na trybunie „kibice” gospoda-
rzy rozwinęli transparent z napisem „Żydzi 
z Düsseldorfu” i wyraźnie unieśli rękę w ge-
ście hitlerowskiego pozdrowienia. Miałem 
wtedy tylko sześć lat, ale byłem w szoku. 

15 lat później niewiele się zmieniło – jed-
nak mój klub udowodnił, że nie wolno od-
wracać wzroku wobec takich problemów. 
Na przykład w klubowym regulaminie jest 
punkt, że kibic, który nosi odzież popularnej 
wśród neonazistów firmy Thor Steinar, nie 
może wejść na teren stadionu. 

My, kibice, też mamy „nasze” reguły i za-
sady. Polityka, rasizm i faszyści nie mają 
czego szukać w naszym sektorze. Jeste-
śmy jedną wielką rodziną. Mamy w na-
szych szeregach wielu kibiców Fortuny po-
chodzących z różnych kultur – i tak ma być. 
Rasizm to głupota. Dla nas liczy się wyłącz-
nie piłka, sukces, Fortuna!

Serdecznie pozdrawiam,
ARTUR


