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I. Vloga množičnih športov pri trajnostnem razvoju skupnosti

Splošni pregled

Po mnenju delovne skupine na visoki ravni (HLG) o množičnem športu, ki jo je ustanovila Evropska
komisija, Množični šport je fizična prostočasna aktivnost, organizirana inje množični šport definiran kot:
neorganizirana, ki se redno izvaja na neprofesionalni ravni, za zdravje, izobraževalne ali socialne namene.

Množični športi imajo koristen učinek na različne sektorje, kot so:

• Zdravje

Neizpodbitne in pomembne koristi športa in telesne aktivnosti za zdravje ter njuna ključna vloga v boju
proti debelosti in drugih nenalezljivih bolezni, so bile poudarjene v mnogih pogledih (raziskave, akcijska
politika, usmerjeno financiranje).

Doseženo je bilo splošno soglasje, da so bili najmočnejši in najbolj uveljavljeni dokazi vzpostavljeni
okoli pozitivnih telesnih in duševnih zdravstvenih rezultatov, ki so lahko posledica redne udeležbe v športu. Ti,
med drugim, vključujejo zmanjšano tveganje za bolezni srca, diabetes tipa 2, kapi, nekatere vrste raka,
osteoporozo in debelost. Izpostavljeni so bili tudi dokazi, ki dokumentirajo vlogo športa pri izboljševanju1

duševnega zdravja, pri tistih, ki trpijo zaradi depresije in anksioznosti.2

• Socialno vključevanje in družbene koristi

Glede na pomembne izzive, z vidika bolj vključujoče družbe, s katerimi se trenutno sooča EU in njene
države članice, je HLG poudarila, kako pomembno je za EU (Komisijo in države članice v okviru njihovih
pristojnosti), da poveča prizadevanja za podporo športu kot orodju za socialno vključevanje skupin in
posameznikov, ki jim grozi izključenost. Poudarek bi moral biti na priseljencih in beguncih, medtem pa ne
smemo pozabiti drugih socialno izključenih skupin (starejših, ljudi s posebnimi potrebami, itd.).

Oddelek za komunikacije Komisije posebej opozarja na potencial športa kot sredstva "za spodbujanje
socialne vključenosti manjšin in drugih ranljivih ali prikrajšanih skupin ter prispevanje k boljšemu razumevanju
med skupnostmi, vključno s post-konfliktnimi območji."3
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¹ Priporočila vodje zdravstvene službe, navedena v Q 41, Q 121, Ministrstva za zdravje Be Active, Be Healthy, 2009, navedena v GSEU 29 in
GSEU 14

² GSEU 20, GSEU 19, GSEU 29

³ COM (2011) 12
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• Izobraževanje, spretnosti, neformalno učenje in osebni razvoj

Šport predstavlja orodje za vključevanje posameznikov, na vseh stopnjah izobraževalnega procesa,
saj prispeva k boljšemu učnemu uspehu in pomaga pri razvoju veščin in lastnosti, ki lahko posameznikom
pomagajo na poti do zaposlitve.

HLG je poudarila, da športni klubi, društva in fitnes objekti, ki se uporabljajo kot izobraževalne
ustanove in tudi sami sodelujejo v množičnih športih, lahko močno prispevajo k neformalnemu učenju in
razvoju medpodročnih spretnosti, kot so disciplina, timsko delo, vodenje, reševanje težav, itd. Poleg tega,
prostovoljne in poklicne vloge v množičnem športu zagotavljajo vedno več možnosti za razvoj veščin na
področju IT, trženja, menedžmenta in komunikacij. Tako ima lahko množični šport pozitiven vpliv na
zniževanje velikega števila (mladih) brezposelnih, tako, da jim ponudi priložnosti za razvoj spretnosti in
premagovanje primanjkljajev v veščinah. Množični šport lahko s pomočjo svojega socialnega in
izobraževalnega potenciala pomaga pri spodbujanju strpnosti, medsebojnega razumevanja in evropskih
vrednot.

• Prostovoljstvo

Množični šport je v veliki meri odvisen od prostovoljcev. Oddelek za komunikacije Komisije vprašanje
prostovoljstva obravnava predvsem skozi predlog za "podpiranje vključevanja kvalifikacij, povezanih s
športom, pri izvajanju Evropskega ogrodja kvalifikacij" in "spodbujanje priznavanja neformalnega in⁴
priložnostnega učenja, pridobljenega skozi aktivnosti, kot je prostovoljna aktivnost v športu."5

Prostovoljstvo pozitivno prispeva na več ravneh, od dobrobiti in razvoja posameznika do solidarnosti
skupnosti in organizacijskega zdravja ter zdravja nacionalnega gospodarstva. HGL poudarja, da je vloga
prostovoljstva v množičnem športu temeljni pogoj za zagotavljanje nacionalno dostopnih, cenovno dostopnih
in kakovostnih množičnih športnih aktivnosti ter dogodkov v večini držav članic.

• Ekonomska dimenzija

Pri obravnavi ekonomskega vpliva množičnega športa, je pomembno imeti v mislih, da 60 %
Evropejcev, bolj ali manj pogosto, sodeluje v športnih aktivnostih in da se ocenjuje, da je približno 60 milijonov
ljudi v Evropi članov športnih klubov.

Viri:
European Commission, Report to Commissioner Tibor Navracsics 'Grassroots Sport - Shaping Europe',
High Level Group on Grassroots Sport, Under the chairmanship of Sir Graham Watson and Niels Nygaard
this report was prepared by the co-rapporteurs, Wolfgang Baumann and Carlos Cardoso, and submitted
to the European Commission in June 2016.

HOUSE OF LORDS European Union Committee, Grassroots Sport and the European Union, European
Union Committee, 16th Report of Session 2010–11, Published by the Authority of the House of Lords,
London : The Stationery Office Limited

⁴ Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) "deluje kot prevajalska naprava, da bi bile nacionalne kvalifikacije po vsej Evropi bolj čitljive, s ciljem
spodbujanja mobilnosti delavcev in učečih se med državami ter olajševanja njihovega vseživljenjskega učenja." Http://ec.europa.eu
/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

⁵ EM 5597/11
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II. Evropski programi, politike in dokumenti o športu

II.1. Program Erasmus+ Šport

Poglavje o športu v programu Erasmus+ je namenjeno podpori evropskih partnerstev v zvezi z
množičnim športom, da bi sledili naslednjim ciljem:

• Spopadati se s za integriteto športa, kot so ,čezmejnimi nevarnostmi doping nameščanje tekem in
nasilje nestrpnosti in diskriminacije;, kot tudi z vsemi vrstami

• Spodbujati in podpirati v športu indobro upravljanje dvojne poklicne poti športnikov;

• Spodbujati v športu, skupaj sprostovoljske aktivnosti socialnim vključevanjem, enakimi možnostmi
in zavedanjem o pomenu skozi povečanospodbujanja za zdravje koristne telesne aktivnosti
participacijo in enak dostop do športa za vse.

Kot je določeno v uredbi o vzpostavitvi programa Erasmus+, je potrebno poudarek namenjati
množičnemu športu.

Ukrepi na področju športa naj bi se odražali v razvoju evropske dimenzije v športu, z ustvarjanjem,
izmenjavo in širjenjem izkušenj ter znanja o različnih vprašanjih, ki vplivajo na šport na evropski ravni.

Konec koncev, bi morali športni projekti, podprti skozi Erasmus+, voditi do povečanja ravni
participacije v športu, telesne in prostovoljske aktivnosti.

Bolj natančno,
- Boljšega poznavanja in osveščenosti glede športa in telesne aktivnosti v programskih državah;
- Večje osveščenosti glede vloge športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in

krepitve zdravja;
- Telesne aktivnosti;
- Okrepljenega sodelovanja med institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju športa in telesne

aktivnosti;
- Boljšega sodelovanja športnih organizacij in drugih relevantnih organizacij iz različnih programskih

držav v
- okrepljenih omrežjih;
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- Boljše izmenjave dobrih praks.
Od ukrepov na področju športa se pričakuje, da bodo prispevali k izvajanju Evropskega tedna športa,

pobude, ki jo je sprožila Komisija, za spodbujanje športne in fizične aktivnosti v Evropski uniji, v luči upadanja
ravni participacije.

Aktivnosti
- podpora skupnim partnerstvom
- podpora neprofitnim evropskim športnim prireditvam, ki vključujejo več sodelujočih držav in ki

prispevajo k ciljem, kot so socialna vključenost, enake možnosti, HEPA
- podpora za krepitev baze dokazov za oblikovanje politike
- dialog z relevantnimi evropskimi deležniki

SKUPNA PARTNERSTVA

Skupna partnerstva ponujajo priložnost za razvoj, prenos in/ali izvajanje inovativnih dosežkov in/ali
sodelovanje v aktivnostih intenzivnega razširjanja in uporabe obstoječih in novih proizvodov ali inovativnih
idej na različnih področjih, povezanih s športom in telesno aktivnostjo. Vključujejo različne organizacije in
akterje v in zunaj športa, zlasti javne organe na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, športne
organizacije, s športom povezane organizacije in izobraževalne ustanove.

Skupna partnerstva so zlasti inovativni projekti, namenjeni:
- Spodbujanju sodelovanja na področju športa in telesne aktivnosti, zlasti ob podpori izvajanja s strani

Sveta
- Priporočanju fizičnih aktivnosti za izboljšanje zdravja, ki so v skladu s smernicami EU za fizične

aktivnosti;
- Spodbujanju sodelovanja na področju športa in telesne aktivnosti, zlasti s podporo Evropskemu tednu

športa;
- Spodbujanju izobraževanja v in prek športa, s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti, pa tudi

podpiranju izvajanja smernic EU za dvojne poklicne poti športnikov;
- Spodbujanju prostovoljnih aktivnosti v športu;
- Boju proti dopingu, zlasti v rekreativnih okoljih;
- Boju proti nameščanju tekem;
- Izboljšanju dobrega upravljanja v športu;
- Boju proti nasilju in spopadanju z rasizmom, diskriminacijo in nestrpnostjo v športu;
- Spodbujanju socialnega vključevanja in enakih možnosti v športu.

Skupna partnerstva naj bi spodbujala ustvarjanje in razvoj evropskih mrež na področju športa. EU
lahko pri tem zagotovi možnosti za okrepljeno sodelovanje med deležniki, ki ne bi obstajali brez ukrepanja EU.
Skupna partnerstva naj bi spodbujala tudi sinergijo z in med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in
mednarodnimi politikami za spodbujanje športa in telesne aktivnosti za reševanje izzivov, povezanih s
športom.

Vir:
www.fairplaycivilsociety.ro

Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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II.2. Strategija Evropa 2020

Evropska strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast

Evropa 2020 navaja tri medsebojno krepitvene prednostne naloge:

» Pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah.
» Trajnostna rast: spodbujanje gospodarstva z bolj učinkovito izrabo virov, okolju prijaznejšega in bolj

konkurenčnega gospodarstva.
» Vključujoča rast: spodbujanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in

teritorialno kohezijo.

Zlasti v zvezi s politiko EU, lahko šport znatno prispeva k doseganju treh od petih krovnih ciljev
strategije Evropa 2020, in sicer tistih na področju zaposlovanja, izobraževanja in revščine ter socialne
izključenosti.

Oddelek za komunikacije Komisije poudarja številne načine, na katere lahko šport prispeva k
izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020: "šport ima velik potencial za prispevanje k pametni, trajnostni in
vključujoči rasti ter novim delovnim mestom, prek svojih pozitivnih učinkov na socialno vključenost,
izobraževanje in usposabljanje ter javno zdravje."6

Vir:
European Commission, Europe 2020 strategy, https://ec.europa.eu/info/strategy/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_en

II.3. Bela knjiga o športu

„Šport je del dediščine vsakega človeka in njegovega pomanjkanja se
ne da nadomestiti." - Pierre de Coubertin⁷

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

⁶ COM (2011) 12

⁷ Pierre de Coubertin (1863-1937), francoski pedagog in zgodovinar, ustanovitelj modernih olimpijskih iger.
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Bela knjiga o športu vsebuje številne predlagane ukrepe, ki naj bi jih izvedla ali podprla Komisija. Ti
ukrepi so zbrani v obstoječem akcijskem načrtu, poimenovanem po Pierru de Coubertinu. Akcijski načrt bo
vodil Komisijo pri njenih s športom povezanih aktivnostih v prihodnjih letih, medtem ko v celoti upošteva in
spoštuje načelo subsidiarnosti in avtonomnosti športnih organizacij.
Vsebina:

1. UVOD
2. DRUŽBENA VLOGA ŠPORTA
2.1 Krepitev javnega zdravja skozi telesno dejavnostjo
2.2 Združitev moči v boju proti dopingu
2.3 Krepitev vloge športa v izobraževanju in usposabljanju
2.4 Spodbujanje prostovoljstva in aktivnega državljanstva skozi šport
2.5 Izkoriščanje potenciala športa za socialno vključevanje, integracijo in enake možnosti
2.6 Krepitev preprečevanja in boj proti rasizmu in nasilju
2.7 Širjenje naših vrednot v drugih delih sveta
2.8 Podpiranje trajnostnega razvoja

3. EKONOMSKA DIMENZIJA ŠPORTA
3.1 Premik v smeri na dokazih temelječih športnih politik
3.2 Varnejši temelji za javno podporo športu

4. ORGANIZACIJA ŠPORTA
4.1 Specifičnost športa
4.2 Prost pretok in nacionalna pripadnost
4.3 Transferji
4.4 Agenti igralcev
4.5 Zaščita mladoletnikov
4.6 Korupcija, pranje denarja in druge oblike finančnega kriminala
4.7 Licenčni sistemi za klube
4.8 Mediji

5. SPREMLJANJE
5.1 Strukturirani dialog
5.2 Sodelovanje z državami članicami
5.3 Socialni dialog

6. ZAKLJUČEK

Viri:
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 Europe (Evropska mreža za promocijo telesne dejavnosti in krepitev
zdravja)

HEPA Europe je mreža, ki deluje za boljše zdravje skozi telesno dejavnost med vsemi ljudmi v evropski
regiji WHO, s krepitvijo in podpiranjem prizadevanj za povečanje sodelovanja in izboljšanje pogojev za zdrave
načine življenja.

WHO/Europe tesno sodeluje z mrežo, skladno s cilji svojega programa za promet in zdravje, ki
vključujejo spodbujanje telesne dejavnosti kot zdravega sredstva za trajnostni promet.

Cilji
» Spodbujati boljše razumevanje fizične aktivnosti za krepitev zdravja in dati močnejši glas promociji

telesne aktivnosti v zdravstveni politiki ter drugih relevantnih sektorjih v Evropi, vključno s podporo za
razvoj delovne sile

» Razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije ter multisektorske pristope pri promociji telesne
aktivnosti za krepitev zdravja

» Spodbujati ohranjanje in ustvarjanje socialnih ter fizičnih okolij, kot tudi vrednot in življenjskih slogov,
ki podpirajo telesne dejavnosti za krepitev zdravja

» Skupaj z drugimi relevantnimi institucijami in organizacijami izboljšati koordinacijo pri spodbujanju
telesne dejavnosti v vseh sektorjih in administrativnih strukturah.

Smernice
» Poudarek na pristopih, ki temeljijo na prebivalstvu, za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev

zdravja, z uporabo najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazov
» Poudarek na pomembnosti spremljanja in vrednotenja; spodbujanje razvoja standardiziranih merilnih

metod in sistematične raziskave
» Spodbujanje stalne izmenjave, razširjanja in delitve izkušenj ter znanja
» Podpora sodelovanju, partnerstvom in sodelovanju z drugimi povezanimi sektorji, mrežami, in

pristopi.

Vse aktivnosti HEPA Europe temeljijo na izjavah politike WHO, kot so Globalna strategija o prehrani,
telesni dejavnosti in zdravju, Evropska listina o boju proti debelosti, Akcijski načrt NCD in pripadajoči
dokumenti Evropske komisije.

Vir:
World Health Organisation, Regional Office for Europe http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-
prevention/physical-activity/activities/hepa-europe
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II.5. Delovni načrt EU za šport 2014 – 2017

Trajanje: tri leta (2014-2017)
• Tri prioritete
• 16 izsledkov
• Pet strokovnih skupin:

- Nameščanje tekem
- Dobro upravljanje
- Razvoj človeških virov
- HEPA - Ekonomska dimenzija

Prioritete:
1. Integriteta športa, zlasti boj proti dopingu, boj proti nameščanju tekem, zaščita mladoletnikov, dobro

upravljanje in enakost med spoloma;
2. Ekonomska dimenzija športa, zlasti trajnostno financiranje športa, zapuščina pomembnih športnih

dogodkov, gospodarske koristi športa in inovacije;
3. Šport in družba, zlasti HEPA, prostovoljstvo, zaposlovanje v športu kot tudi izobraževanje in

usposabljanje v športu.

Vir:

European Commission, Expert Groups (EU Work Plan for sport 2014-2017),
http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert-groups-2014-2017_en

www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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II.6. Smernice EU za telesno dejavnost Priporočeni politični ukrepi v podporo
spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja

Delovna skupina EU "Šport in zdravje", ki je odprta za sodelovanje vseh držav članic, je novembra 2006, pod
finskim predsedovanjem, dobila mandat s strani ministrov za šport držav članic, za pripravo smernic za
telesno dejavnost na ravni EU. Najosrednejša skrb je bila imeti smernice, ki predlagajo prednostne naloge
politik, ki bi spodbujale večjo telesno dejavnost. V ta namen je delovna skupina imenovala strokovno skupino
22-ih znanih strokovnjakov, s posebnim namenom pripraviti te smernice.

Te smernice so naslovljene predvsem na oblikovalce politike v državah članicah, kot navdih za
oblikovanje in sprejetje v delovanje usmerjenih nacionalnih smernic za telesno dejavnost. Namen dokumenta
ni celovit akademski pregled zadeve, niti redefiniranje priporočil in ciljev WHO. Dodana vrednost EU je
zagotovljena s poudarkom na izvajanju obstoječih priporočil WHO za telesno dejavnost, s tem, da so
usmerjena v delovanje in se osredotočajo izključno na telesno dejavnost (in ne prehrano ali druge povezane
teme). Ta dokument je namenjen širokemu krogu uporabnikov, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo.

Smernice vključujejo:
1. Koristi telesne dejavnosti;
2. Obstoječe smernice in priporočila za telesno aktivnost;
3. Medsektorski pristop
4. Področja politike:

a. Šport,
b. Zdravje,
c. Izobraževanje,
d. Promet, okolje, urbanistično načrtovanje in javno varnost,
e. Delovno okolje,

5. Storitve za starejše državljane;
6. Kazalnike, spremljanje in vrednotenje;
7. Ozaveščanje javnosti in razširjanje.

Vir:
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

www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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II.7. Evropski teden športa

Evropski teden športa poteka na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, in je zasnovan
tako, da vključuje teme in aktivnosti, ki pritegnejo vse ciljne skupine.

Javni organi, športno gibanje, organizacije civilne družbe, zasebni sektor, javne pobude in
posamezniki delujejo skupaj, da bi navdihnili ljudi, da postanejo bolj aktivni.

Teden je strukturiran okoli štirih osrednjih tem: izobraževalnega okolja, delovnega mesta, na prostem,
športnih klubov in fitnes centrov. To so glavne lokacije, kjer lahko ljudje izboljšajo svoje navade in so aktivni.

V osrčju tedna se nahaja vodilni dogodek, tema, ki bo vsako leto drugačna. Združuje odločevalce, deležnike in
strokovnjake iz vse Evrope, da bi izmenjali najboljše prakse in prišli do inovativnih načinov za navdih
Evropejcev, da se pričnejo gibati, skozi interaktivne delavnice, konferenco visokega profila in druge aktivnosti.

Evropski teden športa stremi k spodbujanju športne in telesne dejavnosti širom Evrope. Teden je za
vsakogar, ne glede na starost, ozadje ali kondicijo. S poudarkom na javnih pobudah, bo Evropejce navdihnil, da
postanejo aktivni #BeActive na redni osnovi in v vsakdanjem življenju ljudi ustvaril priložnosti, da se več
gibajo.

Vir:
European Commission, European Week of Sport, http://ec.europa.eu/sport/week

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

III.1. Splošen opis projekta

V Beli knjigi Evropske komisije o športu je poudarjeno, da športne aktivnosti ustvarjajo številne
koristi za družbo začenši s prispevkom  h gospodarstvu EU in dobrobiti državljanov. Poleg tega so športne
aktivnosti dober promotor socialnih in demokratičnih vrednot kot je socialna vključenost ter promocija
enakih možnosti in priložnosti.

Projekt zagotavlja prostor za vrednotenjeCivil Society – a Fair Play Actor of European Union
koristi, ki jih prinaša množičen šport v mladinskem delu in izobraževanju, kot tudi na področju zdravja ter
zdravega načina življenja.

Projekt je financiran s strani Erasmus+ programaCivil Society – a Fair Play Actor of European
Evropske Unije.

Cilji projekta Civil Society – a Fair Play Actor of
European so:
- okrepiti mednarodno sodelovanje med akterji, ki

sodelujejo pri športnih dejavnostih, mladinskem delu in
izobraževanju;

- dvigniti zavedanje o pomembnosti športa ter fizične
aktivnosti za osebni, družbeni in profesionalni razvoj
posameznika;

- preko specifičnih metod za civilno družbo na lokalni
ravni promovirati množičen šport;

- prispevati k vrednotenju in priznavanju kompetenc
pridobljenih v izven šolskih dejavnostih-športne
aktivnosti, prostovoljstvo in neformalno izobraževanje;

- spodbujati demokratične in družbene vrednote, kot so
socialna vključenost, enake možnosti ter boj proti
diskriminaciji.

Aktivnosti v projektu so bile razvite v okviru mednarodnega
konzorcija civilno-družbenih aktivnih organizacij, ki so
pripravljene skozi šport, mladinsko delo in izobraževanje okrepiti
evropsko partnerstvo in razviti ter poglobiti organizacijske
zmožnosti organizacij, ki delujejo v javnem interesu.
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Projekt je bil izveden s strani konzorcija 5Civil Society – a Fair Play Actor of European Union
organizacij iz 5 evropskih držav:

EuroDEMOS Association Romania

International Relations Research Student Association Bulgaria

Vision2020 Great Britain

TDM2000 Italy

Mladinski center BIT Slovenia

V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti, ki so ljudi spodbudile k udeležbi množičnih športov. Na
tak način smo povečali stopnjo aktivnih državljanov v športu in fizični aktivnosti.

Projekt je bil izveden v 3 glavnih fazah:

1. , kjer so se zbrali predstavniki iz 16 različnih držav Evropske unije. NaMednarodno usposabljanje
usposabljanju so udeleženci razpravljali o vlogi športa pri razvoju lokalne skupnosti ter o evropskem
političnem okvirju za športne dejavnosti.
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2 – športna tekmovanja oziroma dogodki so bili organizirani v vsaki od. Civil Society Sport Cups
partnerskih skupnosti. Namen tekmovanja je bil spodbujati vlogo športa in telesne aktivnosti v človekovem
vsakdanu in tako vplivati na njegovo boljše počutje. Na dogodku so bile razvite in izvajane aktivnosti, ki
ciljajo na zvišanje ozaveščenosti o prednostih množičnega športa  na posameznika in s tem tudi na lokalno
skupnost.
3. , ki promovirajo množične športe in njegove koristi ter povečanju športno aktivnihKampanje
posameznikov v EU. Skozi projektne aktivnosti smo ustvarili okvir za dialog in sodelovanje med aktivnimi
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu, javno upravo, političnimi odločevalci in izobraževalnimi
institucijami k spodbujanju  množičnih športov na lokalni ravni.

III.2. Športne metode uporabljene v mladinskem delu in izobraževalnem sektorju

Mednarodno usposabljanje

“The value of grassroots sport for education and youth work”
8 – 17 april 2016, Iasi, Romunija

Na mednarodnem usposabljanju se je zbralo 30
mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev iz 16
držav Evropske Unije: Velike Britanije, Grčije, Cipra,
Belgije, Poljske, Latvije, Slovenije, Bolgarije,
Portugalske, Španije, Slovaške, Francije, Romunije,
Češke in Italije.
Udeleženci usposabljanja so bili mladinski delavci,
mladinski voditelji in trenerji iz nevladnih organizacij
ter iz univerz, ki so aktivne na področju neformal-
nega izobraževanja, mladinskega dela, socialne
vključenosti, boja proti diskriminaciji in ksenofobiji,
kulture, zaposlovanja, enakih možnosti in priložnosti
ter množičnega športa.

Na usposabljanju so udeleženci dobili večje razumevanje o vlogi športa za razvoj lokalne skupnosti.
V okviru mednarodnega usposabljanja so bile med udeležence deljene izkušnje ter primeri dobrih praks iz
različnih držav Evrope. Na tak način so udeleženci skupaj prepoznali in ustvarili nove načine delovanja na
lokalni, nacionalni in evropski ravni.
Na usposabljanju smo se poglobili v teme kot so: evropski politični okvir za športne aktivnosti, Evropski
dokumenti o športu, socialno vključevanje prek športnih aktivnosti, razumevanje sinergije med športom,
mladinskim delom in izobraževanjem v Evropi, pomembnost civilne družbe pri promociji športa in fizične
aktivnosti za dobrobit lokalne skupnosti in njenih članov.
V okviru usposabljanja smo analizirali evropske programe in dokumente o športu, kot so: Erasmus + šport,
smernice za telesno aktivnost EU, Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano,

www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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prekomerno telesno težo in debelostjo, HEPA Europe, Evropska mreža za promocijo zdrave telesne
dejavnosti; Strategije EU na področju socialne vključenosti in enakih možnosti, zlasti strategiji EU za enakost
spolov, strategijo EU o invalidnosti in direktivi o rasni enakosti ter raziskave o športnih navadah mladostnikov
na evropski ravni v skladu z Evro-barometrom.

V okviru programa se je uporabljala metodologija za porast športnih aktivnosti v civilni družbi in za dvig
aktivnih udeležencev le teh.

Usposabljanje je bilo razvito z neformalnimi metodami, ki so dvignile nivo kompetenc pri udeležencih.
Uporabljene metode so bile: delavnice, predstavitve, simulacije, energizerji, teambuilding, športne aktivnosti,
medkulturni večer, world café, debate …

Na usposabljanju je bila uporabljena metoda strukturiranega demokratičnega dialoga, ki je rezultiral s
skupno vizijo in akcijskim načrtom.

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

Metodologija strukturiranega demokratičnega dialoga je rezultirala z naslednjimi ukrepi, ki si sledijo
prednostno od najpomembnejšega navzdol:

- ustvariti in izvajati strateški načrt za naslednjih 10 let,
- več finančnih sredstev za podporo športnih aktivnosti v civilni družbi,
- več ur športne vzgoje v naših šolah,
- brezplačni športni objekti za financirane projekte,
- več kvalitetne športne opreme v šoli,
- spodbujati slavne osebe, estradnike k prostovoljnemu delu v športu,
- poučevanje otrok o enakosti že v vrtcih,
- ustvariti nove športne površine,
- narediti športno vzgojo v šoli bolj kreativno,
- omogočiti brezplačno vodno aerobiko ženskam, ki so preživele bolezen raka,
- promovirati množičen šport in motivirati lokalno skupnost k večji fizični aktivnosti.

Akcijski načrt je rezultat več kot 75 delovnih predlogov, ki so bili analizirani in izglasovali preko sistema
SDD. Udeleženci so posneli tudi videe, ki podpirajo te ideje in so bili naloženi na IDEA PRISM App.
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Drugi predlogi so bili:
- Povečati neposredno komunikacijo med oblastmi, izobraževalnimi institucijami in akterji civilne družbe;
- ustvariti boljše pogoje za šport na prostem v mestih;
- združiti športne strokovnjake in amaterje;
- ustvariti delovna mesta, ki bodo ponudila športne dejavnosti kot socializacijski faktor ter faktor
spoštovanja med mladostniki;
- Upoštevati načrt in ustvariti posebne športne razrede.

Vprašanje, ki je sprožilo k idejni konceptualizaciji je bilo: povejte nam poseben ukrep, ki bi ga lahko civilna
družba, izobraževalne ustanove in javni organi izvajali in z njim vrednotili množičen šport, mladinsko delo in
izobraževanje.

Udeleženci so bili vključeni v športne aktivnosti, ki so lahko uporabljene kot izobraževalne metode pri delu z
mladino. Te metode so: štafetne igre, rugby, kin-ball in različni vodni športi. To so igre, pri katerih se gradi
timsko delo, prilagodljivost, fair play, skupinska dinamika, enaka udeleženost in tudi fizična aktivnost.

Na usposabljanju je bila skupaj s političnimi odločevalci in javno upravo organizirana javna razprava Sport –

the catalyst of the community, kjer se je razpravljalo o vlogi športa in pomenu sodelovanja med glavnimi
akterji v skupnosti za razvoj množičnega športa ter preko njega dvigu udeležbe državljanov v fizični
aktivnosti.

Na razpravi je bil prisoten – namestnik romunskega parlamenta in predsednikgospod Sorin Avram Iacoban
romunske šahovske zveze ter zagovornik uvedbe šahovskih razredov v osnovnih šolah v Romuniji. Podprl je
odprto razpravo o ozaveščanju pomena fizične aktivnosti, ki pozitivno vpliva na zdravje, o povečanju udeležbe
v samem športu in enakih možnostih dostopa do športnih aktivnosti za vse.

Usposabljanje je zagotovilo znanje in razvilo metodologijo za povečanje kakovosti aktivnosti nevladnih
organizacij. Poleg tega je usposabljanje dvignilo zavest civilne družbe o vlogi športa kot družbeno in
izobraževalno metodo ter tudi kot vezivo lokalne skupnosti.

Usposabljanje, ki znanje in razvite metodologije za povečanje kakovosti organizacij civilne družbe.
Usposabljanje dvignila zavest civilne družbe o vlogi športa kot družbene in izobraževalne dejavnosti ter kot
katalizator na ravni skupnosti.
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III.3. Nacionalni športni dogodki v vsaki partnerski državi

III.3.1. Civil Society Cup v Romuniji
7-9 oktober 2017, Iasi, Romunija

Kratek opis dogodkov
Promovirani športi
Civil Society Cup v Iasi-ju je podpiral in promoviral naslednje množične športe: šah, tek in nogomet.

Ti športi so bili izbrani na podlagi njihove dostopnosti na množični ravni in kot sredstvo za podporo tako umske
kot telesne aktivnosti.

Aktivnosti

Cilj dogodkov in športnih tekmovanj je bil promovirati vlogo športa v lokalni skupnosti. Aktivnosti so potekale v
Iasi Holidays. Dogodek je prispeval k vključevanju civilne družbe pri spodbujanju športa za vse in krepitev
sodelovanja med glavnimi družbenimi akterji. Dogodek je valoriziral priložnosti, ki je lahko ustvari civilna
družba za promocijo množičnega športa in prispeva k priznavanju različnih kompetenc pridobljenih v okviru
športnih dejavnosti, prostovoljstva in aktivnosti v neformalnem izobraževanju.
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1. Seminar „Spodbujanje aktivnega državljanstva v okviru športnih aktivnosti”,

Mestna hiša Iasi, 7. oktober

Seminar je vključeval analizo Nacionalne strategije o športu 2013 - 2030 - pravica do aktivnega
življenja, državljani v akciji, Delovni načrt EU za šport 2014 - 2017, Akcijski načrt iz mednarodnega
usposabljanja The value of grassroots sport for education and youth work – activity of the project.

Teme: prostovoljske aktivnosti, socialna vključenost, boj proti rasizmu in predsodkom, aktivno
državljanstvo, zdrav način življenja.
Na seminarju je bil ustvarjen okvir za izmenjavo dobrih praks iz lokalnih skupnosti, specifični primeri, kjer so se
združili lokalna uprava, izobraževalne ustanove ali civilna družba ter mladinske organizacije in na ta način
pokazale, da lahko množičen šport uporabljamo kot metodo v mladinskem delu in formalnem izobraževanju.

Na seminarju je župan mesta Iasi gospod v imenu celotne lokalne uprave izrazil podporoMihai Chirica
iniciativi civilne družbe k večji razpoznavnosti dobrih lastnosti ukvarjanja s športom, zdravega življenjskega
sloga ter tudi navezi športa in izobraževanja ter aktivne participacije in s tem spremembo na boljše v lokalni
skupnosti.

Udeleženci seminarja so bili udeleženci športnih aktivnosti, mediji in mladina mesta Iasi. Na ta način je seminar
ustvaril dobro podlago za dialog in sodelovanje med vsemi naštetimi interesnimi skupinami.

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

1. Civil Society Cup - šah,
ulica Stefan cel Mare, 7. oktober

40 šahovskih miz je bilo postavljenih na glavni ulici, zaprti za promet, v mestu Iasi. Na tekmovanju so
sodelovali predstavniki civilne družbe iz 8 regij iz Romunije. Tekmovanje je potekalo v 6 krogih s 25 ekipami.
Paralelno s tekmovanjem je potekalo tudi amatersko igranje šaha. Udeleženci so bili stari od 5 do 80 let iz
različnih socialnih okolij. Na dogodku je sodelovalo več kot 150 ljudi.
Celotno popoldne so udeleženci razmišljali o različnih strategijah, kazali svojo tekmovalnost in željo po zmagi
in hkrati pokazali vse prvine fair-playa. Pilili so svoje možgane in kvalitetno preživeli svoj prosti čas.
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1. Civil Society Cup - nogomet,
“Gh. Asachi” športna dvorana Tehnične univerze, 8. oktober

Udeleženci so bili vključeni v nogometno tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz 4 krogov po 20 min.
Udeleženci so pokazali dober primer timskega dela, oblikovanje strategij, dinamiko in mobilnost. Vsi
udeleženci so prejeli medalje in diplome, zmagovalci pa so prejeli tudi pokal.

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

22



3. Delavnica Promotion of sports importance at national level,
Konferenčna dvorana, Šport Hotel, 8. oktober

Udeleženci so identificirali načine razvijanja in promocije množičnega športa.
Rezultati so zajemali:
- vpliv množičnega športa v lokalni skupnosti - izboljšanje zdravja, socializacije, socialnega
vključevanja, neformalnega izobraževanja za otroke, gospodarske rasti in delovnih mest, kvalitetno
preživljanje prostega časa, spodbujanje spoštovanja in pravil lepega vedenja, razvoj stabilne osebnosti,
spodbujanje enakih možnosti, samoiniciativnosti ter kreativnosti ter nenazadnje tudi boj proti diskriminaciji.
- obstoječe potrebe za razvijanje množičnega športa – usposabljanje osebja, možnosti financiranja,
zakonodaja, logistika, infrastruktura, več projektov namenjenih množičnemu športu, izboljšanje psihičnega in
fizičnega zdravja, spodbujanje tekmovalnosti in poštenosti, potreba po izmenjevanju znanja;
- potrebna sredstva - finančna sredstva in podpora za športne aktivnosti, športnih objektov, logistike in
materialov, več možnosti vključevanja, človeških virov in pobudnikov športnih aktivnosti, informacij in
priložnosti za masovno promocij;
- aktivnosti za razvoj množičnega športa, ki jih lahko izvaja civilna družba – zunanje športne aktivnosti
na javnih mestih (npr parki, športna igrišča), javno-zasebna partnerstva, ki promovirajo množičen šport,
zbiranje sredstev za podporo športno aktivne mladine z manj priložnosti, seminarji, konference, ogled filmov s
športno tematiko, animacija in videi, ki se objavijo na družbenih omrežjih in ostalih platformah.

4. Iasi kros, 9. oktober

Udeleženci civilnega pokala so se udeležili krosa v mestu Iasi– Ia'si Alearga. Kros je bil organiziran s
strani mestne hiše in je vključeval dirko za otroke (1,2 km), popularni tek (2,5 km), tek za navdušence (5 km) in
tek šampionov(8,5 km).

www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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Na krosu je sodelovalo več kot 24 prostovoljcev različnih starosti iz organizacije EuroDEMOS.
Število in profil udeležencev

81 udeležencev iz 5 regij Romunije
Udeleženci so bili predstavniki društev in organizacij, ki delujejo na področju športa, mladine,

humanitarnih dejavnosti, organizirajo aktivnosti za upokojence. Vsi so dejavni bodisi v formalnem, bodisi v
neformalnem izobraževanju in se ukvarjajo s temami kot so socialna vključenost, enake možnosti, aktivno
državljanstvo, človekove pravice in prostovoljstvo.

Gosti
G. Mihai Chirica – Župan mesta Iasi

Partnerji

Mestna hiša (občina) Iasi
www.primaria-iasi.ro

Šahovska zveza Romunije
www.frsah.ro

www.fairplaycivilsociety.ro
Civil Society – a Fair Play Actor of European Union (project no. 567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))
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Direkcija za mladino in šport mesta Iasi
www.djt-iasi.ro

Šahovsko društvo mesta Iasi
www.ajsiasi.ro

Primeri promocije projekta

Spletna stran občine Iasi

Spletna stran Radia Iasi

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

Pričevanja

Pričevanja udeležencev

Informacije, ki sem jih pridobila na aktivnostih mi bodo pomagale pri organizaciji aktivnosti v svojem
društvu, kjer promoviramo zdrav način življenja. Metodologija je bazirana na realnosti današnje družbe in
promovira sodelovanje različnih akterjev k reševanju določenega problema v športu in tudi širše. Rezultate
tega projekta bom definitivno uporabila za naslednja športna tekmovanja, demonstrativnih tekmah in
dejavnostih v Direkciji za mladino in šport - Botosani. (Asoltanei Loredana Elena)

Informacije so zelo uporabne, ker mi bodo pomagale na aktivnostih, ki jih prirejam za učence v razredu.
Metodologija je bila zelo raznolika in participajoča, aktivnosti zelo dobro organizirane in postavljene na zelo
dobra mesta po mestu. Všeč mi je bilo sodelovanje med različnimi starostnimi skupinami. V šoli smo že
predlagali, da bi bili učenci bolj fizično aktivni, organizirali bomo tudi več športnih dni in poskusili razviti
manjše športne klube. (Cazan Florica)

Pričevanja organizatorjev

Civil Society Cup je ustvaril edinstveno ozadje za sodelovanje med različnimi akterji civilne družbe.
Udeležili so se ga predstavniki iz celotne države,iz javne uprave,iz polja formalnega izobraževanja kot tudi
predstavniki različnih sektorjev na področju množičnega športa in promocije zdravega načina življenja na
individualni kot na ravni skupnosti. Civil Society Cup je pozitivno vplival na mesto Iasi in na vse udeležence,
predvsem pa je vplival na razmišljanje o zdravem načinu življenja in prednostih, ki jih prinaša množičen šport.
(Cătălina Aghini�ei)

www.fairplaycivilsociety.ro
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Sklep

Civil Society Cup je trajal tri dni in na njem je sodelovalo 81 udeležencev iz petih regij Romunije.
Aktivnosti so bile dinamične in so vsebovale prvine neformalnega izobraževanja, kot je delo v skupini, debate,
analize, odprte diskusije, brainstorming, kot tudi športne aktivnosti (šah, tek, nogomet). Glede na povratne
informacije udeležencev, je bil Civil Society Cup zelo uspešen. V prihodnje si udeleženci želijo podobnih
dogodkov in na tak način tudi pozivajo k večji udeležbi v množičnih športih in telesni aktivnosti. Dokazano je
bilo, da ima civilna družba zelo pomembno vlogo pri promociji športa ter da so akterji civilne družbe �s�, ki

lahko naredijo največ za promocijo zdravega načina življenja in spremembe lokalne skupnosti na boljše.

III.3.2. Civil Society Cup v Bolgariji
28.-30. oktober 2016 Teteven, Olymp Hotel,

Organizacija: IRRSA

Kratek opis dogodkov

Promovirani športi

Ekipni športi: odbojka, nogomet, tenis, lokostrelstvo
Individualni športi: lokostrelstvo, tenis, namizni tenis

Ekipni turnirji: odbojka, nogomet, tenis, lokostrelstvo
Turnirji posameznikov: tenis, lokostrelstvo

ZAKAJ?
Čisto na začetku projekta smo med udeleženci naredili krajšo raziskavo in rezultati so nam pokazali, da

so to trenutno najbolj zaželeni športi. Predvsem smo si želeli promovirati ekipne športe, saj je dandanes
timsko delo zelo pomembno pri vseh aspektih človekovega življenja.

Na razpolago smo imeli oziroma imamo odlične objekte za igranje odbojke, saj je naše mesto odbojke
in ima eno izmed najboljših odbojkarskih ekip v Bolgariji. Sploh pa je odbojka v Bolgariji zelo popularna in tudi
državna reprezentanca je ena izmed najboljših v Evropi in celo na svetu.
Zaradi velikega interesa, pogojev in popularnosti tega športa, smo se odločili, da bomo na najboljši možen
način implementirali ta projekt v našo skupnost. Turnir je bil strukturiran na podlagi izločanja. Zmagovalec je
bil določen po uradnih pravilih odbojkarske zveze.

Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu in je zato eden izmed najbolj zaželenih športov pri otrocih
in mladini. Imeli smo odlične pogoje za vadbo in turnir – nove športne objekte, zato smo se odločili, da v projekt
vključimo prav nogomet. Tudi ta turnir je bil izveden na podlagi izločanja ekip. Vsaka tekma je bila igrana 40
min (2x20 min), če ni bilo doseženega gola, so igralci izvajali penale.

www.fairplaycivilsociety.ro
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Tudi tenis je se bolj popularen šport v Bolgariji. Zasluga gre predvsem svetovno znanemu teniškemu
asu Grigorju Dimitrovu in Tsvetani Pironkovi.

Poleg tega smo se odločili, da v projekt vključimo ne-tradicionalen šport v Bolgariji. To je lokostrelstvo.
Lokostrelstvo zahteva natančnost, nadzor, osredotočenost, ponavljanje in odločnost. Lokostrelstva se lahko
poslužujejo prav vsi, ne glede na starost, spol ali sposobnosti. Po drugi strani potrebuješ za lokostrelstvo kar
nekaj drage opreme, zato je bila to odlična priložnost za vse, da se preizkusijo tudi v tem športu.

Aktivnosti

Diskusija z direktorjem oddelka za šport in mladino občine Teteven o razvoju dobrih pogojev za športne
aktivnosti. Predstavili smo tudi primere dobrih praks iz ostalih delov Bolgarije in Evropske Unije ter rezultate
nekaterih dobrih športnih društev občine Teteven.
Sestanek z glavnim trenerjem odbojkarske ekipe Teteven. Trener je na kratko predstavil odbojko, njeno
zgodovino, pravila, kako potekajo treningi, kaj je pomembno pri formiranju ekipe. Nato smo se tudi sami
preizkusili v igranju in tiste, ki odbojke še niso igrali, je trener naučil osnovnih spretnosti-kako žogo podati,
sprejeti, blokirati itd.

Teniški turnir

www.fairplaycivilsociety.ro
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Odbojkarski turnir

Nogometni turnir Fitnes trening s kondicijskim trenerjem
odbojkarske ekipe Teteven

Učna ura osnov lokostrelstva - “Robin Hood” lokostrelski športni klub je zagotovil učno uro o sami teoriji
lokostrelstva. Njihov klub je eden izmed najboljših v Bolgariji in konstanto tekmujejo in predstavljajo državo na
mednarodnih tekmovanjih.
Uradna spletna stran lokostrelskega športnega kluba “Robin Hood” http://scrobinhood.com/

Učna ura lokostrelstva – trenerji so z vsakim udeležencem nekaj ur vadili. Naslednji dan se je odvil
individualni in ekipni turnir v lokostrelstvu.

www.fairplaycivilsociety.ro
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Lokostrelski turnir (ekipno in posamično)

Število in profil udeležencev

58 udeležencev iz različnih univerz in
nevladnih organizacij
(Ekonomska fakulteta, Tehnična fakulteta
Sofija, Športna akademija, Ministrstvo za
izobraževanje, Nacionalna vojaška
Univerza).

www.fairplaycivilsociety.ro
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Gosti

Petar Mechkarov – glavni trener odbojkarske ekipe Teteven Volley

Dimcho Dikov – direktor oddelka za šport in mladino v občini Teteven

Profesionalni športniki iz lokostrelskega športnega kluba “Robin Hood”

Lokalni in nacionalni partnerji

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

Lokostrelsko športno društvo “Robin Hood” -
http://scrobinhood.com/

Sponzor dogodka: “Bolgarska mlečna industrija” (БМК) -
http://bmk.bg/bmk_en/contacts.html

Primeri promocije projekta
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Pričevanja udeležencev

Že od ranega otroštva igram odbojko in skozi leta sem z ekipo sodeloval na različnih poletnih športnih
kampih po Bolgariji. Organizacija, pogoji in sama atmosfera so mi obudili spomine na leta, ko sem bil aktivni
športnik. Dnevi, ki sem jih preživel tukaj so mi dali energijo in navdih za ponovno ukvarjanje s športom. To je
dober primer, kako lahko množično aktiviramo ljudi k fizični aktivnosti in jim prikažemo, da je šport pomemben
faktor človekovega življenja. (Simeon Vanov)

Nikoli nisem bila aktivna športnica, tudi v šoli nisem marala telovadbe, vendar moram reči, da mi je ta
športni projekt dal novo perspektivo o športu. Skozi teh nekaj dni sem se športno udejstvovala in pri tem
uživala. Všeč mi je bilo prijazno okolje in pozitivna energija vseh udeležencev. Po tem projektu bom definitivno
sama še naprej igrala tenis ali pa se odpravila v fitnes. (Blagovesta Andonova)

Pričevanja organizatorjev in partnerjev v projektu

Z organizacijskega vidika smo več kot zadovoljni z pridobljenim rezultatom. Razvili smo kulturo
boljšega razumevanja športa in zdravega načina življenja ter gradnjo aktivne civilne družbe. Izvedli smo več
okroglih miz in razprav na temo aktivne civilne družbe, zdravega načina življenja, korsti fizične aktivnosti, ter
tudi teme ki se ne dotikajo direktno športa, vendar so lahko združljive s športom kot so: pomen zaupanja
partnerjev, multikulturnost, aktivno udejstvovanje mladih.

Glavni fokus je bil na zgoraj naštetih temah. In vsi udeleženi v projektu so pokazali veliko angažiranost,
da projekt uspe. Kljub temu, da so bili turnirji organizirani v Bolgariji, smo uspeli skupaj z ostalimi partnerskimi
organizacijami pripraviti mednarodni projekt. To je dokaz, da so projekti Evropske Unije združujoči in krepijo
vezi med vsemi narodi Evrope.

Dobili smo tudi pozitivno povratno informacijo s strani partnerjev v Bolgariji. Eden izmed najbolj
aktivnih partnerjev v tem projektu je bila prav občina. Imeli smo gosta iz občinske pisarne, ki je izrazil podporo
in zahvalo, da je bilo mesto gostitelj evropskega projekta na tako visoki organizacijski ravni. Na okrogli mizi
smo prišli do zaključka, da ima šport pozitivne učinke na lokalno skupnost in da bo občina vedno na voljo
mladim z novimi, svežimi idejami za kakšne podobne projekte. S sodelovanjem z občino v tem projektu smo
postavili trdno vez in bazo za naslednje skupne projekte.

Kot študenti z veliko prijatelji in znanci v športnih klubih smo vedno z njihove strani poslušali kako
moramo mlade pozvati k temu, da so bolj aktivni in da se včlanijo v katerega od športnih klubov. Zato smo se
tudi odločili, da so prav ti športni klubi naši partnerji v tem evropskem projektu. Tako so lahko pokazali svoje
znanje in ideje mladim in jih na ta način prepričali k bolj aktivnemu življenju. Trenerji športnih klubov so bili zelo
aktivni in z budnim očesom spremljali udeležence na turnirjih. Prav oni so bili dragoceni svetovalci in mentorji
vsakega posameznika in na prijateljski način svetovali tudi o zdravem načinu prehranjevanja, ne samo o
samem športu.

www.fairplaycivilsociety.ro
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Zaključki

Če povzamemo vse zgoraj napisano, bi lahko rekli, da niso samo rezultati, ki so presegli naša
pričakovanja, pač pa smo ponosni tudi na zelo dobro sodelovanje med različnimi akterji – civilno družbo,
občino, nevladnimi organizacijami in športnimi klubi. Najboljša stvar pa je, da projekta ni konec, saj je v bistvu
začetek revolucije civilne družbe k pozivanju vseh generacij k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Športne
aktivnosti so najboljši način za izgradnjo skupinskega duha, brisanje predsodkov in spodbujanje razumevanja
med različnimi ljudmi.

III.3.3. Civil Society Cup v Sloveniji
18. – 20. avgust 2016, Črnomelj, Slovenija

Organizacija: Mladinski center BIT

Kratek opis dogodkov

Promovirani športi
Košarka, tenis, kolesarjenje, nogomet, hokej, shape boxing, pilates, zumba, aerobika, odbojka na mivki in
različne športne igre za otroke in odrasle v starem mestnem jedru in na reki Kolpi.

Aktivnosti
Igre na Kolpi so bile zgrajene iz 6 različnih manjših iger, kot so lovljenje žogic, ciljanje, plavanje ipd. Sodelovalo
je 6 ekip iz celotne Slovenije.

www.fairplaycivilsociety.ro
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Organizirali smo košarkarski in hokejski turnir v trojkah.

Zgodaj zjutraj se je začel kolesarski 12- urni maraton. Kolesarji so kolesarili po Beli krajini in skušali zdržati
vseh 12 ur na kolesu.
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Odrasli so se lahko udeležili krožne vadbe in Hit effect vadbe za kurjenje maščob.

www.fairplaycivilsociety.ro
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V soboto smo se posvetili tudi otrokom. V dopoldanskem času smo organizirali kreativne delavnice, kjer so si
otroci izdelali navijaške inštrumente, ki so jih kasneje uporabili pri navijanju na nogometni tekmi. Otrokom smo
postavili tudi napihljiva igrala, tako da so lahko skakali in se igrali na svežem zraku celotno soboto. Otrokom so
bili na voljo tudi go-kart avtomobilčki na pedala ter poganjalčki.
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Organizirali smo nogometni in košarkarski turnir posebej za odrasle in posebej za otroke ter različne štafetne
igre, kot so: tek, skakanje v vrečah, metanje žogic in na koncu še tekma z go-karti.

Celotno soboto se je odvijal tudi turnir v odbojki na mivki na reki Kolpi na Primostku in v Gradcu.

Vse tri dni projekta so bili organizirani treningi in prijateljske tekme za rokometna društva v športni dvorani
Loka Črnomelj.

Število in profil udeležencev

Na dogodku Civil Society Cup v Črnomlju je sodelovalo 54 odraslih oseb starih od 15 do 45 let iz
celotne Slovenije, kot tudi 50 odraslih oseb iz Bele krajine. Poleg tega je bilo na dogodku okrog 50 otrok, starih
od 3 do 15 let. Nekateri od njih so prihajali iz verskih manjšin, nekaj otrok pa je bilo tudi iz romske manjšine.
Poleg tega naj omenimo, da je bilo nekaj udeležencev tudi ekonomskimi in socialnimi ovirami.

Gosti in partnerji

Pri organizaciji dogodka smo imeli res veliko podporo županje občine Črnomelj. Dogodka sta se
udeležila tudi oba podžupana občine Črnomelj. Kot goste smo povabili lokalne športnike, ki so sedaj
profesionalci in velika športna imena v Sloveniji in Evropi. Partnerji dogodka so bili Klub belokranjskih
študentov, Športno društvo Vinica in ostali manjši lokalni klubi iz Bele krajine.
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Primeri promocije dogodka
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Pričevanja

Šport je moje življenje, s športom se ukvarjam že od otroštva. Letos sem začela z nečim čisto novim in
bolj eksotičnim športom-to je shapeboxing in sem totalno navdušena! ( )Sanja

Dogodek me je popolnoma navdušil in dejansko sploh nisem vedela, da imamo toliko športnih klubov v
Črnomlju. Ker nisem preveč športni tip, sem se odločila da bo zumba ali aerobika pravšnja zame. Hvala,
Mladinski center BIT za tole! ( )Lana

Ta dogodek je neverjeten. Preureditev ulic v športna igrišča-kakšna dobra ideja! Cel dan sem igral
hokej in prosim, organizirajte nekaj takšnega še večkrat. Vsi so tako veseli in srečni. ( )Tadej

Promocija športa, zdravega načina življenja in druženje s prijatelji na svežem zraku-neprecenljivo!
Naredili smo nekaj zelo dobrega za lokalno skupnost. ( )Jure

Najprej sem bil malce zaskrbljen, ker nisem imel nobenih izkušenj v organizaciji takšnega dogodka.
Kako bomo to naredili? Bomo uspeli rešiti vse morebitne probleme? Občina Črnomelj nam je pomagala pri
zaprtju glavne ceste za promet in dogodek se je odvil res fantastično. Vsi so res uživali-organizatorji in
udeleženci. Staro mestno jedro je bilo spet polno življenja. ( )Kristian

Promovirati naš šport in športno društvo na tak način je res dobro in inovativno. Nikoli nisem bil na
kakšnem podobnem dogodku, resnično sem užival in naše društvo je pridobilo nekaj novih članov. ( )Simon

Zaključki

Kot spodbudo k revitalizaciji starega mestnega jedra, promociji zdravega načina življenja, manjše
uporabe avtomobilov, smo se odločili, da za promet zapremo staro mestno jedro. Ulice, ceste in parkirišča so
se spremenili v športna igrišča za različne športe, otroške delavnice in druge aktivnosti. Na ta način smo dodali
vrednost lokalni skupnosti. Z dogodkom smo promovirali različne športe in športne klube v občini Črnomelj in
na tak način so dobili več vidnosti v sami skupnosti in tudi nekaj novih članov. Poleg tega smo dali veliko
pozornosti k promociji pomembnosti fizične aktivnosti in zdravega načina življenja.

www.fairplaycivilsociety.ro
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III.3.4. Civil Society Cup v Veliki Britaniji
28. – 30. julij 2016, Gorton Manchester

Organizator: Vision2020

Kratek opis dogodkov

Promovirani športi
Naša projektna ekipa se je odločila, da bo v

projekt vključila namizni tenis, ker je zelo popularen v
lokalni skupnosti. Treningi so potekali vsako nedeljo
minimalno 2 ure. Na treningu je bil prisoten tudi
trener. So-organizatorji dogodka je bila lokalna
mladina, mlade ženske ter upokojenci lokalne
skupnosti Gorton iz Manchestera.

Aktivnosti

Aktivnosti so vključevale tedenski trening tenisa, tekme in teniški turnir.

Projekt je spodbujal udeležence k aktivni, produktivni in aktivni udeležbi, ki je vodila k izboljšanju
fizičnega zdravja, povečanju samozavesti in ugledu, ki ga ima igranje tenisa. Aktivnosti so se lahko udeležili
vsi, tudi tisti, ki po navadi nimajo dostopa do tovrstnih dejavnosti.

www.fairplaycivilsociety.ro
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Tenis trenerji v Vision2020 in člani projektne ekipe imajo mednarodne izkušnje v mladinskem delu,
socialnem delu in so aktivni na različnih delavnicah, usposabljanjih in seminarjih.

Vision2020 Mladinski klub je poskrbel za prostor, kjer so potekali treningi tenisa. Udeleženci
treningov so bili mladi in odrasli iz lokalne skupnosti, ki so aktivno vključeni v ostale projekte in aktivnosti
organizacije. Tako so na treningih tudi družili, razvijali timski duh, se učili projektne organizacije in bili na tak
način zgled mlajšim generacijam v organizaciji.
Na turnirju smo zmagovalcem podelili pokale, vsi udeleženci pa so dobili medalje in priznanja za udeležbo.

45% udeležencev na dogodku so bili mladi z manj priložnosti, večina njih prihaja iz ekonomsko
šibkega okolja in si sami tovrstnih aktivnosti ne morejo privoščiti, zato je bil projekt dobrodošlica v lokalni
skupnosti.

''Civil Society Tournament'' – športni dan je ljudem dal možnost videnja in udeležbe dogodka,
katerega lahko organizirajo prav vsi akterji civilne družbe. Tukaj ne gre samo za organizacijo športnih
dogodkov, pač pa lahko tudi kulturnih, umetniških ipd.

Tudi po zaključku dogodka smo se odločili, da nadaljujemo s treningi in na tak način zmanjšamo
procent debelih otrok, raven stresa in nezdravega načina življenja. Tako igramo tenis od 2-4 ure na teden.

90.2% udeležencev je po zaključku projekta bolj socialno vključenih, imajo boljše komunikacijske
sposobnosti, so sproščeni pri skupinskih vadbah in uživajo v druženju z ostalimi soudeleženci.

Število in profil udeležencev

Več kot 50 ljudi iz različnih socialnih okolij in profilov je sodelovalo na dogodku. Med njimi je bil tudi
župan mesta Manchaster Carl Austin-Behan, lokalni svetniki, predstavniki civilne družbe, predstavniki
humanitarnih organizacij, ljudje z manj priložnostmi, mladina, upokojenci, predstavniki teniškega kluba,
trenerji, mentorji in vsi ostali člani lokalne skupnosti.

Organizacija V2020 vsakodnevno dela predvsem z mladino, mladimi ženskami, pa tudi s starejšimi,
upokojenci in pa z osebami z manj priložnostmi, zato so udeležence na projekt pripravili že prej z različnimi
aktivnostmi in športnimi dnevi.
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Primeri promocije projekta

Pričevanja

Pričevanja udeležencev
Z udeležbo na tem projektu sem zelo zadovoljen. Izboljšal sem svoje teniške sposobnosti, sem bolj

samozavesten in verujem sam vase. Projekt me je opolnomočil tako psihično, kot fizično. Pa tudi navdihujoče
je bilo in hkrati nagrajujoče za nas, udeležence. ( )Runoh

Teniški turnir je bil zelo kreativen, navdihujoč ter je od mene in moje ekipe potegnil največ kar je lahko.
Seveda v pozitivnem smislu. Dogodek mi je omogočil, da sem spoznal nove ljudi in da sem delal in e družil z
ljudmi, ki sem jih komaj spoznal. Pohvalil bi tudi trenerje in mentorje, ki so nam bili res v pomoč in nas naučili
boljše tehnike in različnih trikov.( )Patani

Teniški turnir je bil zame izziv in je hkrati okrepil mojo samozavest. Izluščil je moje znanje in
tekmovalnost. ( )Oswani

Teniški turnir, ki ga je organiziral V2020 je bila odlična iniciativa. Sam sem veliko odnesel od tega
projekta. Zame je bila to fantastična izkušnja in mislim da ne samo zame, pač pa za vse udeležence projekta.
Na tem mestu bi se rad zahvalil koordinatorju projekta, vsem organizatorjem in sponzorjem. Upam, da bo
takšnih projektov v naši skupnosti še več. ( )Gbenga
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Pričevanja organizatorjev in partnerjev

Dogodek je spodbudil povezovanje različnih generacij in različnih članov skupnosti. Dogodek jih je
povezal, skupaj so aktivno preživeli prosti čas, promovirali so zdrav življenjski slog ter zdravo tekmovalnost.
Poleg tega je dogodek doprinesel k transformaciji iz pasivne družbe k zelo aktivni ter mreženju za naslednje
podobne dogodke. ( )Cllr Bernard Stone

Dogodek je ustvaril veliko priložnosti za
člane lokalne skupnosti z manj priložnosti. Srečali
so se z različnimi mentorji, trenerji, predstavniki
javnih organov, lokalnimi svetniki z namenom
diskusije o lokalnih problemih, spodbujanju
državljanske odgovornosti ter transformaciji
družbe na boljše. Skupaj smo ugotovili, da so vsi
aktivni člani skupnosti, od mladine, mladih žensk ter
starejših, ki so že v pokoju, zavezani k izboljšanju
družbe ter še posebej aktivni v promoviranju
zdravega načina življenja prav z igranjem tenisa in
organizacijo teniških turnirjev. (Dr. Esther Oludipe,
Direktorica Highway Hope)

Zaključki

Udeleženci so učinkovito sodelovali v vseh dejavnostih programa, ki je vključeval tedensko treniranje
namiznega tenisa, teniška tekmovanja in teniški turnir. Sodelovanje in interakcija med udeleženci je ostala tudi
po koncu projekta, saj so bili vzpostavljeni kontakti tudi preko različnih medijev, kot so Skype, elektronska
pošta, Facebook. Ustvarili so tudi posebno Facebook stran, ki služi za razširjanje rezultatov, izmenjavo datotek
in dokumentov, povezanih s projektom.

Ti mediji so bili uporabljeni tudi pri merjenju
učnih rezultatov ter pri samorefleksiji ter učenju
in širjenju informacij o Erasmus+ programu.
Poleg tega so naši predstavniki obiskali druge
partnerske organizacije po Evropi in na ta način
spletli mrežo kontaktov in idej za naslednje
projekte. V Erasmus+ program smo kar aktivni,
največkrat organiziramo usposabljanja za
mladinske delavce, ta projekt pa nas je na
področju mladinskega dela še izboljšal in nam
prinesel nova organizacijska znanja tako na
lokalni, kot na internacionalni ravni.
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III.3.5. Civil Society Cup v Italiji
5. - 7. avgust 2016, CAGLIARI, ITALIJA

Organizacija: TDM2000

Priprave na Civil Society Sport Cup v Cagliariju, Italija

Pred začetkom uradnih dni dogodka Civil Society Sport Cup, smo začeli s promocijo, ki je trajala polne
štiri mesece, imenovano “The Road to Civil Society Sport Cup”.

The Road to Civil Society Sport Cup je potekal predvsem v luči sodelovanja našega osebja na štirih
različnih dogodkih, ki smo jih izkoristili za informiranje, zbiranje kontaktov, posredovanje informacijskih
materialov in priprave na avgustovski dogodek.

1) VIVICITTA' (3. april 2016). Vivicittà is je športni
dogodek, ki je hkrati potekal v 43-ih mestih v Italiji in 11-ih
po svetu, vključno z mesti, kot so Pariz (Francija), Osaka
(Japonska) in Sarajevo (Bosna in Hercegovina), zasnovan
za uživanje v lepotah teka po mestu in namenjen vsem, ki
so želeli sodelovati. V Cagliariju je vključeval pol-maraton
za športnike, otroški tek in ne-tekmovalni tek za vse, kjer je
bilo skupen tek mogoče videti izključno kot uživanje v
športu v mestu; sodelovalo je veliko ljudi, ki prihajajo iz
različnih socialnih in ekonomskih okolij, kot tudi starejši,
ljudje na invalidskem vozičku, mlade matere s svojimi
otroki v vozičku in podobno. Zahvaljujoč našemu
partnerstvu z UISP (Italijanska športna unija za vse), smo
vsem udeležencem podelili nalepke in informativne letake
(2000-im osebam).

2) SPARTAN (16. februar 2016 – 16. april 2016). Spartan je prireditev borilnih veščin, ki je potekala v
cagliarijski telovadnici “Area 21”. Glavna ideja je bila zagotoviti trening skupini ljudi (moškim in ženskam), ki še
nikoli prej niso tekmovali v paru, zaradi česar so postali povezana skupina športnikov, ki lahko sodelujejo na
pravem športnem dogodku. Izvedeni športi vključujejo jiu-jitsu, boks in tajski boks. Vključeni smo bili tako v
trening, kot tudi v zaključni dogodek.
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3) ICHNUSA SAILING KERMESSE (14. – 15. maj 2016). ISK is je dogodek za vse ljubitelje jadralnih športov,
kot tudi različnih športov, ki jih je mogoče izvajati v vodi (deskanje, spuščanje zmaja, potapljanje, veslanje in še
več). Vključeval je jadralno tekmovanje, sejem različnih športnih organizacij za promocijo njihovega dela in
številne delavnice, kjer so se lahko vsi, od otrok do odraslih, preizkusili v različnih športih in se o njih poučili.
Sodelovali smo z informacijsko točko, ki je širila naše informacije in delila letake.

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

4) ATENEIKA (27. maj 2016 – 7. junij 2016). Ateneika je vsakoletni dogodek na olimpijskih igrah Univerze v
Cagliariju. Študenti z različnih fakultet lahko ustvarjajo ekipe ali se združujejo z ljudmi, ki obiskujejo iste
predmete, in sodelujejo v številnih disciplinah, kot so nogomet, tenis, odbojka, košarka, atletika in še več, s
1600-timi tekmujočimi športniki in več kot 10.000-imi mladimi, ki se dogodka udeležujejo ves čas njegovega
trajanja. Sodelovalo je tudi naše osebje, ki je vzpostavilo trdno sodelovanje z ekipo Ateneike, ki nam je
odstopila prostor za vzpostavitev info točke za naš projekt in Civil Society Sport Cup.
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CIVIL SOCIETY SPORT CUP
v Cagliariju, Italija – 5. – 7. avgust 2016

Kratek opis dogodkov

Promovirani športi

- 5. in 6. avgust sta bila posvečena .nogometu
Ta je bil izbran na podlagi majhne raziskave, ki smo jo izvedli na lokalni ravni v mesecih priprav, znotraj

katere smo kontaktirali več državljanov različnih ciljnih skupin (toda predvsem mladih, v starosti 18-30 let, s
celotnega otoka Sardinija) in izkazalo se je, da je bil, v smislu številk, najbolj priljubljen šport. Zato smo v njem
videli učinkovito orodje, enostavno za uporabo, s katerim je mogoče doseči veliko število državljanov in
promovirati sporočilo glede moči množičnih športov, ki smo ga želeli sprožiti.

- 7. avgust je bil posvečen veliki tekmovalni in ne-tekmovalni .kolesarski dirki
Odločili smo se za kolesarjenje, saj je bilo iz naše raziskave razvidno, da imajo ljudje radi preproste

športe, v katerih lahko vsakdo sodeluje, so koristni za gibanje in vam dajejo možnost, da na drugačne način
uživate v mestnem območju. To je postalo jasno med tekaškim dogodkom, v katerem smo sodelovali, za
mnoge ljudi pa je bilo kolesarjenje še bolj priljubljeno, zato smo organizirali eno izmed največjih skupinskih
kolesarskih prireditev doslej, ki so kadarkoli potekale v našem mestu. Za organizacijo obeh, tekmovalne in ne-
tekmovalne kolesarske dirke, smo se odločili zato, da bi čim večjemu številu ljudi omogočili sodelovanje, brez
želje po tekmovanju, samo zaradi zdravja, prijateljstva, zabave in forme.

Aktivnosti

Nogometni dnevi so petim ekipam (vsaka po 10 članov) dali možnost, da tekmujejo na dvodnevnem turnirju.
Tekmovanje se je začelo 5. avgusta, s krogom, v katerem se je morala vsaka ekipa soočiti z vsemi drugimi
ekipami, v 30-minutnih tekmah.

6. avgusta se je v drugem krogu vsaka ekipa soočila z drugo ekipo.
Vsaka zmaga na turnirju je štela tri točke, neodločen izid je štel eno točko in poraz nič točk.
Ekipi, ki sta dosegli največje število točk, sta se medsebojno soočili v 40-minutni finalni tekmi.
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Na začetku je bil za vse udeležence, osebje in občinstvo organiziran govor o vrednotah množičnega športa, ki
mu je sledil aplavz.

Vsi udeleženci srečanja so bili zaprošeni za maksimalen fair play in korektno vedenje, ki se je
vzdrževalo skozi celoten turnir, kjer so vsi igralci imeli tekmovalen odnos, toda vedno s korektnim duhom do
nasprotnika.

Nagrade so prejeli zmagovalna ekipa, najboljši strelec, najboljši igralec, najboljši vratar in igralec z
najbolj športnim obnašanjem. Vse ekipe so prejele darilce.
Igralci, ki v določenem trenutku niso sodelovali v tekmovanju, so bili sodniki tekem drugih ekip, kar se je
odražalo v nadaljnjem razvoju njihovega odnosa oz. športnega vedenja.

Omenjenega 7. avgusta je kolesarska dirka, kot navedeno, vključevala dve vrsti udeležencev:
tekmovalce in ne-tekmovalce.

Vsi kolesarji so se zbrali v centru mesta in so za sodelovanje dobili razpoznavno majico.
Obe dirki sta bili dolgi 10 km in sta potekali ob morski obali Cagliarija, proti specifični kontrolni točki in

nazaj do zbirnega mesta.
Dirko sta spremljala rešilec in službeni avtomobil, da bi se izognili kakršnimkoli nesrečam med dirko ali

za hitro odzivanje na morebitne težave.
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Najprej se je začel tekmovalni tek, ne-tekmovalni, z več sodelujočimi udeleženci, pa takoj za njim, v
skupnem trajanju okoli štiri ure dogodka.
Za prve tri kolesarje smo zagotovili nagrade, in majhna darila za vse ostale.

Udeleženci

Nogometni turnir:
- 50 udeležencev
- 30 ljudi iz občinstva in osebje
- Udeleženci z manj priložnostmi: dva udeleženca s kroničnimi boleznimi, pet udeležencev s podeželskih

območij, dva udeleženca s težavnim ekonomskim ozadjem
- Gost: - podžupan mesta GairoSergio Lorrai

Kolesarsko tekmovanje:
- 50 uradnih udeležencev
- Več kot 100 udeležencev, ki so se pridružili ne-tekmovalnemu kolesarjenju
- Udeleženci z manj priložnostmi: trije udeleženci s kroničnimi boleznimi, 10 udeležencev s podeželskih

območij, trije udeleženci s težavnim ekonomskim ozadjem, dva udeleženca s priseljenskim ozadjem (Litva,
Armenija)

- Gost: - namestnik za mladino in šport Občine CagliariYuri Marcialis

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

47



Partnerji

Sigma Calcio Cagliari
Občina 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

Primeri promocije projekta
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Izpovedi udeležencev

"Zame predstavlja igranje nogometa vse, odkar sem bil otrok, moje otroške sanje so bile, da postanem
igralec. Igranje na tem turnirju je odličen način za preživljanje časa s prijatelji. Nismo zmagali, vendar smo
ostali tukaj, z vsemi ekipami, kot velika družina" Marco D'Angelo (udeleženec na nogometnem turnirju Civil
Society Sport Cup v Cagliariju)

"Zahvaljujoč povabilu na ta dogodek, imamo priložnost za srečanja in preživljanje nekaj kvalitetnega
časa izven našega delovnega mesta, ob izmenjavi vrednot in spoštovanju drug do drugega. Mislim, da
moramo bolj delati na tem, da otrokom že od otroštva pojasnjujemo te vrednote, saj današnji športniki včasih
niso najboljši vzorniki. Današnja aktivnost je dobro orodje" Fabrizio Presidente (udeleženec na nogometnem
turnirju Civil Society Sport Cup v Cagliariju)

"Šport pomeni zabavo, sprostitev, osvoboditev vašega uma od vsakdanje rutine. Obožujem
kolesarjenje in to veliko počnem v svojem prostem času. Je zabavno in odličen način, da ostanete zdravi,
dobite okolju prijazno prevozno sredstvo. Toda rad imam tudi tekmovanje". Marco Mura (udeleženec v
kolesarskem tekmovanju Civil Society Sport Cup v Cagliariju)

Izpovedi organizatorjev, partnerjev in gostov

"To je v bistvu nekaj, kar smo vedno želeli narediti, ampak včasih se pač ne ustavimo za dovolj dolgo, in
nekaj časa traja, za ustrezno organizacijo. Ponavadi nogomet z osebjem, člani in prijatelji našega združenja
igramo vsak torek. Se zabavamo in ostajamo zdravi, predvsem pa dobimo priložnost, da se srečujemo in
izmenjujemo izkušnje vsakega od nas, v prijaznem, zdravem in sproščenem vzdušju. Danes ni nič drugače:
smo samo v večji skupini in spoznavamo nove prijatelje ter partnerje". (TDM 2000, članFederico Gaviano
osebja in udeleženec v nogometnem turnirju Civil Society Sport Cup v Cagliariju)

"To je zelo pomemben trenutek za šport in socializacijo našega mesta, način za doživljanje in uživanje
mesta na nenavaden način. Danes imamo zelo veliko število sodelujočih ljudi, ki tekmujejo ali pa samo uživajo
v kolesarjenju. Program Cagliarija je močno spodbujanje množičnih športov, s pomočjo naše administracije.
Ta pobuda se popolnoma ujema, je uporabno orodje za dialog med ljudmi v naši skupnosti, ki lahko pokaže,
kako veliki smo". (namestnik za mladino in šport Občine Cagliari, med kolesarsko dirko CivilYuri Marcialis
Society Sport Cup v Cagliariju)

ZAKLJUČKI

Civil Society Sport Cup je velik uspeh in čudovit dogodek za udeležence, organizatorje, občinstvo in
vse sodelujoče partnerje ter goste. Glavni, poudarjen rezultat je bil na sposobnosti, da lahko skupaj živimo v
skupnosti, uživamo v vrednotah, ki jih lahko privzgaja šport: spoštovanje, solidarnost, strpnost, zdrav način
življenja, sodelovanje, športno obnašanje (fair play) in aktivno sodelovanje.

Kot je poudarjeno v Beli knjigi Evropske komisije o športu, ustvarjajo športne aktivnosti številne koristi
za družbo, začenši z njihovim prispevkom k gospodarstvu EU in vrednostjo, ki jo imajo za dobrobit
državljanov. Športne aktivnosti so prav tako dober promotor socialnih in demokratičnih vrednot, kot so
socialna vključenost, spodbujanje enakih možnosti in enake priložnosti.
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Telesna dejavnost, zdravje in kakovost življenja so tesno povezani med seboj. Človeško telo je bilo
zasnovano za gibanje in zato potrebuje redno fizično aktivnost, da bi optimalno delovalo in se izognilo bolezni.
Dokazano je, da je sedeči način življenja dejavnik tveganja za razvoj številnih kroničnih bolezni, vključno z
boleznimi srca in ožilja, glavnim vzrokom smrti v zahodnem svetu. Poleg tega, prinaša aktivno življenje
številne druge socialne in psihološke koristi in obstaja neposredna povezava med telesno aktivnostjo in
pričakovano življenjsko dobo, tako da fizično aktivne populacije živijo dlje od nedejavnih. Sedeči ljudje, ki
postanejo bolj telesno dejavni, poročajo o boljšem počutju, tako s fizičnega kot duševnega vidika, in uživajo v
boljši kakovosti življenja, kot je navedeno v smernicah EU za telesno dejavnost.

III.4. Informacije o partnerjih, vključenih v projekt Civil Society – a Fair Play Actor of
European Union

Koordinator:

Združenje EuroDEMOS - Romunija

EuroDEMOS (Community Leaders within European Background) je združenje za obrambo človekovih
pravic, civilna šola vključevanja prostovoljcev, usposabljanje in promocijo mladih mnenjskih voditeljev na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, s pomočjo aplikativnih programov evropskega interesa, ki je 27 let
neprekinjeno aktivno na področju prostovoljstva v civilni družbi. EuroDEMOS je združenje krovne vrste,
sestavljeno iz petih organizacij (npr. mladinske, študentske, ženske organizacije) in 12-ih oddelkov,
specializiranih za področja civilnega interesa (izobraževanje, mladino, demokracijo, kulturo itd.).

V zadnjih 14-ih letih delovanja na mednarodni ravni, se je NVO EuroDEMOS specializirala za evropske
politike v usposabljanju mnenjskih voditeljev. Namen organizacije je promocija človekovih pravic in
demokratičnih vrednot ter socialnih modelov.

NVO EuroDEMOS cenijo kot pomembno članico AGORE Evropskega parlamenta, aktivno v
prednostnih programih Sveta Evrope in Evropske komisije. EuroDEMOS je član platforme za sodelovanje
mladih Azije in Evrope, sodelavec O.S.C.E. (Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi), nadzornik za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Romuniji in njihov promotor na globalni ravni.

Osebje združenja EuroDEMOS je sestavljeno iz strokovnjakov, od katerih ima vsak več kot sedem
profesionalnih kvalifikacij, pomembnih za snovanje, izvajanje in spodbujanje državljanskih programov in
projektov organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

EuroDEMOS je pobudnik in koordinator prve evropske mreže za promocijo vključevanja mladih v
postopek odločanja "Involved Youth Coalition" (www.involved-youth-coaliton.com).

Združenje EuroDEMOS je tudi pooblaščeno za zagotavljanje poklicnega usposabljanja prek Centra za
poklicno usposabljanje, za kvalifikacije projektnega menedžerja in socialne ter državljanske kompetence.

EuroDEMOS je uvedel in koordiniral številne državljanske programe v interesu skupnosti, na
področjih, kot so mladi in šport, izobraževanje, človekove pravice, demokracija, državljanstvo, trajnostni
razvoj, ekologija in varstvo okolja, socialno varstvo, kultura in umetnost itd., razvil nacionalne in mednarodne
mreže ter platforme, mednarodne in čezmejne strategije in politike, mednarodne e-novice.

V okviru združenja EuroDEMOS delujejo tudi številni centri s specifično dejavnostjo, glede na potrebe
skupnosti: informacijski center za menedžment prostovoljcev in neformalno izobraževanje; mladinski center;
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center za spremljanje varstva človekovih pravic v Romuniji; neodvisni center za izobraževanje državljanov o
volitvah itd.

Kontakt:
EuroDEMOS Association
Str. Pacurari20, bl.4, parter, Iasi, Romania
E-mail: eurodemos@yahoo.com
Telefon: 004 0746 471 857
www.eurodemos.org www.involved-youth-coalition.com,

Partnerji:

TDM2000 – Italija

"TDM 2000" je neodvisna neprofitna organizacija, ki koordinira mlade, pripravljene sodelovati v
prostovoljskem sektorju, in jih podpira pri razvoju osebnih in profesionalnih spretnosti, s pomočjo
izkustvenega učenja in neformalnega izobraževanja.

Glavna interesna področja: mladinska politika, podjetništvo, človekove pravice, demokracija,
medkulturno učenje, aktivno državljanstvo, neformalno izobraževanje, mednarodno sodelovanje, lokalni
razvoj in migracije. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo, osmišljajo, načrtujejo in uresničujejo mladi.

NVO ima dve različni pisarni, v katerih prostovoljci in člani sveta vsakodnevno delajo. Skupina je
sestavljena iz 800-tih članov, ki aktivno sodelujejo v projektih NVO. TDM 2000 je akreditirana za gostiteljstvo,
pošiljanje in koordinacijo prostovoljcev v okviru EVS. S strani sardinijske regionalne oblasti smo priznani kot
prostovoljska organizacija. Registrirani smo s strani Sveta Evrope in sodelujemo v programu Leonardo da
Vinci. Od leta 2009 gostimo projekt v okviru državne javne uprave. Leta 2010 je TDM 2000 podpisala
partnerstvo z Univerzo v Cagliariju, za priznavanje neformalnega učenja in pridobivanje kreditnih točk.
Pravzaprav delamo na priznavanju kompetenc tudi za formalno izobraževanje v srednji šoli. Sodelujemo z
"AgenziaRegionale del Lavoro", javno institucijo, ki se ukvarja z opolnomočenjem mladih na trgu dela,
zagotavlja smernice in informacije o programih Evropske unije ter usposablja mlade. Podoben sporazum smo
podpisali tudi z "ENTE ERSU", javno institucijo, ki je pooblaščena za štipendiranje in namestitev študentov.

Associazione TDM 2000 je članica mednarodne mreže TDM 2000 in mreže Fundacija Anna Lindh.
TDM 2000 vsakoletno v prvem tednu avgusta izvede mednarodni kulturni festival, ki okoli 200-im
mladostnikom iz vsega sveta daje možnost, da odkrivajo različne kulture in izmenjujejo kulturne prakse.

Kontakt:
TDM2000
Ex Art, piazza Dettori 9, Cagliari, Italija
E-mail: info@tdm2000.org
Telefon: +39 070666941
http://www.tdm2000.org/
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International Relations Research Student Association – Bolgarija

IRRSA je neodvisna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1999. Temelji na prostovoljnem delu.
Združuje študente mednarodnih odnosov, evropskih študij in političnih ved na Univerzi za nacionalno in
svetovno ekonomijo (UNWE).

IRRSA se ukvarja z organizacijo javnih predavanj, diskusij, okroglih miz s predstavniki politične in
diplomatske elite. Prav tako vodi seminarje za pisanje projektov, s strokovnjaki tega področja. Organizira
simulacijske igre med študenti vseh predmetov, ki proučujejo politične vede. Poleg tega, organiziramo
spomladanski ples za tiste, ki študirajo mednarodne odnose in politične vede. Raziskujemo in analiziramo
trenutne procese in pojave v zunanji politiki. Prav tako podpiramo partnerske odnose z Atlantskim klubom
Bolgarije, bolgarskim diplomatskim združenjem, AIESEC, Študentskim svetom Univerze za nacionalno in
svetovno ekonomijo. IRRSA je član nacionalnega mladinskega foruma in kolektivni član bolgarskega
diplomatskega združenja.

Združenje
§ raziskuje, analizira in komentira procese in pojave, povezane s političnimi, gospodarskimi, kulturnimi,

znanstvenimi, športnimi in drugimi odnosi med subjekti mednarodnih odnosov.
§ prispeva k izboljšanju usposobljenosti in nadaljnji profesionalni realizaciji študentov.
§ si prizadeva za vzpostavitev odnosov med študenti različnih starosti iz naše akademske skupnosti na

UNWE in organizacijami v državi in tujini.
§ spodbuja svobodno izražanje študentov in njihovih mnenj.
§ si prizadeva svojim članom zagotoviti možnost za sodelovanje v različnih univerzitetnih, nacionalnih,

evropskih in svetovnih programih.
§ si prizadeva za dvig ugleda UNWE in akademske skupnosti v naši družbi, vključno z dvigovanjem

njune priljubljenosti skozi množične medije.
§ zastopa interese študentov iz naše akademske družbe pred izvršilnim organom UNWE in

institucijami, ki neposredno vplivajo na njihovo poučevanje.
§ ohranja stike z nekdanjimi študenti, katerih vodilni oddelek je oddelek za "mednarodne odnose" na

UNWE, in spodbuja njihovo sodelovanje v zadevah združenja in študentov.
§ ustvarja stike s podjetji iz zasebnega in vladnega sektorja v Bolgariji, ker meni, da morata iti

izobraževanje in poslovanje z roko v roki.

Kontakt:
IRRSA
Studentski grad, “Osmi dekemvri” str., University of national and world economy, Sofia, Bolgarija
E-mail: office@saimo-bg.org
Telefon: +359879379654
www.saimo-bg.org
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Vision2020 – Združeno kraljestvo

V2020, registrirana dobrodelna organizacija (CC No: -1142264), izvaja poučevanje IKT, trening
socialnih in vodstvenih spretnosti, šport/vaje za krepitev skupnosti, zagotavlja možnosti za socialno
ogrožene, težko dosegljive mlade, z jezikovnimi prilagoditvami in družbeno kulturnimi kompleksnostmi/izzivi,
težavami in identifikacijami; opolnomoča te socialno ogrožene, težko dosegljive mlade, tako da jim zagotavlja
priložnosti in pomaga pri iskanju poti nazaj v izobraževanje, prostovoljstvo in zaposlovanje.

Nahaja se v črnski in azijski manjšinski etnični skupnosti Gortona, Manchester, Velika Britanija, eni od
najbolj socialno ogroženih sosesk v VB, ki spada med 10 % najbolj ogroženih krajev v Veliki Britaniji, 30 %
najbolj ogroženih območij Lower Super Output Area (vladno poročilo '08). V2020 spodbuja osebni razvoj
mladih skozi sodelovanje širše skupnosti, usposablja, opolnomoča in uri jih skozi coaching, mentorstvo;

Na ta način se izboljšujeta njihova samozavest in samospoštovanje, prek mladinskih izmenjav,
mladinskih pobud, projektov usposabljanja in mreženja itd. "RTS" Youths Reclaim The Streets, "KIO" Kick it
our Kick Racism Out je bil leta 2002 s strani MvA/Britanskega sveta (glej spletno stran Mladi v akciji in SALTO),
izbran kot študija primera, namenjen izgradnji spoštovanja v skupnosti, zmanjšanju ravni asocialnega
vedenja, nestrpnosti, rasizma in ksenofobije izključenih mladih, prek reformativnih in participativnih
aktivnosti.

Zaradi svojega prispevka k mladinskemu delu, je bil s strani Britanskega sveta, predsednik V2020
imenovan za prvaka mednarodnega mladinskega dela MvA, pogodbenega trenerja bazena za usposabljanje
in aktivnosti sodelovanja, Pool, lokalno kontaktno osebo in lokalnega koordinatorja. Britanski svet je odobril
tudi naslednje projekte 'EPAC' Euromed:

Path to Active Citizenship, 'WARX' War Against Racism and Xenophobia, 'ROP' Roma Outreach
Project, 'YIDS' Youth Inter-cultural Dialogue, itd.
Ker nadaljujemo z razširjanjem našega področja delovanja, so organizacije, kot so Comic Relief, Awards for
All, ESF – Back to Work Programme, Swimathon Funds odobile sredstva za različne projekte.

Naša organizacija je bila s strani Britanskega sveta akreditirana tudi kot pošiljajoča, gostiteljska in
usklajevalna EVS organizacija, za naslednjih sedem let. AQA je Insitute of Leadership Studies and
Development V2020 registriral kot akreditacijski center za vse tečaje, izvedene v centru in lokalni skupnosti.

Kontakt
Vision2020
19 RAWSTHORNE AVENUE, MANCHESTER
E-mail: vision2020leadershiptraining@gmail.com
Telefon: +441612307284
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Mladinski center BIT – Slovenija

MC BIT je prvi mladinski center v Beli krajini (JV Slovenija), ki sta ga konec leta 2004 ustanovili dve
najbolj aktivni mladinski društvi v regiji (MKK - Mladinski kulturni klub Bele krajine, KBŠ – Klub belokranjskih
študentov). Nahaja v centru mesta Črnomelj in obsega informacijsko pisarno ter klub MKK. Vodijo ga v
glavnem prostovoljci, ob podpori pogodbenih partnerjev. Naša glavna ciljna skupina so mladi med 15-im in
30-im letom. Posebna pozornost je namenjena mladim z manj priložnostmi, zlasti tistim s socialnimi,
ekonomskimi in izobraževalnimi ovirami.

Vizija Mladinskega centra BIT je ustvariti ekipo, ki bo učinkovito delovala v smeri izpolnjevanja potreb
mladih in jih bo posledično spodbujala, da se poistovetijo z vrednotami organizacije.

Poslanstvo je pripravljati in usklajevati programe ter projekte, ki omogočajo mladim, da svoj prosti čas
preživijo na ustvarjalen način in zadovoljijo svoje izobraževalne, strokovne, kulturne, umetniške in druge
potrebe.

Programski cilji organizacije so naslednji:

- Spodbujati aktivno udeležbo mladih in evropsko državljanstvo
- Obveščati mlade o različnih temah, povezanih s vsakdanjim življenjem
- Zagotavljati ustrezno svetovanje in napotitev uporabnikov na ustrezne institucije
- Zagotavljati pogoje, ki bodo mladim omogočali, da svoj prosti čas preživljajo na kreativen način
- Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo
- Promocija in vključevanje mladih v prostovoljno delo
- Dvigniti zavest in zmanjšati posledice odklonskega vedenja med mladimi
- Spodbujati samoiniciativnost in kreativnost mladih
- Neposredna in stalna komunikacija z lokalno mladino, z namenom izpolnjevati njene potrebe
- Spodbujati politično (sodelovanje v procesih odločanja) in socialno participacijo mladih
- Zagotavljati sodelovanje lokalne mladine v mednarodnih aktivnostih
- Sodelovanje in mreženje s sorodnimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni

Mladinski center BIT je leta 2012 pridobil status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
mladine.

Glavna področja našega dela so:
- Informiranje in svetovanje za mlade (individualno in skupinsko)
- Neformalno izobraževanje in projekti na lokalni ravni (delavnice, tečaji, predstavitve, okrogle mize,

razstave, konference, mladinske pobude)
- Mednarodni mladinski projekti (Evropska prostovoljna služba, usposabljanja, seminarji, usposabljanje

na delovnem mestu, mreženje)
- Klubski program (Nekomercialni/alternativni koncerti, stand up komedije, festivali)
- Tehnična in organizacijska podpora posameznikom ter organizacijam

www.fairplaycivilsociety.ro
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Kontakt
Mladinski center BIT
Trg svobode 1, SI-8340 Črnomelj, Slovenija
E-mail: mcbitcrnomelj@gmail.com
Telefon:+38641280379
www.mc-bit.si
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PROJECT PARTNERS

Bulgaria

United Kingdom

Italy

Slovenia

Roman
Chess
Federation

Kasta
Morrely
Association

Sport and Youth
Iasi Country
Directorate

Iasi Municipality

PROJECT COLLABORATORS

EuroDEMOS Association
Office: Romania, Iasi, 20 Pacurari Street,

Fax: 0040 332 803634,
Mobile: 0040 746 471857,

E-mail: eurodemos@yahoo.com,
www.eurodemos.org,

www.facebook.com/eurodemos,
www.involved-youth-coalition.com/fair-play-actor-of-eu.html

www.salmo-bg.org
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