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I.

Rolul sportului de masă în dezvoltarea
sustenabilă a comunităţii
Prezentare generală

Conform Grupului la Nivel Înalt pe tema sportului de masă stabilit de
Comisia Europeană Sport de masă este definit ca: activitatea fizică de
petrecere a timpului liber, organizată şi neorganizată, practicată în mod regulat
la nivel neprofesionist pentru sănătate, în scopuri educaţionale şi sociale.
Sportul de masă are un impact benefic asupra diferitelor sectoare, precum:

• Sănătate
Beneficiile incontestabile și importante ale sănătății sportului și ale
activității fizice și rolul crucial al acestora în combaterea obezității și a altor boli
netransmisibile au fost subliniate în mai multe moduri (cercetare, acțiuni de
politici, finanțări specifice).
A existat un consens general că baza de date cea mai puternică și mai
bine întemeiată a fost în legătură cu rezultatele pozitive ale sănătății fizice și
mintale care pot rezulta din participarea regulată la sport. Acestea includ riscul
redus de boli cardiace, diabet zaharat de tip 2, accidente vasculare cerebrale,
anumite tipuri de cancer, osteoporoză și obezitate, printre altele1 S-au
evidențiat, de asemenea, dovezi care evidențiază rolul sportului în
îmbunătățirea sănătății mintale pentru cei care suferă de depresie și
anxietate.2

1

Recommendations of the Chief Medical Officer cited in Q 41, Q 121, Department of
Health Be Active, Be Healthy, 2009, cited in GSEU 29 and GSEU 14
2
GSEU 20, GSEU 19, GSEU 29
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• Incluziunea Socială şi beneficiile sociale
Având în vedere provocările majore cu care UE și statele sale membre
se confruntă în prezent în ceea ce privește societățile mai favorabile incluziunii,
Grupul la Nivel Înalt a subliniat importanța pentru UE (Comisia și statele
membre în domeniile lor de competență) de a intensifica eforturile de a sprijini
sportul ca instrument de incluziune socială a grupurilor și a persoanelor expuse
riscului de excludere. Trebuie acordată atenție migranților și refugiaților, fără a
uita alte grupuri excluse social (persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități
etc.).
Comunicarea Comisiei acordă o atenție deosebită potențialului
sportului ca vehicul "de a promova incluziunea socială a minorităților și a altor
grupuri vulnerabile sau dezavantajate și de a contribui la o mai bună înțelegere
între comunități, inclusiv în regiunile post-conflict.”3

• Educaţie, abilităţi, învăţare informală şi dezvoltare personală
Sportul reprezintă un instrument pentru implicarea indivizilor în toate
etapele procesului educațional, contribuind la îmbunătățirea performanțelor
academice și acordarea de asistență în dezvoltarea abilităților și atributelor
care pot ajuta la deplasarea indivizilor pe calea către ocuparea forței de
muncă. Grupul la nivel înalt a subliniat faptul că asociațiile, cluburile sportive și
facilitățile de fitness utilizate ca medii educaţionale, precum și participarea la
sporturile de masă pot contribui în mod semnificativ la învățarea informală și
dezvoltarea competențelor transversale, precum disciplina, munca în echipă,
conducerea etc. În plus, rolurile voluntare și profesionale în sportul masă oferă
din ce în ce mai multe oportunități de dezvoltare a abilităților de IT, marketing,
management și comunicare. Astfel, sportul de masă poate avea un impact
pozitiv asupra scăderii numărului mare de șomeri (tineri) prin oferirea de
oportunități de dezvoltare a competențelor și de depășire a lacunelor în
materie de competențe. Sportul de masă ar putea contribui prin utilizarea

3

COM (2011) 12
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potențialului său social și educațional la promovarea toleranței, a înțelegerii
reciproce și a valorilor europene.

• Voluntariat
Sportul de masă este foarte dependent de voluntari. Comunicarea
Comisiei abordează problema voluntariatului, în primul rând prin propunerea
de a "sprijini includerea calificărilor legate de sport la punerea în aplicare a
Cadrului European al Calificărilor"4 și de a "promova validarea învățării nonformale și informale dobândite prin activități precum activitatea voluntară în
sport.“ 5
Voluntariatul are o contribuție pozitivă pe mai multe niveluri, de la
bunăstarea individuală și dezvoltare până la solidaritatea comunității și
sănătatea economică organizațională și națională. Grupul de nivel înalt
subliniază că rolul voluntariatului în sportul de masă este o condiție
fundamentală pentru furnizarea la nivel naţional de activități și evenimente
sportive de masă accesibile și calificate în majoritatea statelor membre.

• Dimensiunea Economică
Atunci când se abordează impactul economic al sportului de masă, este
important să se țină seama de faptul că 60% dintre europeni sunt implicați mai
mult sau mai puțin frecvent în activități sportive și se estimează că aproximativ
60 de milioane de persoane sunt membri în cluburi sportive în Europa.

4

The European Qualifications Framework (EQF) “acts as a translation device to make
national qualifications more readable across Europe with the aim of promoting
workers’ and learners’ mobility between countries and facilitating their lifelong
learning.” http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
5
EM 5597/11
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Surse:
Comisia Europeană, Raport către Comisarul Tibor Navracsics "Sportul de masă Conturarea Europei", "Grupul la nivel înalt pentru sportul de masă", sub
conducerea lui Sir Graham Watson și Niels Nygaard, a fost elaborat de coraportori Wolfgang Baumann și Carlos Cardoso și prezentată Comisiei
Europene în iunie 2016.
Casa Lorzilor Comitetul Uniunii Europene, Sportul de mas[ și Uniunea
Europeană, Comitetul Uniunii Europene, al 16-lea raport al sesiunii 2010-11,
publicat de Autoritatea Casei Lorzilor, Londra: The Stationery Office Limited
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II.

Programe, politici şi documente europene
pe sport

II.1. Programul Erasmus + Sport
Capitolul Sportiv din cadrul programului Erasmus + vizează sprijinirea
parteneriatelor europene în domeniul sportului de masă pentru a urmări
următoarele obiective:
• •

Abordarea
amenințărilor
transfrontaliere
la
integritatea sportului, cum
ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și orice fel de
intoleranță și discriminare;
• Promovarea și susținerea unei bune guvernări în sport și a unei cariere
duble a atleților;
• • Promovarea activităților de voluntariat în sport, împreună cu
incluziunea socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței
activității fizice care favorizează sănătatea, prin participarea sporită și
accesul egal la sportul de masă.
În conformitate cu regulamentul de instituire a Programului Erasmus+,
accentul trebuie să se pună pe sportul de masă.
Este de așteptat ca acțiunile din domeniul sportului să ducă la dezvoltarea
dimensiunii europene a sportului, generând, împărtășind și răspândind
experiențe și cunoștințe despre diferite aspecte care afectează sportul la nivel
european.
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În cele din urmă, proiectele sportive sprijinite prin programul Erasmus + ar
trebui să ducă la creșterea nivelului de participare la sport, la activitatea fizică
și la activitățile de voluntariat.
Mai specific,
- Creșterea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind sportul și
activitatea fizică în țările programului;
- Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește rolul sportului în
promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a creșterii sănătății
- activitate fizica;
- Consolidarea cooperării între instituții și organizații active în domeniul
sportului și al activității fizice;
- o mai bună participare a organizațiilor sportive și a altor organizații
relevante din diferitele țări ale programului;
- rețele îmbunătățite;
- Îmbunătățirea schimbului de bune practici.

Acțiunile din domeniul sportului vor contribui la punerea în aplicare a
Săptămânii Europene a Sportului, inițiativă lansată de Comisie pentru
promovarea sportului și a activității fizice în Uniunea Europeană, având în
vedere scăderea nivelului de participare.

Activitati
- sprijin pentru parteneriatele de colaborare
- sprijin pentru evenimente sportive europene non-profit care implică mai
multe țări participante și care contribuie la obiective precum incluziunea
socială, egalitatea de șanse, HEPA
- sprijin pentru consolidarea bazei de dovezi pentru elaborarea politicilor
- dialogul cu părțile interesate europene relevante.
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Acțiunile din domeniul sportului sunt de așteptat să contribuie la punerea
în aplicare a Săptămânii europene a Sportului, inițiativă lansată de Comisie
pentru promovarea sportului și a activității fizice în Uniunea Europeană, având
în vedere scăderea nivelului de participare.
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PARTENERIATELE COLABORATIVE

Parteneriatele colaborative oferă oportunitatea de a dezvolta, transfera și / sau
implementa rezultate inovatoare și / sau să se angajeze în activități intensive
de diseminare și exploatare a produselor existente și noi sau a ideilor
inovatoare în diferite domenii legate de sport și activitatea fizică. Acestea
implică diverse organizații și actori din interiorul și din afara sportului,
incluzând în special autorități publice la nivel local, regional, național și
european, organizații sportive, organizații sportive și organisme educaționale.
Parteneriatele colaborative sunt, în special, proiecte inovatoare care vizează:
- să încurajeze participarea la sport și la activitatea fizică, în special prin
sprijinirea punerii în aplicare a Consiliului
- Recomandarea privind activitatea fizică favorabilă sănătății și
conformarea cu Îndrumările UE privind activitatea fizică;
- să încurajeze participarea la sport și la activitatea fizică, în special prin
susținerea Săptămânii Europene a Sportului;
- Promovarea educației în domeniul și prin intermediul sportului,
acordând o atenție specială dezvoltării competențelor, precum și
sprijinirea punerii în aplicare a îndrumărilor UE privind cariera dublă a
sportivilor;
- Promovarea activității de voluntariat în sport;
- combaterea dopajului, în special în mediile de agrement;
- Aranjarea meciurilor de luptă;
- Îmbunătățirea bunei guvernări în domeniul sportului;
- Combaterea violenței și combaterea rasismului, a discriminării și a
intoleranței în sport;
- Încurajarea incluziunii sociale și egalității de șanse în sport.
Parteneriatele de colaborare ar trebui să promoveze crearea și
dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului. Prin urmare, UE poate
oferi oportunități pentru o cooperare consolidată între părțile interesate, care
nu ar fi existat fără acțiunea UE. Parteneriatele de colaborare ar trebui, de
asemenea, să încurajeze sinergia cu și între politicile locale, regionale,
12
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naționale și internaționale pentru a promova sportul și activitatea fizică și
pentru a aborda provocările legate de sport.

Surse:
European Commission, EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency
http://ec.europa.eu/sport/,
http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/sport
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II.2. Strategia Europa 2020
O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi inclusivă
Strategia Europa 2020
propune trei priorități care se
consolidează reciproc:
 Creșterea inteligentă:
dezvoltarea unei economii bazate
pe cunoaștere și inovare.

Creștere
durabilă:
promovarea unei economii mai
eficiente din punctul de vedere al resurselor, mai ecologică și mai competitivă.
 Creștere incluzivă: încurajarea unei economii cu un grad ridicat de
ocupare a forței de muncă care să asigure coeziunea socială și teritorială.
În ceea ce privește politica UE, sportul poate contribui în mod
semnificativ la realizarea a trei dintre cele cinci obiective principale ale
Strategiei Europa 2020, și anume cele privind ocuparea forței de muncă,
educația, sărăcia și excluziunea socială.
Comunicarea Comisiei evidențiază o serie de modalități prin care sportul
poate contribui la obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020: "sportul are un
potențial puternic de a contribui la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și noi locuri de muncă prin efectele sale pozitive asupra incluziunii
sociale, educație și formare și sănătate publică "6
Sursă:
European
Commission,
Europe
2020
strategy,
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe2020-strategy_en

6

COM (2011) 12
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II.3. Cartea albă privind sportul
"Sportul face parte din
moștenirea fiecărui bărbat și
femeie, iar absența lui nu poate
fi niciodată compensată". Pierre de Coubertin7.
Cartea albă privind
sportul conține o serie de
acțiuni propuse care urmează să
fie puse în aplicare sau sprijinite de Comisie. Aceste acțiuni sunt reunite în
prezentul plan de acțiune, numit după Pierre de Coubertin. Planul de acțiune
va ghida Comisia în activitățile sale legate de sport în următorii ani, luând pe
deplin în considerare și respectând principiul subsidiarității și autonomia
organizațiilor sportive.
Conţinut:
1. INTRODUCERE
2. ROLUL SOCIETAL AL SPORTULUI
2.1 Îmbunătățirea sănătății publice prin activități fizice
2.2 Reunirea forțelor în lupta împotriva dopajului
2.3 Îmbunătățirea rolului sportului în educație și formare
2.4 Promovarea voluntariatului și a cetățeniei active prin sport
2.5 Utilizarea potențialului sportului pentru incluziune socială,
integrare și egalitate de șanse
2.6 Consolidarea prevenirii și combaterii rasismului și violenței
2.7 Împărtășirea valorilor noastre cu alte părți ale lumii
2.8 Sprijinirea dezvoltării durabile

7

Pierre de Coubertin (1863-1937), French pedagogue and historian, founder of the
modern Olympic Games.
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3. DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SPORTULUI
3.1 Trecerea la politicile sportive bazate pe dovezi
3.2 Sprijinirea publicului pentru sport pe o bază mai sigură
4. ORGANIZAREA SPORTULUI
4.1 Specificul sportului
4.2 Libera circulație și naționalitatea
4.3 Transferuri
4.4 Agenți de jucători
4.5 Protecția minorilor
4.6 Corupția, spălarea banilor și alte forme de criminalitate financiară
4.7 Sisteme de licențiere pentru cluburi
4.8 Media
5. URMĂRIRE
5.1 Dialog structurat
5.2 Cooperarea cu statele membre
5.3 Dialogul social
6. CONCLUZIE
Sursă:
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, WHITE PAPER ON SPORT,
Brussels, 11.7.2007, COM(2007) 391 final
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COMMISSION STAFF
WORKING DOCUMENT ACTION PLAN "PIERRE DE COUBERTIN" Accompanying
document to the WHITE PAPER ON SPORT, Brussels, 11.7.2007, SEC(2007) 934
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II.4. HEPA Europa (Rețeaua europeană pentru promovarea
activității fizice de îmbunătățire a sănătății)
HEPA Europa este o rețea care
lucrează pentru o mai bună sănătate prin
activitatea
fizică
în rândul tuturor
persoanelor din regiunea europeană a OMS
prin întărirea și sprijinirea eforturilor de
creștere a participării și de îmbunătățire a
condițiilor pentru un stil de viață sănătos.
OMS
/
Europa
colaborează
îndeaproape cu rețeaua, în conformitate cu
obiectivele
programului
său
privind
transportul și sănătatea, care includ promovarea activității fizice ca mijloc
sănătos pentru un transport durabil.
Obiective
 Promovarea unei mai bune înțelegeri a activității fizice care să
sporească sănătatea și acordarea unei voci mai puternice promovării activității
fizice în politica de sănătate și în alte sectoare relevante din Europa, inclusiv
sprijinirea dezvoltării forței de muncă
 Dezvoltarea, sprijinirea și diseminarea de strategii eficiente și de
abordări multisectoriale în promovarea activității fizice de creștere a sănătății
 Promovează conservarea și crearea mediilor sociale și fizice, precum
și valorile și stilul de viață care susțin activitățile fizice de îmbunătățire a
sănătății
 Împreună cu alte instituții și organizații relevante, să îmbunătățească
coordonarea în promovarea activităților fizice în sectoare și structuri
administrative.
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Principii directoare
 Concentrați-vă pe abordările bazate pe populație pentru promovarea
activității fizice care favorizează sănătatea, utilizând cele mai bune
dovezi științifice disponibile
 Accent pe importanța monitorizării și evaluării; încurajarea dezvoltării
metodelor de măsurare standardizate și a cercetării sistematice
 Încurajarea schimbului, difuzării și schimbului de experiență și
cunoștințe în curs de desfășurare
 Sprijinirea cooperării, parteneriatelor și colaborării cu alte sectoare,
rețele și abordări conexe.
Toate activitățile HEPA Europe se bazează pe declarațiile de politică ale
OMS, cum ar fi Strategia globală privind dieta, activitatea fizică și sănătatea,
Carta europeană de combatere a obezității, Planul de acțiune al CND și
documentele corespunzătoare din partea Comisiei Europene.

Surse:
World
Health
Organisation,
Regional
Office
for
Europe
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physicalactivity/activities/hepa-europe
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II.5. Planul de lucru al UEpentru Sport 2014 – 2017

Durată: 3 ani (2014-2017)
• 3 priorități
• 16 ieșiri
• 5 grupuri de experți:
- Meciuri aranjat
- Bună guvernare
- Dezvoltarea Resurselor Umane
- HEPA - Dimensiunea economică
Priorităţi:
1. Integritatea sportului, în special antidopingul, lupta împotriva aranjării
meciurilor, protecția minorilor, buna guvernare și egalitatea de gen;
2. Dimensiunea economică a sportului, în special finanțarea durabilă a
sportului, moștenirea evenimentelor sportive majore, avantajele economice
ale sportului și inovării;
3. Sportul și societatea, în special HEPA, voluntariatul, angajarea în sport,
precum și educația și formarea în domeniul sportului.

Surse:
European Commission, Expert Groups (EU Work Plan for sport 20142017), http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert-groups-20142017_en
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II.6. Acţiunile UE privind activitatea fizică recomandate de
Politicile de Acţiune în sprijinul activităţii fizice de creştere a
sănătăţii

Grupul
de
lucru UE "Sport și
sănătate", care este
deschis participării
tuturor
statelor
membre, a primit un
mandat din partea
miniștrilor sportului din statele membre reuniți sub președinția finlandeză în
noiembrie 2006 pentru a pregăti liniile directoare privind activitatea fizică la
nivelul UE. Cea mai importantă preocupare a fost aceea de a avea orientări
care să sugereze priorități pentru politici care să promoveze creșterea
activității fizice. În acest scop, Grupul de lucru a numit un grup de experți
format din 22 de experți cunoscuți, cu scopul specific de a pregăti astfel de
orientări.
Aceste orientări sunt adresate, în primul rând, factorilor de decizie din
statele membre, ca sursă de inspirație pentru formularea și adoptarea unor
orientări naționale privind acțiunile fizice orientate către acțiune. Scopul
documentului nu este o revizuire academică cuprinzătoare a subiectului, nici o
redefinire a recomandărilor și obiectivelor OMS. Valoarea adăugată la nivelul
UE este oferită prin concentrarea pe punerea în aplicare a recomandărilor OMS
existente pentru activitatea fizică, prin orientarea către acțiune și prin
concentrarea exclusivă asupra activității fizice (și nu a hranei sau a altor
subiecte conexe). Acest document este destinat unei game largi de utilizatori
care se ocupă de activitatea fizică.
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Ghidul include:
1.
2.
3.
4.

Beneficiile activității fizice;
Orientările și recomandările privind activitatea fizică existente;
O abordare trans-sectorială
Domenii de politică:
A. Sport,
b. Sănătate,
c. Educaţie,
d. Transportul, mediul, planificarea urbană și siguranța publică,
e. Mediu de lucru,
5. Servicii pentru persoanele în vârstă;
6. Indicatori, monitorizare și evaluare;
7. Conștientizarea și diseminarea publicului.
Sursă:
European Commission, EU Physical Activity Guidelines Recommended Policy
Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity, Approved by the EU
Working Group "Sport & Health" at its meeting on 25 September 2008,
Confirmed by EU Member State Sport Ministers at their meeting in Biarritz on
27-28 November 2008, Brussels, 10 October 2008
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II.7. Săptămâna Europeană a Sportului

Săptămâna
Europeană a Sportului
are loc la nivel
european,
național,
regional și local și este
structurată astfel încât
să includă teme și
activități
care
se
adresează
tuturor
publicului.
Autoritățile publice, mișcarea sportivă, organizațiile societății civile,
sectorul privat, inițiativele de bază și indivizii colaborează pentru a inspira
oamenii să fie mai activi.
Săptămâna este structurată în jurul a patru teme tematice: mediul
educațional, locul de muncă, în aer liber, cluburile sportive și centrele de
fitness. Acestea sunt setările principale în care oamenii își pot îmbunătăți
obiceiurile și #BeActive!
În inima săptămânii este Evenimentul Flagship, tema cărora se va
schimba în fiecare an. Acesta reunește factorii de decizie, părțile interesate și
experții din întreaga Europă pentru a împărtăși cele mai bune practici și pentru
a găsi modalități inovatoare de a inspira europenii să treacă prin ateliere
interactive, o conferință de înaltă calitate și alte activități.
Săptămâna Europeană a Sportului vizează promovarea sportului și a
activității fizice în întreaga Europă. Săptămâna este pentru toată lumea,
22
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

indiferent de vârstă, fundal sau nivel de fitness. Cu accent pe inițiativele de
bază, va inspira europenii în mod regulat și va crea oportunități în viața de zi cu
zi a oamenilor pentru a exersa mai mult.
Sursa:
European
Commission,
http://ec.europa.eu/sport/week

European

Week

of

Sport,
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III. Proiectul
Societatea Civilă – un Actor Fairplay al Uniunii
Europene

III.1. Viziunea generală a proiectului
După cum se
subliniază în Cartea albă
a Comisiei Europene
privind
sportul,
activitățile
sportive
generează numeroase
beneficii
pentru
societate, pornind de la
contribuția
sa
la
economia UE și de
valoarea pe care o are
pentru
bunăstarea
cetățenilor.
De
asemenea, activitățile
sportive reprezintă un
bun
promotor
al
valorilor
sociale
și
democratice, cum ar fi
incluziunea
socială,
promovarea egalității de
șanse și a șanselor
egale.
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Proiectul Societatea Civilă - un Actor Fairplay al Uniunii Europene oferă
spațiu pentru evaluarea beneficiilor sportului de masă în activitatea de tineret
și educație, precum și în domeniul sănătății.
Proiectul Societatea Civilă - un Actor Fairplay al Uniunii Europene este
finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene.
Obiectivele proiectului Societatea Civilă - un Actor Fairplay al Uniunii
Europene sunt:
 Să consolideze cooperarea internațională între actorii implicați în
activități sportive, munca în domeniul tineretului și educația;
 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea sportului și
a activității fizice pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a
indivizilor;
 Promovarea sportului la nivel local la nivel comunitar prin metode
specifice societății civile;
 Să contribuie la valorificarea și recunoașterea competențelor
dezvoltate prin activități extracuriculare - activități sportive, voluntariat și
metodologii de educație non-formală;
 Promovarea valorilor democratice și sociale, cum ar fi incluziunea
socială, șansele egale și șansele egale, combaterea discriminării prin sport.
Activitățile proiectului au fost dezvoltate în cadrul unui consorțiu
internațional de organizații active ale societății civile care doresc să-și valorifice
expertiza în domeniul sportului, al activității de tineret și al educației pentru a
consolida parteneriatul european și pentru a dezvolta capacitatea
organizațională a organizațiilor societății civile.
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Proiectul Societatea Civilă - un actor de fair-play al Uniunii Europene, a
fost implementat de un consorțiu format din 5 organizații din 5 țări europene:
Asociația EuroDEMOS România

Asociația Studenților Relații internaționale din Bulgaria

Vision2020 Marea Britanie

TDM2000 Italia

Centrul Mladinski BIT Slovenia
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În cadrul proiectului au fost implementate activități de stimulare a
practicării sportului de masă pentru a crește nivelul de participare a cetățenilor
la activități sportive și fizice.
Proiectul a fost implementat în 3 faze principale:
1. Un training internaţional care a reunit reprezentanți din 16 țări
diferite ale Uniunii Europene. Instruirea a oferit cadrul educațional pentru
participanți pentru a înțelege rolul sportului pentru dezvoltarea comunității. În
cadrul formării s-a discutat cadrul politic european pentru activitățile sportive.
2. Cupele Sportive ale Societății Civile organizate în fiecare dintre
comunitățile partenere pentru a promova rolul sportului și a activităților fizice
pentru bunăstare. În cadrul Cupei sportive a Societății Civile au fost dezvoltate
și implementate activități care vizează creșterea gradului de conștientizare a
beneficiilor sportului la nivel local și comunitar
Within the project have been implemented activities to develop
incentives to practice grassroots sports in order to increase the level of
participation of citizens in sport and physical activities.
3. Campanii de promovare a sportului de masă și a beneficiului
sportului în vederea creșterii nivelului de activitate în UE.
Prin activitățile proiectului a fost creat cadrul pentru dialog și
cooperare între organizațiile societății civile, administrația publică, factorii de
decizie și instituția de învățământ pentru promovarea sportului la nivel local la
nivel comunitar.
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III.2. Metode de lucru cu activităţile sportive din cadrul
sectorului de tineret şi educaţie

Curs internaţional de training

“Valoarea sportului de masă pentru educaţie şi munca
de tineret”
8 – 17 Aprilie 2016, Iaşi, România
Trainingul internaţional a reunit 30 de tineri şi lideri de tineret din 16
state ale Uniunii Europene: Regatul Unit, Grecia, Cipru, Belgia, Polonia, Letonia,
, Slovenia, Bulgaria, Portugalia, Spania, Slovacia, Franţa, România, Republica
Cehă şi Italia.
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Participanții au fost lideri de tineret, tineri și formatori din asociații
neguvernamentale ale societății civile și universități care activează în domenii
precum educația non-formală, munca în domeniul tineretului, incluziunea
socială, combaterea discriminării și xenofobiei, cultura, ocuparea forței de
muncă, egalitatea de șanse etc.
Instruirea a oferit cadrul educațional pentru participanți pentru a
înțelege rolul sportului pentru dezvoltarea comunității.
În cadrul formării internaționale au fost împărtășite experiențe din
diferite țări ale Europei, au fost aduse exemple de bune practici și a fost creat
un cadru internațional în care participanții au fost creativi și au identificat
împreună noi modalități de acțiune la nivel local, național și european.
În cadrul formării au fost abordate subiecte precum: cadrul politic
european pentru activități sportive, documentele europene privind sportul,
incluziunea socială prin activități sportive, înțelegerea sinergiei dintre sport și
munca de tineret și educația în Europa, importanța societății civile în
promovarea sportului și activitatea fizică pentru bunăstarea comunităților.
În cadrul formării au fost discutate și analizate programele și
documentele europene privind sportul, cum ar fi: Erasmus + Sport, Orientările
UE privind activitatea fizică; Cartea albă privind nutriția, excesul de greutate și
obezitatea; HEPA Europa, Rețeaua europeană pentru promovarea activității
fizice de creștere a sănătății; Strategiile UE în domeniile incluziunii sociale și
egalității de șanse, în special strategia UE privind egalitatea între sexe,
strategia UE privind persoanele cu handicap și directiva privind egalitatea
rasială și cercetarea privind atitudinea tinerilor pentru sport la nivel european,
în conformitate cu Eurobarometrul.
În cadrul formării au fost aplicate metodologii pentru dezvoltarea
activității societății civile prin introducerea activităților sportive și creșterea
nivelului de participare la sport în rândul cetățenilor.
Formarea a fost dezvoltată prin intermediul metodologiilor nonformale pentru a dezvolta competențe în rândul participanților, cum ar fi:
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ateliere, inputuri, prezentări, cafenele mondiale, simulare, energizers, team
building, activități sportive, seara interculturală etc.

În cadrul formării a fost aplicată metodologia SDD (Dialog structurat
democratic), o metodologie de dialog care a rezultat printr-o viziune comună și
un plan de acțiune.
Conform metodologiei SDD a rezultat un plan de acțiuni care includeau ca
priorități următoarele:
- Crearea și implementarea unui plan strategic pentru următorii 10 ani
- Sprijin financiar mai mare pentru activitățile sportive ale societății civile
- Mai multe lecții de educație fizică în școlile noastre
- Facilități sportive gratuite pentru proiecte finanțate
- Mai multe echipamente sportive în școală
- Încurajarea celebrităților pentru voluntariat în sport
- Învățarea copiilor în grădiniță pentru egalitate
- Construirea de locuri noi pentru activități sportive
- Desfăşurarea unor cursuri de educație fizică mai creative
- Oferirea unor cursuri gratuite de gimnastică acvatică femeilor care au avut
cancer și intervenții chirurgicale
- Promovarea sportului de masă pentru a motiva societatea să participe la
sport
Planul de acțiune a rezultat din mai mult de 75 de propuneri de acțiune care au
fost analizate și votate prin sistemul SDD. Participanții, precum și videoclipuri
înregistrate care susțin aceste idei au fost încărcate pe aplicația IDEA PRISM.
Întrebarea care a generat aceste idei a fost
"Spuneți-ne o acțiune specifică pe care autoritățile,
instituțiile de învățământ sau societatea civilă
ar putea să o pună în aplicare pentru a valorifica
sportul de bază în educație și muncă pentru tineri.”
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Printre alte propuneri au fost:
- Creșterea comunicării directe între autoritățile, instituțiile de învățământ și
actorii societății civile;
- crearea de condiții mai bune pentru sporturile în aer liber în orașe;
- Amesteca profesionisti cu amatori in sport;
- crearea de oferte de muncă pentru dezvoltarea activităților sportive ca factor
de socializare a colectivităților și respectului;
- Respectați planul și faceți cursuri de sport.

Participanții
au
fost
implicați în
activități
sportive care pot fi
aplicate
ca
metode
educaționale în lucrul cu
tinerii, cum ar fi: cursa
releu, eticheta de rugby,
kin-ball și sporturile de
apă.

31
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

Metodele s-au dovedit a fi eficiente în dezvoltarea muncii în echipă,
adaptabilitate, fair play, dinamică, implicare egală și condiție fizică.
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În cadrul antrenamentului a fost organizată dezbaterea publică Sport catalizatorul comunității cu factorii de decizie și administrația publică unde s-a
discutat despre rolul sportului și a subliniat importanța cooperării dintre
principalii actori ai comunității pentru a dezvolta activităţi de sporturi de masă
pentru a spori participarea cetățenilor în sport.
La dezbatere a fost prezent domnul Sorin Avram Iacoban - deputat în
Parlamentul României și președinte al Federației Române de Șah și susținător al
introducerii cursurilor de șah în școala primară în educația formală din
România. El a sprijinit discuțiile deschise privind sensibilizarea cu privire la
importanța activităților fizice pentru sănătate și creșterea participării și
accesului egal la sporturi de masă.
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Instruirea a oferit cunoștințe și a elaborat metodologii pentru
creșterea calității organizațiilor societății civile. Instruirea a determinat
conștientizarea societății civile cu privire la rolul sportului ca activitate socială
și educațională și de catalizator la nivel comunitar.
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III.3. Evenimente sportive naţionale în fiecare dintre ţările
partenere
III.3.1. Cupa Societăţii Civile în România
7-9 Octombrie 2017, Iaşi, România
Descrierea succintă a evenimentelor
Promovarea sportului
Cupa Societății Civile de la Iași a susținut și promovat sporturile de masă șah,
fotbal și alergare.
Aceste sporturi au fost selectate pe baza accesibilității acestora la nivel de
masă și ca mijloc de sprijinire a activităților mentale și fizice.
Activitati
Cupa Societății Civile a inclus evenimente și competiții sportive care urmăreau
să promoveze rolul sportului pentru bunăstarea comunității. Activitățile au
avut loc în cadrul Sărbătorilor Iașiului, a 25-a ediție. Evenimentul a contribuit la
implicarea societății civile în promovarea sportului pentru toți și la sporirea
cooperării dintre principalii actori sociali. Evenimentul valorifică oportunitățile
create de societatea civilă pentru promovarea sportului la nivel local și
contribuie la recunoașterea competențelor dezvoltate prin implicarea în
activități sportive, voluntariat și activități specifice educației non-formale.
1. Seminarul "Promovarea cetățeniei active prin activități sportive", la
Primăria Iași, 7 octombrie
Seminarul a inclus analiza Strategiei Naționale pentru Sport 2013 2030 - Dreptul la o viață activă, cetățeanul în acțiune, Planul de lucru al UE
pentru sport 2014-2017, Planul de acțiune pentru formarea internațională
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Valoarea sportului de masă pentru educație și activități de tineret activitatea proiectului.
Subiecte abordate: activitățile de voluntariat, incluziunea socială,
combaterea rasismului și prejudecăților, cetățenia activă, stilul de viață
sănătos.
Seminarul a creat un cadru benefic pentru schimbul de bune practici
din comunitățile participanților de sprijinire a sportului pentru toți și exemple
de acțiuni specifice pe care autoritățile, instituțiile de învățământ sau
societatea civilă le pot pune în aplicare pentru a valorifica sporturile de bază în
educație și muncă pentru tineri.

La seminar, primarul orașului Iași Mihai Chirica și-a transmis sprijinul în
calitate de reprezentant oficial al municipiului Iași pentru inițiativele societății
civile de valorizare a sporturilor de masă pentru dezvoltarea comunității și a
subliniat nevoia de mai multe activități care implică sport pentru beneficiile lor
multilaterale cum ar fi sănătatea, educația, angajamentul social, participarea
activă, implicarea comunității.
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La seminar au fost prezenţi participanții la Cupa Societății Civile,
precum și reprezentanții mass-media și tinerii din Iași. Astfel, seminarul a creat
un context benefic de dialog și cooperare între părțile interesate.

1. Cupa Societății Civile - Șah, pe strada pietonală Ștefan cel Mare, 7
octombrie
40 de tabele echipate de șah au fost plasate pe strada pietonală Ștefan
cel Mare din zona centrală Iași. La competiție au participat reprezentanți ai
societății civile din 8 regiuni din România. Competiția a început cu 25 de echipe
și a avut 6 runde.
În paralel cu competiția, se bucurau de șah în jocuri amatori, oameni
de toate vârstele, între 5 și 80 de ani, și medii sociale. În cadrul evenimentului
au fost implicate peste 150 de persoane.
Întreaga după-amiază, participanții s-au bucurat de strategii de creare
a mișcărilor pieselor de șah, care să arate o interpretare echitabilă, precum și
competitivitatea și, mai presus de toate, petrecerea timpului calitativ în lumea
plină de satisfacţii a șahului.
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1. Cupa Societății Civile - Fotbal, "Gh. Asachi "Complexul sportiv al Universității
Tehnice, 8 octombrie
Participanții au fost implicați într-un meci de fotbal, cu 4 runde de 20 de
minute. Participanții au arătat munca în echipă, capacitatea de a crea strategii,
dinamică și mobilitate. Toți participanții au primit medalii și certificate și
paharul a fost oferit echipei câștigătoare.
2. Atelier Promovarea importanței sportive la nivel național, Sala de
conferințe, Hotel Sport, 8 octombrie
Participanții au identificat modalități de dezvoltare și promovare a sporturilor
la nivel local.
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Rezultatele au inclus:
- impactul sportului de masă în comunitate - îmbunătățirea sănătății,
socializarea, integrarea socială, educația non-formală pentru copii, creșterea
economică și locurile de muncă, o modalitate plăcută de petrecere a timpului
liber, încurajarea respectării regulilor unui comportament bun la nivel
comunitar , dezvoltarea unei personalități puternice în rândul indivizilor,
combaterea sedentarității, promovarea egalității de șanse, inițiativă și
creativitate, combaterea discriminării;

-

necesitățile existente de dezvoltare a sportului de masă; - formarea
personalului, oportunități de finanțare, legislație exactivă de încurajare
a sporturilor la nivel local, logistică și facilități, mai multe proiecte
dedicate sportului la nivel local, îmbunătățirea sănătății fizice și psihice,
a comunicării interpersonale și a schimbului de know-how;
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-

resursele necesare - resurse financiare și sprijin pentru activități
sportive, locuri de practică, logistică și materiale, mai multe
oportunități de implicare, resurse umane și inițiatori de activități
sportive la nivel local, informații și oportunități promovate la nivel de
masă;

-

activități care pot fi puse în aplicare de societatea civilă pentru
dezvoltarea sportului la nivel local; - activități sportive în aer liber în
locuri publice; parteneriate public-privat de promovare a sporturilor la
nivel local; colectarea de fonduri pentru sprijinirea tineretului
dezavantajat sportiv; seminarii, conferințe; tema sport, animații și
clipuri video promovate pe social media și alte canale.

1. Crosul Iaşiului, 9 Octobrie
Participanţii la Cupa Societăţii Civile au participat la Crosul de la Iaşi Ia'şi Aleargă. Crosul a fost organizat de Primăria Iași în cadrul serii de
evenimente de vacanță din Iași și a inclus cursa pentru copii (1,2 km), cursa
Populară (2,5 km), cursa Pasionat de alergare (5 km), cursa Campionilor (8 , 5
km).
De asemenea, în cadrul crosului au fost implicați peste 24 de membri
voluntari ai Asociației EuroDEMOS de toate vârstele.
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Numărul și profilul participanților
81 de participanți din 5 regiuni din România. Participanții au fost
reprezentanți ai ONG-urilor și asociațiilor, cum ar fi cluburi sportive, asociații
de tineret, asociații umanitare, colegii tehnice, asociații de poliție, asociații
pentru bătrâni, consiliu de elevi care au profil de activitate: educație (formală și
neformală) incluziune, egalitate de șanse, implicarea tinerilor, drepturile
omului, voluntariat, implicarea tinerilor.

Invitaţi
Dl. Mihai Chirica – Primarul Municipiului Iaşi
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Parteneri
Primăria Iaşi
www.primaria-iasi.ro

Federaţia Română de Şah
www.frsah.ro

Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Iaşi
www.djt-iasi.ro

Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi
www.ajsiasi.ro
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Exemple de promovare a proiectului
Site-ul oficial al Primăriei Iaşi

Radio Iaşi pagină web

43
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

Pagina facebook EuroDEMOS

Testimoniale
Mărturiile participanților
Informațiile obținute în cadrul acestei activități vor fi utile în viitoarele activități
pe care le voi organiza în cadrul asociației și în promovarea sportului ca stil de
viață. Metodologia utilizată se bazează pe realitatea societății actuale și
promovează colaborarea în găsirea de soluții și rezolvarea provocărilor din
sport și nu numai. Modul de organizare a fost foarte bine realizat, cu atenție la
detalii, locații și logistică adecvate și adecvate activităților. Voi folosi aceste
rezultate pentru viitoarele competiții sportive, meciuri demonstrative, activități
cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport - Botoșani. (Asoltanei Loredana
Elena).
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Informațiile sunt utile pentru că mă vor ajuta în activitatea mea la curs
cu elevii, metodologia a fost diversă și participativă, activități foarte bine
organizate în locații frumoase, o foarte bună cooperare între membrii grupului
și facilitatori. Am propus să dezvoltăm mai multe activități sportive în școli, în
comunitățile locale. Vom organiza concursuri sportive, vom disemina în cadrul
organizației și vom dezvolta mici cluburi sportive. (Cazan Florica)
Mărturiile organizatorilor
Cupa Societății Civile a creat un cadru unic de colaborare între
reprezentanții societății civile din întreaga țară, autoritățile publice și
reprezentanții educaționali formali, precum și din diferite sectoare de
activitate, cu scopul comun de a evalua și promova sporturile la nivel local și
beneficiile lor multilaterale la nivel individual și nivel comunitar. Cupa Societății
Civile a avut un impact pozitiv în Iași, în comunitatea gazdă și în participanții
implicați, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile
practicării sportului și importanța implicării active. (Cătălina Aghiniței)
Concluzii
Cupa Societății Civile a implicat în 3 zile lucrătoare 81 de participanți
din sectorul societății civile din 5 regiuni din România în activități non-formale
și dinamice, care au implicat lucrul în echipe, dezbateri și analize, discuții
deschise, brainstorming, precum și implicarea în activități sportive precum șah,
fotbal și alergare. Conform feedback-ului actorilor implicați, evenimentul a fost
un succes și este necesar să se realizeze mai mult acest tip de evenimente și
sprijin concentrat și implicare pentru promovarea sportului la nivel local. Sa
demonstrat că societatea civilă are un rol foarte important în promovarea
sporturilor la nivel local și al face atractivă și accesibilă pentru toți și, prin
cooperare, dedicație și implicare, este posibil să se aducă o schimbare socială
pozitivă în comunitățile noastre.
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III.3.2. Cupa Societăţii Civile în Bulgaria
28-30 Octombrie 2016, Teteven, Olymp Hotel

Organizaţia: IRRSA
Scurtă descriere a evenimentelor
Promovarea sportului
Sporturi de echipă: Volei, Fotbal, Tenis, Tir cu arcul
Sporturi individuale: Tir cu arcul, Tenis, Tenis de masă
Turnee de echipă: Volei, Fotbal, Tenis, Tir cu arcul
Turnee individuale: Tenis, Tir cu arcul
DE CE?
La începutul proiectului am făcut un sondaj printre participanți, iar
rezultatele au arătat că acestea sunt unele dintre cele mai de dorit sporturi.
Am vrut, de asemenea, să promovăm sportul de echipă, deoarece a fi un bun
co-echipier este foarte important în zilele noastre.
Baza oferă facilități excelente pentru volei, deoarece aici se formează și
joacă meciuri cu una dintre cele mai bune echipe de volei din Bulgaria Teteven Volley.
Voleiul este unul dintre cele mai de succes sporturi de echipă din
Bulgaria, echipa națională fiind printre cele mai bune din Europa și din lume.
Datorită interesului deosebit, condițiilor și popularității acestui sport,
am decis că acest lucru va contribui la implementarea eficientă și eficientă a
proiectului.
Competiția care a avut loc la volei s-a bazat pe o bază de eliminare.
Câștigătorul a fost determinat în jocuri datorită regulilor oficiale.
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Fotbalul este cel mai popular sport din lume și, prin urmare, unul dintre cele
mai de dorit de practicat. Incluziunea în proiect a crescut dramatic interesul
dintre candidați și a contribuit la atmosfera energică și senină. Au fost condiții
excelente la complexul în care am decis să rămânem și o mare dorință din
partea participanților.
Turneu realizat pe baza eliminărilor. Câștigătorul este determinat în două
jumătăți de 20 de minute. Rezultat la egalitate, ambele echipe execută
penaltiuri.
Tenisul câștigă, de asemenea, popularitate în Bulgaria din cauza jucătorilor
noștri de clasă mondială Grigor Dimitrov și Tsvetana Pironkova.
De asemenea, am decis să punem un sport netradițional în proiectul nostru - tir
cu arcul. Ca sport, tir cu arcul necesită abilități de precizie, control, focalizare,
repetare și determinare. Este disponibil pentru a fi practicat de toți, indiferent
de vârstă, sex sau capacitate. În același timp, nu este atât de ușor de practicat
deoarece aveți nevoie de echipament special, iar Cupa societății civile a fost o
mare posibilitate de a încerca.
Activităţi
Discuție cu directorul
departamentului
"Activități de tineret și
sport" din municipiul
Teteven
privind
dezvoltarea condițiilor
adecvate
pentru
tineret pentru a face
sport. Am discutat
exemple bune din
Bulgaria și UE și
rezultatele după implementarea unor practici din municipiul Teteven.
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Întâlnire cu antrenorul echipei Teteven Volley - antrenorul echipei Teteven
Volley face o scurtă descriere despre volei - istorie, reguli, management de
echipă, sesiuni de instruire. Ulterior, a făcut o sesiune de antrenament pentru
abilitățile de bază necesare pentru a juca Volei - servi, trece, seta, ataca,
blochează și săpe.
Workshop "Eu și sportul" - Metodă non-formală, în care participanții au fost
separați în patru grupuri. Fiecare dintre grupuri a avut timp să discute "De ce
trebuie să facem sport?". Ulterior, ei au făcut o prezentare despre rezultatul
discuțiilor lor.

Table tennis games

Turneu de tenis
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Turneu de volei

Turneu de fotbal
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Antrenament de fitness cu antrenorul condiţional de la Teteven Volley

Lecţia teoriei tirului cu arcul - Clubul sportiv de tir cu arcul "Robin Hood" a
oferit lectia teoriei acestui sport. Este unul dintre cele mai bune cluburi de tir
cu arcul din Bulgaria și reprezintă în mod constant țara noastră în competiții
internaționale.
"Robin Hood" site-ul oficial al
clubului de tir cu arcul:
http://scrobinhood.com/
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Tir cu arcul practică antrenorii au făcut o sesiune
de practică cu fiecare
participant timp de patru ore
în prima zi. În ziua următoare
au avut loc atât competiții
individuale, cât și echipe.

Competiţii de tir cu arcul (echipe şi individual)
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Numărul şi profilul participanţilor
58 de participanţi din diferite universităţi şi ONG-uri
(Universitatea de Economie Naţională şi Globală, Universitatea Tehnică din
Sofia, Academia Naţională de Sport,Academia Ministerului de Interne,
Universitatea Militară Naţională).

Invitaţi
Petar Mechkarov – antrenor principal Teteven Volley
Dimcho Dikov - Director al departamentului “Activităţi de tineret şi sport”,
Municipalitatea Teteven
Atlet profesionist al clubului sportiv de tir cu arcul “Robin Hood”
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Parteneri locali şi naţionali

Municipalitatea Teteven - http://www.teteven.bg/

Clubul sportiv de tir cu arcul “Robin Hood” - http://scrobinhood.com/

Sponsorul evenimentului: “Bulgarian
http://bmk.bg/bmk_en/contacts.html

milk

company”

(БМК)

-
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Exemple de promovare a proiectului

Mărturii ale participanților
Din copilăria am jucat volei și m-am dus la taberele sportive cu echipa școlii.
Nivelul de organizare, condițiile oferite și atmosfera mi-au adus aminte de anii
când am jucat activ activitățile sportive. Zilele petrecute aici m-au încărcat și
mi-au oferit suficient ca să-mi amintesc că sportul este o mare parte a vieții și
că toată lumea ar trebui să îşi facă timp să joace sport. (Simeon Vanov)
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Nu am făcut sport în mod regulat nici măcar în orele de educație fizică, dar
acest proiect sportiv mi-a dat o altă perspectivă asupra sportului. În aceste
câteva zile am jucat sporturi ca niciodată și cu o mare dorință. Am simțit mediul
prietenos și energia tuturor, asta mi-a inspirat să fac sportul cu plăcere. După
acest proiect, probabil că voi continua să fac sport, cum ar fi tenis sau fitness.
(Blagovesta Andonova)

Organizatorii și mărturiile partenerilor
Din perspectiva organizatorilor, suntem mai mult decât mulțumiți de rezultatul
obținut. Am reușit să dezvoltăm o cultură de înțelegere mai bună a vieții
sportului și a vieții sănătoase, împreună cu beneficiile sale pentru construirea
unei societăți civile active. Am efectuat mai multe mese rotunde și dezbateri în
timpul și între sporturi, ceea ce a dus la propuneri excelente ce sperăm că se
vor realiza și să vedem viitorul lor chiar și după încheierea proiectului. Subiecte
cum ar fi beneficiile sportului - cu accent pe activitățile sportive de masă și în
aer liber, societatea civilă activă, sectorul neguvernamental, importanța
parteneriatului de încredere, dialogul structurat, multiculturalismul și
implicarea tinerilor au pus bazele celor trei zile din municipiul Teteven.
Am pus accentul pe toate subiectele de mai sus, cu angajamentul ridicat al
tuturor participanților, partenerilor și sponsorilor evenimentului. Deși turneul
sportiv pe care l-am organizat a fost pe teritoriul local, aici, în Bulgaria, am
reușit să atragem și mai multă experiență din partea partenerilor noștri
europeni care fac parte din Societatea Civilă - un Actor Fair Play al Uniunii
Europene. Aceasta este din nou dovada că proiectele europene, cum ar fi
acesta, au avantaje pentru consolidarea legăturii dintre națiuni în UE.
De asemenea, există remarci pozitive din partea partenerilor din Bulgaria. Unul
dintre cei mai activi parteneri nu a fost altul decât municipalitatea în sine. Am
avut oaspeți de la primăria care și-au exprimat recunoștința și bucuria pentru a
fi orașul-gazdă al unui proiect european cu o asemenea amploare. Într-o masă
rotundă au făcut o scurtă selecție asupra beneficiilor modului activ de viață și a
55
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

sportului, ca una dintre modalitățile de a face acest lucru. În același timp, un
beneficiu mai mare pentru toți tinerii a fost să audă că biroul municipalității va
fi întotdeauna deschis și dispus să ajute orice tânăr care are o idee pe care vor
să o realizeze. În ceea ce privește cele de mai sus, am spune că am stabilit
fundamentul pentru un viitor parteneriat.
Noi, ca studenți cu mulți prieteni în cluburile sportive, am auzit întotdeauna
cum ar trebui să-i facem pe tineri mai activi și că ar trebui să existe modalități
de a face acest lucru. De aceea am decis să luăm partea proactivă și să le
oferim acestor cluburi scena ideilor lor, făcându-le un partener de încredere în
turneul nostru. Arbitrii și antrenorii în domeniul fotbalului, volei, tenisului și
altele au ținut în permanență atenția asupra tuturor etapelor pe care le-au
întreprins participanții noștri. Ei au fost consilierii valoroși și mentorii fiecărui
individ, oferindu-le informații, reguli și recomandări despre cum să nu fie
sportul numai activ, dar sigur și sănătos.

Concluzii
Pentru a rezuma toate cele de mai sus, ne-am putea spune nu numai că
rezultatele au depăşit așteptările noastre, dar atenţia acordată sportului,
tineretului, societății civile, colaborărilor dintre autoritatea locală și sectorul
ONG-urilor au avut ecou şi câteva luni după aceea. Mai mult decât atât, cel mai
important lucru este că nu a fost sfârșitul unui proiect, ci începutul revoluției
mentalității societății civile și modul în care ar trebui să acționeze și să
interacționeze cu mediul înconjurător. Jocul sportiv este cel mai simplu mod de
a construi un spirit de echipă și de a promova înțelegerea, deoarece nu există
bariere și prejudecăți.
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III.3.3. Cupa Societăţii Civile în Slovenia
18 – 20 august 2016, Črnomelj, Slovenia

Organizaţia: Youth Center BIT

Scurtă descriere a evenimentelor
Sporturi promovate
Baschet, tenis, cycling, fotbal, floorball-hockey, shape boxing, pilates, zumba,
aerobic, volei pe nisip şi diferite jocuri sportive pentru copii şi adulţi în bătrînul
oraş şi pe râul Kolpa.
Activităţi
Jocurile au fost compuse din 6 jocuri diferite, de la prinsul mingilor, aruncatul
la ţintă, înnot etc. Au participat 6 teams din toată Slovenia.

57
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

Am organizat Turneu de Basket şi Floorball 3 × 3.

Dimineaţa a început maratonul de ciclism de 12 ore, unde piloţii au trecut prin
Bela Krajina şi au încercat să stea pe bicicletă timp de 12 ore.
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În bătrânul oraş oamenii au putut vedea pentru prima dată sporturi noi
precum Muay Thaibox şi Shape Boxing pentru femei.

Adulţii s-au putut antrena cu exerciţii circulare şi Hit effect fat burn
workout pentru slăbit.
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Sâmbăta a fost, de asemenea, dedicată copiilor. Dimineaţa ateliere de
copii au început unde au făcut instrumente de majorete, care au fost testate
mai târziu când au încurajat echipa lor preferată în turneul de fotbal. Au fost și
castele gonflabile, unde copiii puteau să sară și să se joace toată ziua. De
asemenea, puteau folosi carturi cu pedale.
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Au fost organizate turnee de fotbal și baschet, în special pentru copii,
precum și diverse jocuri care au constat în alergare, sărituri în saci, aruncatul
bilei și la sfârșit curse de carting.
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Turneul de volei de plajă de la Primostek și Gradac a fost organizat pentru
întreaga zi.
În toate cele trei zile s-au desfășurat și instruiri și meciuri de pregătire în
handbal în sala de sport din Loka, Črnomelj.
Numărul și profilul participanților
La Cupa Societății Civile din Črnomelj au participat 54 de participanți (în vârstă
de 15-45 de ani) din toată Slovenia și, de asemenea, în jur de 50 de localnici din
regiunea Bela Krajina. Trebuie să menționăm, de asemenea, în jur de 50 de
copii (cu vârste între 3 și 15 ani) și membri ai minorităților religioase și rome
din Črnomelj. Au existat, de asemenea, câțiva tineri participanți dezavantajaţi
economic și social.

Invitaţi şi parteneri
La organizarea acestui eveniment am avut un sprijin foarte mare din
partea municipalității și primarului din Črnomelj. Ambii primari au venit la
eveniment. În calitate de invitați, am invitat sportivi care au început de copii în
cluburile locale din Črnomelj și sunt acum bine cunoscuți profesioniști din
Slovenia și Europa. Partenerii noștri din cadrul evenimentului Erasmus + sport
au fost Asociația Studenților din Bela Krajina și multe cluburi sportive locale, în
calitate de asociație sportivă Vinica, club de fotbal.
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Exemple de promovare a proiectului
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Mărturii
Sportul este viața mea. Sunt implicat în sport de când eram copil. În acest an
am început cu ceva complet nou și mai exotic în formă de box și îl iubesc!
(Sanja)
Am găsit acest eveniment atât de inspirator și acum știu că avem multe cluburi
sportive la Črnomelj, de care nici măcar nu am știut. Din moment ce nu sunt
atat de sportiv, aerobic sau zumba va fi perfect pentru mine! Mulțumesc, MC
BIT pentru asta! (Lana)
Acest eveniment este uimitor. Transformarea drumurilor în locuri de joacă - ce
idee! Am jucat hochei toată ziua și vă rog, faceți din nou astfel de evenimente,
toată lumea pare să fie fericită. (Tadej)
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Promovarea sportului, a modului de viață sănătos și a petrecerii împreună cu
prietenii în aer liber - neprețuit! Am făcut ceva foarte bun pentru comunitatea
noastră locală. (Jure)

În primul rând am fost puțin îngrijorat pentru că nu am avut nici o experiență
de genul asta. Cum vom face asta? O vom putea face fără probleme?
Municipalitatea Črnomelj ne-a ajutat să închidem drumul principal și
evenimentul a fost splendid. Toți s-au bucurat cu adevărat - organizatorii și
participanții. În cele din urmă, bătrânul oraş a fost din nou plin de viață.
(Kristian)
Pentru a promova sportul și clubul nostru în acest fel a fost foarte bine venit și
inovator. Niciodată nu am făcut așa ceva și m-am bucurat de asta și am primit
niște membri noi. (Simon)

Concluzii
Ca o încurajare a revitalizării orașului vechi, a promovării sănătății și a utilizării
mai puțin a mașinilor, am decis să închidem orașul vechi pentru tot traficul.
Drumurile, drumurile și locurile de parcare au devenit, de asemenea, locuri de
joacă pentru diverse sporturi, ateliere pentru copii și alte activități. Așa că am
adăugat o valoare adăugată întregii comunități. Cu evenimentul Erasmus +
sport am promovat numeroase cluburi sportive din municipalitatea Črnomelj și
au primit noi membri și o vizibilitate mai mare. Mai mult, am promovat
conștientizarea activității fizice și a stilului de viață sănătos.
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III.3.4. Cupa Societăţii Civile Regatul Unit
28 – 30 iulie 2016, Gorton Manchester

Organizator: Vision2020
Descrierea succintă a evenimentelor
Promovarea sportului
Echipa noastră de planificare a proiectului a inițiat un proces de cartografiere și
livrare a strategiei proiectului care a implicat sesiuni săptămânale de tenis de
masă de joacă și antrenament de minim 2 ore în fiecare duminică, datorită
naturii sportului de masă ales de organizația noastră în colaborare cu tinerii,
femei tinere, adulți mai în vârstă din comunitatea Gorton, Manchester, Marea
Britanie.
Activităţi
Activitățile au inclus activități de coaching de tenis săptămânal, competiții de
tenis și turnee.
Echipa de proiect a angajat tineri și adulți cu privire la evaluarea aptitudinilor
de tenis în cadrul " Turneului Societăţii Civile Zilei" V2020 Ziua Sportului,
accesând starea lor de sănătate și viață sănătosă, semnalizând-le în spații
relevante pentru sprijin suplimentar.
Proiectul a încurajat participanții să se angajeze în activități productive,
pozitive și accesibile pentru Tenis de masă, ceea ce duce la îmbunătățirea
fizică, emoțională și stimularea încrederii în sine și a stării de respect, prin
participarea la jocurile de tenis pe care până acum nu le au acces.
Short description of the events.
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Sporturi promovate
Echipa noastră de planificare a proiectului a inițiat un proces de
cartografiere și livrare a strategiei proiectului, care a implicat o sesiune
săptămânală activă de tenis și de coaching de minim 2 ore în fiecare duminică,
datorită naturii sportului de masă ales de organizația noastră în colaborare cu
tineri, femei tinere, adulți mai în vârstă din comunitatea Gorton, Manchester,
Marea Britanie.

Activităţi

Activităţile au
inclus Sesiuni
săptămânale
de
antrenament
de tenis,
competiţii de
tenis şi
turneu.
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Echipa de proiect a angajat tineri și adulți cu privire la evaluarea
aptitudinilor de tenis în cadrul "Turneului Societăţii Civile" Ziua Sportului V202,
accesând starea de sănătate și viața lor sănătoasă, îndreptându-i către spațiile
relevante pentru un sprijin suplimentar.
Proiectul a încurajat participanții să se angajeze în activități productive,
pozitive și accesibile pentru Tenisul de masă, ceea ce duce la îmbunătățirea
stării fizice, emoționale și stimularea încrederii şi respect de sine, prin
participarea la jocurile de tenis pe care până acum nu le-au accesat.

1.
2.

S-D Cllr Julie Reid, Cllr. Carl Austin-Behan, Primar Manchester, Dr.
Moses Yaor & Mr. Ayodeji Olofintila (V2020)
S-D Cllr Julie Reid, Cllr. Carl Austin-Behan, Primar Manchester, Dr.
Moses Yaor
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3. Foto: S-D Dl. Daniel Olotua & Dl. Ayodeji Olofintila (V2020)
Antrenorii de tenis și membrii echipei de proiect V2020 au experiență
internațională în activitatea de tineret, intervenția timpurie și munca socială
obținută prin participarea la diferite cursuri, seminarii și seminarii
internaționale.

Clubul de
Tineret V2020 de
Hyde Road M18
7EE şi M12 4QW
Levenshulme,
Manchester
a
oferit
condiţii
tinerilor,
adulţilor etc., din
comunitatea
locală pentru a
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participa în proiectele şi activităţile noastre ca voluntari şi memebri ai Forului
de Tineret antrenându-i astfel în sporturi sociale, leadership, team building,
management de proiect şi pe termen lung ca modele pentru membrii clubului.
Am colaborat cu organismele relevante pentru a asigura succesul "Turneului
Sportiv al Societăţii Civile", care a cuprins competiții de tenis de masă și
campionate în care trofeele și laurii au fost câștigate de concurenți.
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45% dintre participanții la "Turneului Societății Civile" Ziua Sportului
V2020 sunt dezavantajați și cu oportunități reduse, proiectul vizează în mod
special persoanele cu venituri mici care nu și-au putut permite acest tip de
oportunități, cu excepția cazului în care acestea sunt furnizate de V2020.
''Turneul Societății Civile '' Ziua Sportului din V2020 a dat oamenilor din
interiorul și exteriorul comunității locale ceva de făcut și a creat experiențe
pentru a duce în viitor și alte sfere de eforturi.
Reducerea cu 25% a provocărilor de sănătate care pot fi evitate în
rândul participanților, cum ar fi obezitatea, stresul și viața nesănătoasă, sunt
planificate deoarece continuă să exercite după "Turneul societății civile", care
implică jocul constant de tenis de masă pentru mai mult de 2-4 ore pe
săptămână.
90,2% dintre participanții la proiect au mai multă încredere în
comunicarea și relaționarea cu ceilalți participanți, simțindu-se liberi și
încrezători să participe la exerciții de grup, activități sportive sociale cum ar fi
tenis, pre și post
stretching de tenis și
mișcare fizică.
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Numărul şi profilul participanţilor
Mai mult de 50 de persoane cu statut și profil variat au onorat
evenimentul, inclusiv primarul orașului Manchester, Carl Austin-Behan,
consilierii locali, reprezentanți ai societăților civile, directori ai grupurilor
comunitare, organizații de caritate și persoane cu mai puține oportunități,
tineri, fete, femei tinere, bărbați și femei în vârstă, reprezentanți ai cluburilor
locale de tenis, antrenori, mentori și membri ai comunității locale.
V2020 a lucrat cu tineri, fete, femei tinere, adulți în vârstă, persoane cu
oportunități reduse din cadrul comunității locale, le-a mentorat și le-a antrenat
prin numeroase activități de sport social pregătitoare pentru "Turneul
Societății Civile" V2020 Ziua Sportului.

Invitaţi şi Parteneri
Demnitari prezenţi :









Cllr. Carl Austin-Behan, Primarul Manchesterului
Cllr Bernard Stone, Consilier Gorton Manchesterul de Sud
Cllr Peter Cookson, Consilier Gorton Manchesterul de Sud
Cllr Julie Reid, Consilier Gorton Manchesterul de Sud
Dr. Moses Yaor, NCC Manchester
Dr. Mrs. Esther Oludipe, Director Highway Hope
Dr. Joseph Osagie – Pastor, Biserica Grace Community, Manchester
Ayodeji Olofintila – Preşedinte, Vision 2020 Iniţiativă de Leadership
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Exemple de promovare a proiectului:
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Mărturii
Mărturii ale participanţilor
Foarte satisfăcătoare și foarte bună activitate, mi-a îmbunătățit abilitățile de
tenis, mi-a sporit încrederea în mine și respectul. Proiectul a fost destul de
motivant, fizic și revelator. Foarte practică și inspiratoare ideea. Destul de
recompensant. Sesiunile de "competiție de tenis / turnee" au fost sănătoase.
(Runoh)
"Competiția de tenis" m-a implicat, inspirat, a fost creativă și o adevărată
provocare scoţând ce e mai bun din mine și membrii echipei mele. Evenimentul
mi-a oferit ocazia de a întâlni oameni noi și de a lucra cu ei. Formatorii /
antrenorii și echipa de proiect au fost excelenți în timp ce am învățat diverse
abilități practice de tenis. (Patani)
Să concurez în "Campionatul de Tenis / Competiție" a fost o provocare și mi-am
îmbunătățit încrederea de sine. Un eveniment bine conturat; a scos la
suprafaţă cele mai bune aptitudini și abilități de tenis. (Oswani)
"V2020" Campionatul de Tenis / Competiție "este o inițiativă minunată, am
beneficiat foarte mult de proiect, a fost o experiență absolut fantastică pentru
toți cei care au făcut parte din ea, mulțumită coordonatorului, organizatorilor și
sponsorilor. Sper că veți continua să sprijiniți și să încurajați membrii
comunității prin proiecte inovatoare ca acestea. Dumnezeu să vă binecuvânteze
pe toți ". (Gbenga)
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Mărturii ale organizatorilor şi partenerilor
Cupa Societății Civile V2020 a fost un eveniment emblematic al campionatului
de tenis, care a încurajat integrarea, care a permis tuturor membrilor
comunității să se reunească pentru a se conecta, a crea legături, a încuraja
bunăstarea, o viață sănătoasă și o concurență sănătoasă, aducând o schimbare
reală în rândul tuturor grupurilor din comunitate, fiind concepute, pregătite și
implementate de toți în cadrul comunității locale. Cu implicarea reală a
localnicilor în toate procesele proiectului, s-au înregistrat progrese și s-au
realizat transformări în rândul tuturor părților interesate; acest proces de
transformare este o sursă de inspiraţie, în timp ce angajamentele grupurilor
comunitare față de evenimentele / proiectele din V2020 sunt asigurate în
proiectele viitoare. (Cllr Bernard Stone)
Evenimentul a creat o mare oportunitate pentru membrii dezavantajați ai
comunității de a se întâlni cu mentori, antrenori, organisme publice cum ar fi
Lordul Primar din Manchester, consilierii locali etc. pentru a sta umăr la umăr,
pentru a discuta problemele locale importante, angajamentul față de
transformarea socială locală și cetățenie. Ca parteneri ai V2020 pentru
cruciada de transformare socială, am observat cu interes că tinerii, fetele,
tinerele și adulții mai în vârstă din cadrul comunității sunt atât de pasionați de
activitățile sportive sociale, în special de jocul de tenis acum din cauza implicării
directe în Cupa societății civile organizată de V2020 și alte activități sociale în
cadrul comunităților. (Dr. Esther Oludipe, Director, Hope Road).
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Concluzii
În concluzie, participanții au participat efectiv la toate activitățile
programului, implicând activități de coaching săptămânal pentru tenis,
competiții de tenis și turnee.
Mediile online create înainte de finalizarea programului au fost
susținute după program; mediile cum ar fi skype, e-mailurile și pagina
Facebook creată special pentru proiect au continuat și după treminarea
proiectul diseminarea informațiilor, partajarea fișierelor și a documentelor
legate de program.
Aceste medii au fost utilizate și pentru a încuraja participanții să
reflecteze asupra procesului lor de învățare și, de asemenea, să evalueze
cunoștințele lor continue privind acțiunile programului Erasmus +.
O parte din participanți au format alianțe și parteneriate pentru a
aplica pentru noi proiecte care implică reprezentanți ai țărilor partenere și
organizațiilor noastre pe alte programe.
Ne-am mărit experiențele în desfăşurarea programelor de formare
locală, națională și internațională, în special a programelor Erasmus + (5
programe Erasmus + 2015 și 5 proiecte 2016, 11 proiecte pe lista de rezervă
etc.)
În sfârșit, prin repetarea proceselor proiectului pe tot parcursul vieții și
a ciclicităţii, a contribuit la îmbunătățirea eficienței proiectului, asigurând astfel
procesele proiectului într-o manieră îmbunătățită și rafinată.
Conclusions
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III.3.5. Cupa Societăţii Civile în Italia
5-7 august 2016, CAGLIARI, ITALIA

Organizaţia: TDM2000
Pregătirea Cupe Sportului Societăţii Civile în Cagliari, Italia
Înainte de începerea zilelor oficiale ale Cupei Sportului Societății Civile,
am început o promovare care a durat 4 luni de zile, numită "Drumul către Cupa
Sportului Societății Civile".
Drumul către Cupa Sportului Societății Civile a văzut în special
participarea personalului nostru la patru evenimente diferite, pe care le-am
folosit pentru a împărtăși informații, a colecta contacte, a furniza materiale
informative și a vă pregăti pentru evenimentul din august.

1) VIVICITTA "(3 aprilie 2016). Vivicittà este un eveniment sportiv care se
desfășoară în același timp în 43
de orașe din Italia și 11 în lume,
inclusiv orașe ca Paris (Franța),
Osaka (Japonia) și Sarajevo
(Bosnia și Herțegovina), care se
bucură de frumusețea de a
alerga în oraș și a vizat oricine
vrea să participe. În Cagliari
este inclusă o competiție de
jumătate de maraton pentru
sportivi, o alergare pentru copii și o alergare necompetitivă pentru toți, unde
puteți vedea împreună pentru plăcerea de a face sport în oraș mulți oameni
provenind din medii sociale și economice diferite , precum și bătrâni, persoane
în scaun cu rotile, mame tinere cu copiii lor în cărucior și altele. Datorită
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parteneriatului nostru cu UISP (Italian Union Sports for All), am oferit
autocolante și pliante informative tuturor participanților (2000 de persoane).

2) SPARTAN (16 februarie 2016 – 16 aprilie
2016). Spartan este o competiţie de arte
marţiale ce se desfăşoară în Cagliari în sala de
gimnastică “Area 21”. Ideea de bază a fost de a
pregăti un grup de oameni (femei şi bărbaţi) care
nu au mai concurat într-un meci, determinându-i să devină un grup de unit de
atleti capabil să ia parte într-un eveniment sportiv real. Sporturile practicate au
inclus Jiu Jitsu, Box şi Muay Thay. Am fost implicaţi atât în partea de pregătire a
evenimentului cât şi în evenimentul final.
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3) ICHNUSA SAILING KERMESSE
(14-15 mai 2016). ISK este un
eveniment pentru toți iubitorii
de sporturi de navigație, precum
și diferite sporturi care se pot
practica în apă (surf, zmee,
scufundări, canotaj și multe
altele). Acesta include un
concurs de navigație, un târg pentru diferite organizații sportive care
promovează munca lor și mai multe ateliere unde toți, de la copii la adulți, pot
încerca să învețe despre diferite sporturi. Am participat la un punct de
informare care oferă informații și oferă broșuri.

4) ATENEIKA (27 mai 2016 – 7 iunie 2016). Ateneika este evenimentul anual al
Jocurilor Olimpice de la Universitatea din Cagliari. Studenţii de la diferite
facultăți pot crea echipe sau să se alăture unor persoane din aceleași cursuri și
să participe la o multitudine de discipline, cum ar fi fotbalul, tenisul, voleiul,
baschetul, atletismul și multe altele, cu 1600 de concurenți sportivi și peste
10000 de tineri care participă la eveniment pe toată durata acestuia.
Personalul nostru a participat și a început o colaborare solidă cu echipa
Ateneika, care ne-a acordat spațiul pentru a construi un punct de informare
pentru proiectul nostru și pentru Cupa Sport a Societății Civile.
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CUPA SPORT A SOCIETĂŢII CIVILE
în Cagliari, Italia – 5-7 august 2016

Scurtă descriere a evenimentelor
Sporturi promovate
- 5 și 6 august au fost dedicate fotbalului.
Acesta a fost ales în urma unei mici cercetări efectuate la nivel local pe
parcursul lunilor de pregătire în care am contactat mai mulți cetățeni din
diferite grupuri țintă (dar în special tineri 18-30 de ani de pe întreg teritoriul
insulei Sardinia) și s-a constatat că a fost cel mai popular sport din punct de
vedere al numerelor. Prin urmare, am găsit în el un instrument ușor de folosit
și puternic pentru a putea ajunge la un număr mare de cetățeni și pentru a
promova mesajul puterii sporturilor de masă pe care vrem să-l lansăm.
- 7 august a fost dedicat unei competiţii de ciclism şi unui traseu de alergat.
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Am decis să mergem la ciclism deoarece, din cercetările noastre, am descoperit
că oamenii apreciază sporturile simple, pe care toată lumea le poate practica,
sunt utile pentru deplasare și oferă posibilitatea de a te bucura de zona urbană
într-un mod diferit. Acest lucru a fost clar în timpul evenimentului în care am
participat și, pentru mulți, ciclismul a fost și mai popular, am organizat una
dintre cele mai mari evenimente de ciclism de grup organizate vreodată în
orașul nostru. Alegerea de a face atât un concurs competitiv, cât și o
competiție neconcurențială a fost pentru a face posibilă participarea cât mai
multor persoane, fără a vrea să concureze, ci doar din motive de sănătate,
prietenie, distracție și fitness.
Activităţi
Zilele de fotbal au dat posibilitatea
celor 5 echipe (câte 10 persoane
fiecare) să concureze într-un
turneu de două zile.
Competiția a început pe 5 august,
cu o rundă în care fiecare echipă a
trebuit să se confrunte cu toate
celelalte echipe în meciuri de 30 de
minute.
Pe 6 august, fiecare echipă s-a
confruntat din nou într-o a doua
rundă.
Fiecare victorie a numărat 3
puncte în turneu, un egal cu 1
punct și o pierdere cu 0 puncte.

Cele două echipe care au cel mai
mare număr de puncte se confruntă reciproc într-un meci final de 40 de
minute.
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Un discurs cu privire la valorile sportului la nivel local a fost oferit la
început pentru toți participanții, personalul și audiența, cu aplauzele ce i-au
urmat.
Jocul maxim corect și comportamentul corect au fost solicitate tuturor
participanților la meci, care a fost menținut pe parcursul turneului, toți
jucătorii având o atitudine competitivă, dar întotdeauna cu un spirit corect față
de adversar.
Premiile au fost acordate echipei câștigătoare, marcatorului de top,
celui mai bun jucător, celui mai bun portar și celui mai bun jucător. Un mic
cadou a fost dat tuturor echipelor.
Jucătorii care nu participau la meciurile ce se desfăşurau în acel
moment au fost arbitrii pentru meciurile celorlalte echipe, ceea ce a dus la o
dezvoltare ulterioară a atitudinii lor de a juca fair-play.

În ceea ce privește data de 7 august, ciclismul a implicat, după cum s-a
menționat, două tipuri de participanți: competitivi și necompetitivi.
Motocicliștii s-au adunat toți în centrul orașului și au primit o cămașă
distinctă pentru a participa.
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Ambele rute au fost de 10 km, trecând pe litoralul Cagliari spre un
punct de control specific și înapoi la punctul de întâlnire.
O ambulanță și o mașină de personal au urmat dezvoltarea alergării
pentru a evita orice accidente în timpul acesteia sau pentru a reacționa repede
la orice problemă.
Concursul competițional a început primul, cel necompetitiv, cu mai
mulți oameni implicați, imediat după, pentru o durată totală de aproximativ 4
ore de eveniment.
Am oferit premii pentru primii trei cicliști și un mic cadou pentru
ceilalţi.
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Participanţi
Turneul de Fotbal:
- 50 de participanţi
- 30 spectatori şi membri ai staff-ului
- Oportunităţi reduse: 2 participanţi cu afecţiuni cronice, 5 participanţi din zona
rurală, 2 participanţi cu dificultăţi financiare
- Invitaţi: Sergio Lorrai - Viceprimarul Oraşului Gairo
Competiţia de ciclism:
- 50 de participanţi oficiali
- Peste 100 de participanţi au participat la cursa necompetiţională de ciclism
- Oportunităţi reduse: 3 participanţi cu afecţiuni cronice, 10 participanţi din
zone rurale, 3 participanţi cu dificultăţi economice, 2 participanţi imigranţi
(Lituania, Armenia)
- Invitaţi: Yuri Marcialis – Adjunct Direcţia de Tineret şi Sport Municipalitatea
Cagliari
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Parteneri

Sigma Calcio Cagliari

Municipalitatea Cagliari
http://comune.cagliari.it

Federazione Italiana Amici della Bicicletta
http://www.cagliariciclabile.it/bici/wp/

Charter Bike
https://www.facebook.com/charterbike.it/?fref=ts

87
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

Exemple de promovare a proiectului
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Mărturii ale participanţilor
"Pentru mine, jocul de fotbal a fost totul de când eram copil, visul
copilului meu era să devin un jucător. Să joc în acest turneu a fost o modalitate
excelentă de a petrece timp cu prietenii. Nu am câștigat, dar rămânem aici cu
toate echipele ca o familie mare " Marco D'Angelo (participant la turneul de
fotbal al Cupei Sportului Societății Civile din Cagliari).
"Datorită invitației la acest eveniment, avem ocazia de a ne întâlni și de
a petrece ceva timp de lucru din spațiul nostru de lucru, de a împărtăși valori și
respect reciproc. Cred că trebuie să lucrăm mai mult pentru a explica aceste
valori copiilor de la o vârstă fragedă, deoarece uneori astăzi sportivii nu sunt
cele mai bune modele. Activitatea de astăzi este un instrument bun " Fabrizio
Presidente (participant la turneul de fotbal al Cupei Sportului Societății Civile
din Cagliari)
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"Sportul înseamnă a te distra, relaxa, eliberându-ți mintea de rutina
zilnică. Îmi place să merg pe bicicletă și o fac foarte mult în timpul meu liber.
Este distractiv și o modalitate excelentă de a rămâne sănătoasă, a obține un
mijloc de transport prietenos cu mediul. Dar imi place si competiţia ", a
declarat Marco Mura (participant la concursul de ciclism al Cupei Sportive a
Societatii Civile din Cagliari).

Mărturii ale organizatorilor, Partenerilor şi Invitaţilor

"Este ceva ce am vrut mereu să facem, dar uneori pur și simplu nu ne
oprim destul de mult și avem nevoie de timp pentru a organiza în mod
corespunzător. Avem obiceiul să jucăm fotbal în fiecare marți cu personalul,
membrii și prietenii asociației noastre. Ne distrăm și suntem sănătoși, dar, mai
ales, avem ocazia să ne întâlnim și să împărtășim experiența fiecăruia dintre
noi într-o atmosferă prietenoasă, sănătoasă și relaxată. Astăzi nu este diferit:
suntem într-un grup mai mare și facem noi prieteni și parteneri " Federico
Gaviano (TDM 2000, personal și participant la turneul de fotbal al Cupei
Sportului Societății Civile din Cagliari)
"Este un moment foarte important de sport și socializare pentru orașul
nostru, o modalitate de a trăi și de a te bucura de oraș într-un mod neobișnuit.
Astăzi avem un număr impresionant de persoane care participă la competiție
sau se bucură de ciclism. Programul lui Cagliari este de a promova foarte mult
sporturile la nivel local cu administrația noastră. Această inițiativă se potrivește
perfect, este un instrument util pentru dialogul dintre oamenii din comunitatea
noastră, care poate arăta cât de mari suntem " Yuri Marcialis (adjunct al
Direcţiei pentru Tineret și Sport al Municipalității Cagliari, în timpul ciclului de
desfășurare a ciclului de alergare al Societății Civile din Cagliari ).
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CONCLUZII
Cupa Sportului Societății Civile a fost un mare succes și un eveniment minunat
pentru participanți, organizatori, audiență și toți partenerii și oaspeții implicați.
Principalul rezultat subliniat a fost acela de a putea trăi împreună în
comunitate, savurând valorile pe care sportul le poate dezvolta: Respect,
Solidaritate, Toleranță, Stil de viață sănătos, Cooperare, Fair Play și Participare
activă.
După cum se subliniază în Cartea albă a Comisiei Europene privind sportul,
activitățile sportive generează numeroase beneficii pentru societate, pornind
de la contribuția sa la economia UE și valoarea pe care o are pentru bunăstarea
cetățenilor. De asemenea, activitățile sportive reprezintă un bun promotor al
valorilor sociale și democratice, cum ar fi incluziunea socială, promovarea
egalității de șanse și a șanselor egale.
Activitatea fizică, sănătatea și calitatea vieții sunt strâns interconectate. Corpul
uman a fost conceput să se miște și, prin urmare, are nevoie de o activitate
fizică regulată pentru a funcționa în mod optim și pentru a evita bolile. S-a
dovedit că un stil de viață sedentar este un factor de risc pentru dezvoltarea
multor boli cronice, inclusiv a bolilor cardiovasculare, o cauză principală de
deces în lumea occidentală. Mai mult, trăirea unei vieți active aduce multe alte
beneficii sociale și psihologice și există o legătură directă între activitatea fizică
și speranța de viață, astfel încât populațiile fizic active tind să trăiască mai mult
decât cele inactive. Persoanele sedentare care devin din ce în ce mai active din
punct de vedere fizic se simt mai bine din punct de vedere fizic și mental și se
bucură de o mai bună calitate a vieții, așa cum se arată în Orientările UE privind
activitatea fizică.
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III.4. Informaţii despre partenerii implicaţi în proiect
Societatea Civilă – un Actor Fair Play Actor al Uniunii
Europene
Coordonator:
Asociaţia EuroDEMOS - România

EuroDEMOS (Lideri Comunitari în Cadru European) este o asociație de
apărare a drepturilor omului, școală civică de implicare voluntară, formare și
promovare la nivel local, național și internațional a tinerilor lideri de opinie,
prin programe aplicative de interes european, având 27 de ani activitate civică
voluntară constantă. EuroDEMOS este o asociație de tip umbrelă, formată din
5 organizații (de exemplu, Organizaţia de tineret, Organizaţia de studenți,
Organizaţia de femei) și 12 departamente specializate pe domenii de interes
civic (educație, tineret, democrație, cultură etc.).
În ultimii 14 ani de activitate la nivel internațional, ONG-ul EuroDEMOS
s-a specializat pe politicile europene în formarea liderilor de opinie. Scopul
organizației este promovarea valorilor umane și democratice și a modelelor
sociale.
EuroDEMOS este apreciat ca membru important în AGORA
Parlamentului European, activ în programele prioritare ale Consiliului Europei
și ale Comisiei Europene. EuroDEMOS este membru al Platformei de cooperare
pentru tineret Asia-Europa, colaborator O.S.C.E. (Organizația pentru Securitate
și Cooperare în Europa), Monitorizarea protecției drepturilor omului și a
libertăților fundamentale în România și promotor al acestora la nivel global.
Staff-ul Asociației EuroDEMOS este format din specialiști care au
fiecare cel puţin 7 calificări profesionale vitale pentru conceperea,
implementarea și promovarea programelor și proiectelor civice ale organizației
la nivel local, național și internațional.
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EuroDEMOS este inițiatorul și coordonatorul primei rețele europene de
promovare a implicării tinerilor în procesul decizional "Coaliția tinerilor
implicați" (www.involved-youth-coaliton.com).
Asociația EuroDEMOS este, de asemenea, autorizată să furnizeze
formare profesională prin intermediul Centrului de Formare Profesională
pentru calificările Manager de Proiect și Competențe Sociale și Civice.
EuroDEMOS a inițiat și coordonat numeroase programe civice de
interes comunitar în domenii precum tineretul și sportul, educația, drepturile
omului, democrația, cetățenia, dezvoltarea durabilă, protecția ecologică și a
mediului, asistența socială, cultura și arta etc. platforme, strategii și politici
internaționale și transfrontaliere, buletine informative internaționale.
De asemenea, în cadrul Asociației EuroDEMOS funcționează
numeroase centre cu activitate specifică, în funcție de necesitățile comunității:
Centrul de Resurse pentru Managementul Voluntariatului și Educația
Informală; Centrul de Tineret; Centrul de Monitorizare a Apărării Drepturilor
Omului în România; Centrul Independent de Educație Electorală pentru
Cetățeni, etc.

Contact:
Asociaţia EuroDEMOS
Str. Pacurari 20, bl.4, parter, Iaşi, România
Email: eurodemos@yahoo.com
Telefon: 004 0746 471 857
www.eurodemos.org, www.involved-youth-coalition.com
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Parteneri:
TDM2000 – Italia

"TDM 2000" este o organizație independentă nonprofit, care
coordonează tinerii dispuși să colaboreze în sectorul voluntariatului,
sprijinindu-i în dezvoltarea abilităților personale și profesionale prin învățarea
experiențială și educația non-formală.
Principalele domenii de interes: politicile privind tineretul,
antreprenoriatul, drepturile omului, democrația, învățarea interculturală,
cetățenia activă, educația non-formală, cooperarea internațională, dezvoltarea
locală și migrația. Toate activitățile pe care le punem în aplicare sunt gândite,
planificate și realizate de tineri.
ONG-ul are 2 birouri diferite, voluntari, iar consiliul lucrează zilnic.
Grupul este compus din 800 de membri care participă activ la proiectele ONGului. TDM 2000 este acreditat pentru a găzdui, trimite și coordona voluntari în
cadrul SEV. Suntem recunoscuți ca organizații de voluntari de către guvernul
regional din Sardinia. Suntem înregistrați de CoE și participăm la programul
Leonardo Da Vinci. Din 2009 găzduim un proiect în cadrul serviciului public
național. În 2010, TDM 2000 a semnat un parteneriat cu Universitatea din
Cagliari pentru recunoașterea învățării non-formale și acordarea de credite. De
fapt, lucrează pentru a pune în aplicare recunoașterea competențelor și pentru
educația formală despre școala secundară.
Colaborăm cu "AgenziaRegionale del Lavoro", o instituție publică care
se ocupă de împuternicirea tinerilor pe piața muncii pentru a oferi îndrumări și
informații despre programele Uniunii Europene și formarea tinerilor. Am
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semnat, de asemenea, un acord similar cu "ENTE ERSU", instituția publică care
are dreptul să acorde burse și locuințe pentru studenții universitari.
Associazione TDM 2000 este membră a rețelei internaționale TDM
2000 și a rețelei Fundației Anna Lindh. TDM 2000 realizează în prima
săptămână a lunii august, în fiecare an, un festival cultural internațional, care
oferă posibilitatea a aproximativ 200 de tineri din întreaga lume să descopere
și să împărtășească diferite culturi.

Contact:
TDM2000
Ex Art, piazza Dettori 9, Cagliari, Italia
Email: info@tdm2000.org
Telefon: +39 070666941
http://www.tdm2000.org/
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Asociaţia Relaţii Internaţionale a Studenţilor Cercetători– Bulgaria

IRRSA este o organizație non-guvernamentală independentă, înființată
în 1999. Se bazează pe munca voluntară. IRRSA adună studenți în Relații
Internaționale, Studii Europene și Științe Politice din cadrul Universității de
Economie Națională și Mondială (UNWE).
IRRSA este implicată în organizarea de conferințe, discuții, mese
rotunde cu reprezentanți ai elitei politice și diplomatice. De asemenea,
conduce seminarii pentru scrierea de proiecte cu experți în domeniu.
Organizează jocuri de simulare în rândul studenților din toate cursurile de
studiu al științelor politice. Mai mult, organizează Balul Primăverii pentru cei
care studiază relațiile internaționale și științele politice. Investigarea și analiza
proceselor și fenomenelor actuale în politica externă. De asemenea, susține
relațiile de parteneriat cu clubul atlantic al Bulgariei, Societatea diplomatică
bulgară, AIESEC, Consiliul de studenți al Universității de economie națională și
mondială. IRRSA este membru al Forumului Național al Tineretului și membru
colectiv al Societății Diplomatice din Bulgaria.
Asociatia
 investighează, analizează și comentează procesele și fenomenele
legate de relațiile politice, economice, culturale, științifice, sportive și
de altă natură dintre subiecții relațiilor internaționale.
 contribuie la îmbunătățirea calificărilor și la realizarea profesională a
studenților.
 se străduiește să stabilească legături între elevii de diferite vârste din
comunitatea noastră academică din cadrul UNWE și organizațiile din
țară și din străinătate.
 promovează exprimarea liberă a studenților și opiniile acestora.
 se străduiește să ofere membrilor săi posibilitatea de a participa la
diferitele programe universitare, naționale, europene și mondiale.
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 se străduiește să crească prestigiul UNWE și al comunității academice
în societatea noastră, inclusiv prin popularizarea acestora prin massmedia.
 reprezintă interesele studenților din societatea noastră academică în
fața organului executiv al UNWE și a instituțiilor, care influențează
direct predarea lor.
 menține legătura cu absolventul, al cărui departament de conducere
este departamentul "Relații internaționale" din cadrul UNWE, și pentru
a stimula implicarea lor în problemele asociației și studenților.
 creează contacte cu firme din domeniul privat și guvernamental din
Bulgaria, pentru că se impune că educația și afacerile ar trebui să
meargă mână în mână.

Contact:
IRRSA
Studentski grad, “Osmi dekemvri” str., Universitatea de Economie Naţională şi
Mondială, Sofia, Bulgaria
Email: office@saimo-bg.org
Telefon: +359879379654
www.saimo-bg.org

97
www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Authorization: IS 001360, IS 001361;
Accreditation: 2016-1-RO01-KA110-035249
Office:20 Pacurari street, Iasi - Romania;
E-mail: eurodemos@yahoo.com

Vision2020 - Regatul Unit

V2020, o organizație de caritate înregistrată (CC nr .: -1142264),
adoptă instruiri educative TIC, sociale, leadership, sport / exerciții pentru
consolidarea comunităților, oferă oportunități pentru tinerii dezavantajați din
punct de vedere social, greu de înțeles; cu adaptări lingvistice și complexități /
provocări, dificultăți și identificări socio-culturale; împuternicește acești tineri
dezavantajați din punct de vedere social, greu de înțeles; oferind oportunități și
ajutându-i să găsească rute înapoi în educație, voluntariat și ocuparea forței de
muncă.
Bazat în comunitățile etnice și asiatice ale minorităților negre din
Gorton, Manchester, Marea Britanie; unul dintre cartierele cele mai
defavorizate social din Marea Britanie; printre cele 10% din cele mai
defavorizate din Marea Britanie, 30% din cele mai defavorizate zone inferioare
de ieșire superioară (Raportul guvernamental '08), V2020 îmbunătățește
dezvoltarea personală a tinerilor prin implicarea mai largă a comunității,
formându-le, împuternicind și calificându-le prin coaching, mentoring;
îmbunătățind astfel încrederea în sine și respectul prin schimburile de tineri,
inițiative ale tinerilor; Proiecte de instruire și de rețele etc. "Tineretul RTS"
reclamă Străzile, "KIO" Kick our Rick Racism Out a fost selectat ca un studiu de
caz de către Consiliul YiA / British în 2012 (a se vedea site-ul Tineret în Acțiune
și site-ul SALTO) în comunitate, reducerea nivelului comportamentului
antisocial, intoleranței, rasismului și xenofobiei de către tinerii excluși prin
activități reformative și participative.
Datorită contribuției sale la activitatea de tineret, Catedra V2020 a fost
numită campion al activității tineretului internațional YiA, contractată de către
Consiliul Britanic de către formatori în domeniul instruirii și activităților de
cooperare, contact local și coordonator local. Consiliul Britanic a aprobat, de
asemenea, următoarele proiecte EPAC "Euromed: Cetățenie activă", Războiul
împotriva războiului împotriva rasismului și xenofobiei "WARX", Proiectul ROP
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"Outreach ROP", Dialogul intercultural al tinerilor YIDS etc. organizații precum
Comic Relief, Premii pentru toți, Programul ESF - Înapoi la lucru, fondurile
Swimathon au aprobat fonduri pentru diferite proiecte.
Organizația noastră a fost, de asemenea, acreditată ca organizație de
trimitere, organizare și coordonare a EVS de către British Council pentru
următorii 7 ani.
AQA a înregistrat, de asemenea, Institutul de Studii de Leadership și
Dezvoltare al V2020 ca centru de acreditare pentru toate cursurile livrate în
centru și în comunitatea locală.

Contact
Vision2020
19 RAWSTHORNE AVENUE, MANCHESTER
Email: vision2020leadershiptraining@gmail.com
Telefon: +441612307284
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Centrul BIT Mladinski – Slovenia

YC BIT este primul centru de tineret din regiunea Bela Krajina (SE
Sloveniei), înființată până la sfârșitul anului 2004, de către cele mai active două
asociații de tineret din regiune (Clubul cultural MKK-Tineret, KBS-Student's
Society of Bela krajina ). Acesta este situat în centrul orașului Crnomelj și se
alătură biroului Info și MKK Club. A fost condusă în cea mai mare parte de
voluntari și a fost sprijinită de partenerii contractuali. Principalul nostru grup
țintă sunt tinerii între 15 și 30 de ani. O atenție deosebită este acordată
tinerilor cu mai puține oportunități, în special celor cu bariere sociale,
economice și educaționale.
Viziunea Centrului de tineret BIT este de a crea o echipă care să lucreze
în mod eficient pentru a satisface nevoile tinerilor și, prin urmare, să încurajeze
tinerii să se identifice cu valorile organizației.
Misiunea este să pregătească și să coordoneze programe și proiecte
care să permită tinerilor să-și petreacă timpul liber într-un mod creativ și să-și
îndeplinească nevoile educaționale, de specializare, culturale, artistice etc.

Obiectivele programului organizației sunt următoarele:
-

încurajarea participării active a tinerilor și a cetățeniei europene
Să informeze tinerii despre diferite subiecte legate de viața de zi cu zi
Oferirea de sfaturi adecvate și trimiterea utilizatorilor către instituțiile
corespunzătoare
Să ofere condiții care să le permită tinerilor să-și petreacă timpul liber
într-un mod creativ
Educația și pregătirea non-formală pentru munca în domeniul
tineretului
Promovarea și implicarea tinerilor în munca voluntară
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-

Creșterea gradului de conștientizare și reducerea consecințelor
comportamentului delicvent în rândul tinerilor
Să încurajeze inițiativa și creativitatea tinerilor
Comunicarea directă și constantă cu tinerii locali pentru a-și îndeplini
nevoile
Promovarea politicilor (participarea la procesele decizionale) și
participarea socială a tinerilor
Asigurarea participării tinerilor locali la activitățile internaționale
Cooperarea și crearea de rețele cu organizații similare de la nivel local,
național și internațional

Centrul de tineret BIT în 2012 a dobândit statutul de organizație care
acționează în interesul public în domeniul tineretului.
Principalele domenii ale activității noastre sunt:
 informarea și consilierea tinerilor (individuali și grupuri)
 Educație non-formală și proiecte la nivel local (ateliere, cursuri,
prezentări, mese rotunde, expoziții, conferințe, inițiative pentru
tineret)
 Proiecte internaționale de tineret (Serviciul European de Voluntariat,
Cursuri de formare, Seminarii, Activități de ocupare a forței de muncă,
Networking)
 Programul de club (concerte non-comerciale / alternative, spectacole
de comedie în picioare, festivaluri)
 Sprijin tehnic și organizațional pentru persoane și organizații

Contact
Centrul BIT Mladinski
Trg svobode 1, si8340 Črnomelj, Slovenia
Email: mcbitcrnomelj@gmail.com
Telefon:+38641280379
www.mc-bit.si
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Asociaţia EuroDEMOS
Iași, 2017
Proiect “Societatea Civilă –un Actor Fair Play al Uniunii Europene”
ISBN 978-606-777-623-4
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