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Cross Cultures - este o organizaţie daneză nonprofit, independentă din
punct de vedere politic, fondată în anul 1998.
Organizaţia Cross Cultures este ferm convinsă, că JOCURILE DELIBERATE,
DIALOGUL și COLABORAREA sunt cele mai bune instrumente de învăţare
și de consolidare a relaţiilor dintre copii și adulţi, care locuiesc în comunităţi
divizate.
Astăzi, Cross Cultures se numără printre cele mai importante organizaţii
mondiale, care s-a specializat în aplicarea sportului comunitar și a
programului nostru Open Fun Football School pentru a:
• facilita prietenia și cooperarea sportivă între copiii și adulţii, care
locuiesc în comunităţi divizate;
• construi comunităţi – comunitatea de sport și asociaţii de tineret,
care se bazează pe voluntariat, egalitatea de gen, sprijinul parental și principiul de bază „Sportul pentru Toţi”;
• Dezvoltarea reţelelor de prevenire a criminalităţii trans-sectoriale
în comunităţile locale
Peste 1 milion de participanţi din 22 de ţări din întreaga lume și peste
80.000 de antrenori s-au oferit voluntar programul nostru Open Fun
Football School, fondat în anul 1998.

Anders Levinsen
Fondator Cross Cultures
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Cross Cultures – pledează pentru fotbalul amator de copii, ca o
activitate atotcuprinzătoare deschisă tuturor, indiferent de talent, sex,
origine etnică sau socială, afiliere politică sau religioasă. În opinia
noastră, fotbalul pentru copii înseamnă mult mai mult decât stabilirea
relaţiilor între copii, antrenori și cluburi sportive. Fotbalul pentru copii
constituie, de asemenea, o platformă importantă în societatea civilă,
în care oamenii din medii diferite pot să se întâlnească și să se implice
în timp ce discută: copiii - bunăstarea - viitorul și dezvoltarea viitorului
copiilor.
În abordarea noastră implicăm activ părinţii, municipalităţile, profesorii
școlilor primare, sponsorii locali, poliţia comunitară, asociaţiile de
fotbal regionale și naţionale, mass-media locală, Ministerul Tineretului
și Sportului și multe altele.
În timp ce ne orientăm spre copil, dorim să aducem toate părţile
interesate în joc într-un Univers de Fotbal pentru copii. Prin urmare,
atunci când organizăm activităţi de fotbal pentru copii la nivel local,
fiecare parte interesată are o funcţie și o destinaţie specială, asemenea
planetelor, care se rotesc în jurul soarelui. Cu alte cuvinte, aderăm la o
abordare a societăţii civile, în care strategiile și atelierele transversale
sunt dezvoltate pentru fiecare dintre părţile interesate pentru a le aduce
în joc, instituind astfel o platformă durabilă pentru părţile interesate.
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Open Fun Football
Schools (OFFS) Moldova
2006 – 2019
În cadrul programului Open Fun Football Schools (OFFS), fotbalul
amator pentru copii servește drept instrument de acces la comunităţile
locale și mobilizează voluntarii și părţile interesate din comunitate
la iniţiativele de pace și reconciliere bazate pe comunitate, protecţia
copilului, egalitatea de gen, mobilizarea și dezvoltarea comunităţii.
Programul OFFS a fost introdus, pentru prima dată în Moldova,
în anul 2006 și este implementat în parteneriat între Organizaţia
Neguvernamentală Daneză Cross Cultures și Federaţia Moldovenească
de Fotbal, fiind susţinut de Guvernul Suediei. Cu acest sprijin, Cross
Cultures, Federaţia Moldovenească de Fotbal și partenerii noștri locali,
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inclusiv Inspectoratul General al Poliţiei (IGP), Ministrul Educaţiei Culturii
și Cercetării (MECC), organizaţia Terre des Hommes Moldova (Tdh)
colaborează în vederea atingerii celor trei obiective principale:
1.	Apropierea oamenilor și creșterea interacţiunii, mobilităţii
și cooperării între comunităţile locale din Moldova, inclusiv
Transnistria și Găgăuzia, pentru a promova integrarea socială
și coexistenţa pașnică
2. Creșterea și consolidarea participării active a fetelor și
femeilor la fotbalul (amator) în vederea promovării egalităţii
de gen, combaterii stereotipurilor bazate pe gen și încurajării
bunăstării femeilor și participarea comunităţii
3.	Dezvoltarea capacităţii naţionale și locale în vederea prevenirii
criminalităţii juvenile și dezvoltarea poliţiei comunitare cu
scopul de a facilita buna guvernare și implicarea locală faţă
de procesele actuale de reformă.
Activităţile multietnice OFFS reprezintă un instrument unificator puternic,
care a facilitat comunicarea și mobilitatea între societăţi și comunităţi din
toate regiunile Moldovei. Până în prezent, au fost implementate 153 școli
distractive de fotbal pentru peste 70.000 de băieţi și fete cu vârste între
6-11 ani, cu implicarea a peste 15.000 de lideri voluntari, antrenori, părinţi și
asistenţi din toată Moldova, inclusiv Transnistria și Găgăuzia.
Pe lângă faptul că programul unește oameni de diferită provenienţă
etnică, socială și teritorială, o realizare remarcabilă a acestuia este și
contribuţia la promovarea și consolidarea fotbalului pentru fete și femei
în Moldova. În ultimii ani, rata de participare a femeilor în activităţile
OFFS a atins cifra de 60%, iar rata voluntarilor de sex feminin antrenaţi
ca lideri și antrenori a constituit 50%. Ca urmare, numărul antrenorilor
de sex feminin educaţi în Moldova este unic în comparaţie cu toate
celelalte ţări din Europa, și este corect să spunem, că mobilizarea fetelor
și femeilor în cadrul OFFS joacă un rol important în acest sens.
O altă realizare importantă a programului a fost introducerea conceptului
de Sport – Şcoală – Poliţie (SSP). SSP a inclus implicarea activă a
ofiţerilor de poliţie în activităţile oficiale OFFS ca mijloc de promovare a
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încrederii locale în poliţie și în stabilirea de parteneriate intersectoriale
locale între autorităţi, școli, sport și poliţie, pentru a promova protecţia
copilului și prevenirea criminalităţii juvenile.
Întrucât aceasta a fost o sarcină dificilă, am reușit să construim
parteneriate și cooperări valoroase pas cu pas. În prezent, avem un Acord
de Colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei la nivel naţional. Mai
mult ca atât, colaborăm și facem schimb de experienţă cu autorităţile
poliţiei, precum și cu autorităţile suedeze ale poliţiei, care sunt implicate
în procesul de reformă a poliţiei din Republica Moldova.
Cu toate acestea, cel mai productiv pas la nivel practic a fost includerea
ofiţerilor de poliţie comunitari ca lideri ai organizaţiilor OFFS, care se asociază
cu liderii tehnici OFFS la nivel local și consolidează interacţiunea reală și
cooperarea dintre actorii locali și părţile interesate din diferite sectoare.
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FILOSOFIA FOTBALULUI
“GRASSROOTS”
(fotbalul pentru toţi)
Fotbalul Grassroots este fotbalul făcut pentru oricine, jucat de către
oricine, oriunde.
Fotbalul reprezintă activitatea recreaţională a unui număr incomensurabil
de persoane din toată lumea. Este un instrument excepţional pentru
integrarea socială și un excelent mod de exprimare.
Unul din principalele obiective strategice ale FMF este dezvoltarea și
extinderea fotbalului Grassroots - de a acorda unui număr căt mai mare
de oameni șansa de a descoperi fotbalul, de a juca fotbal, fără discriminări
sau fără nevoia de proiecte majore de infrastructură.
Cel mai bun mod de a atrage noi jucători în acest sport este de a le oferi
acces la fotbal în mediul lor indiferent de vârsta, sex, condiţie fizică,
culoare a pielii, religie sau etnie.
Fotbalul Grassroots este fotbalul pentru toţi.
Fotbalul Grassroots este cel practicat în afara celui de nivel profesionist
sau de elită. Acesta cuprinde, dar nu se limiteaza doar la:
• fotbalul cluburilor de amatori (masculin și feminin)
• fotbalul pentru copiii
• fotbalul şcolar
• fotbalul de plajă
• fotbalul în timpul liber
• fotbalul studenţesc
• fotbalul de stradă
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• fotbalul de sală
• fotbalul pentru persoane cu dizabilităţi
• fotbalul pentru veterani

Pe scurt, acesta este fotbalul, care se joacă masiv și la un nivel, în care
participarea și dragostea pentru joc sunt principalele forţe motrice.
Obiectivul principal al fotbalului Grassroots este de a aduce împreună
cât mai mulţi oameni prin intermediul fotbalului.
Fotbalul Grassroots susţine schimburile și împărtașirea de valori morale și
bineînteles, promovează plăcerea de a practica minunatul nostru sport.
Pentru unii oameni, fotbalul grassroots reprezintă un mod de a desfâșura
activităţi recreaţionale, în timp ce pentru alţii înseamnă practicarea organizată a acestui sport, având antrenamente și meciuri, în cadrul școlii
sau al unui club.
Desigur, nu toţi tinerii jucători vor ajunge viitoare vedete și nu toţi au
abilităţile necesare pentru a deveni jucători profesioniști, iar pentru unii
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sesiunile de antrenament intensive și tacticile complicate nu sunt adecvate.
Așadar, elementele esenţiale ale fotbalului grassroots sunt relaţiile între
oameni, spiritul de echipă și distracţia.
Jocul este cel mai bun mod de a învăţa. Înainte de toate, tinerii ar trebui
să se distreze.

PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE FOTBALULUI GRASSROOTS:
- Fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a juca
Trebuie să fie create toate condiţiile pentru ca fiecare doritor să aibă
posibilitatea de a juca liber fotbal atunci când el doreşte. În acest
scop, este necesar de a crea astfel de condiţii, pentru ca în fiecare
instituţie de învăţământ, întreprindere, curte, să existe un teren de
fotbal pentru ca omul să poată ajunge pe jos la el.
- Fotbalul trebuie să fie peste tot şi pentru toţi
Cu cît mai mult fotbal este în jurul nostru şi mai multe pături ale populaţiei vor participa la activităţile fotbalistice, cu atât dezvoltarea
sa va fi mai uşoară şi, respectiv, la un nivel mai înalt.
- Fotbalul trebuie să fie atrăgător
Fotbalul trebuie să fie organizat în aşa fel pentru ca spectatorul să dorească singur să participe la joc sau să-şi aducă familia şi prietenii.
- Fotbalul trebuie să aducă bucurie.
Fotbalul este mai întâi de toate un joc, iar jocul trebuie să aducă
bucurie copiilor şi maturilor.
- În fotbal nu trebuie să existe nicio discriminare, rasism,
huliganism, corupţie.
Toţi sunt egali pe terenul de fotbal şi nu poate fi nicio separare a
participanţilor în conformitate cu categoriile sociale, religioase, de
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rasă sau de sex. Trebuie imediat stopată orice tentativă de a transforma fotbalul dintr-un joc într-o armă sau unele răfuieli sau demonstraţii cu scopul de a umili demnitatea cuiva.
- Acţiunile trebuie să fie dinamice, simple, interesante şi cu premii.
După posibilităţi, acţiunile fotbalistice trebuie să poarte un caracter
de joc liber, unde fiecare participant trebuie să se simtă liber şi neconstrâns. Se recomandă decernarea cu premii simbolice a tuturor
participanţilor indiferent de rezultatul final al competiţiei.
- Respectarea siguranţei şi a corectitudinii
În mod obligatoriu, toate acţiunile trebuie să excludă traumatismul şi apariţia situaţiilor periculoase. În timpul aglomeraţiilor de
oameni, trebuie să fie elaborat un plan de evacuare şi prevăzută
posibilitatea acordării primului ajutor medical.
- Pe primul loc sunt jucătorii
Cei mai importanţi participanţi sunt jucătorii. Cea mai importantă este participarea, nu regulile, regulamentul, calitatea terenului,
echipamentul, etc.
- Respectarea principiului jocului corect (Fair-Play)
Fiecare participant la acţiune trebuie să respecte principiile jocului
corect (Fair-Play) referitor la atitudinea și respectul faţă de toţi participanţii la acţiunile fotbalistice (adversar, arbitru, antrenor, parteneri, spectatori, etc.).
- Bunăvoinţă, respect reciproc, unirea forţelor în dorinţa de a se
ajuta reciproc - acestea sunt componentele de bază.
Toate acţiunile trebuie să aibă un caracter amical. Fiecare participant
trebuie să simtă o atitudine de respect şi bunăvoinţă din partea partenerilor, adversarilor, spectatorilor, arbitrilor, a organizatorilor, etc.
- Fotbalul va salva societatea.
Prin intermediul fotbalului putem obţine rezultate importante pentru consolidarea societăţii. Prin intermediului fotbalului trebuie să
reuşim diminuarea tensiunilor sociale.
- Mingea trebuie să fie alături de inima ta!!!lul de masă este un
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FOTBALUL
FEMININ

Creșterea globală a popularităţii fotbalului feminin ca sport de echipă a
devenit foarte impresionantă. Fotbalul feminin a înflorit în ultimii ani, iar
interesul femeilor pentru fotbal este în prezent la un nivel înalt. Acesta este
momentul potrivit pentru a încuraja fetele și femeile să se implice în fotbal.
Datorită muncii a UEFA și a asociaţiilor naţionale care au dat cunoștinţele
necesare arbitrilor, administratorilor, numeroșilor fani și voluntarilor,
fotbalul feminin a trecut de la începuturile promiţătoare la o glorie
strălucitoare și a câștigat o întreagă armată de fani. Activităţile zilnice
privind promovarea fotbalului pentru femei nu se termină aici. Fetele și
femeile continuă să fie implicate în fotbal ca jucători, arbitrii, voluntari sau
chiar spectatori entuziaști.
Dezvoltarea ulterioară a fotbalului feminin în mâini sigure ale UEFA.
UEFA, împreună cu asociaţiile naţionale, continuă să fie activă în cadrul
Programului de dezvoltare a fotbalului feminin UEFA (WFDP).
Programul UEFA de dezvoltare a fotbalului pentru femei (WFDP) prevede
dezvoltarea tuturor nivelurilor de fotbal pentru femei în Europa. Un ghid
de acţiune, consultanţă de specialitate și resurse impresionante - toate
acestea ar trebui să ajute asociaţiile naţionale UEFA și să pună în aplicare
diverse proiecte ambiţioase. În plus, toate asociaţiile vor putea să avanseze
în funcţie de nevoile lor. Popularitatea crescândă a fotbalului feminin
înseamnă că tot mai multe fete găsesc idoli printre jucătorii profesioniști
de fotbal. Acești jucători devin modele, sunt respectaţi în mod universal
și sunt mereu în centrul atenţiei. În acest scop UEFA a creat un grup de
ambasadori. Scopul programului este de a face fotbalul pentru femei mai
accesibil, de a crește numărul de jucători de sex feminin și de a inspira
fetele să joace fotbal. Nadine Kessler, Laura Georges și Steph Houghton
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sunt doar câteva din ambasadorii cu rol important in cadrul Programului
de dezvoltare a fotbalului feminin.
În plus, UEFA va promova fotbalul feminin în acele asociaţii, în care
acest sector al jocului nu a primit atenţia cuvenită. UEFA va încuraja pe
asociaţiile să-și stabilească sarcini strategice și financiare serioase, va
oferi femeilor poziţii-cheie și va sublinia faptul că campionatul feminin de
fotbal ar trebui să aibă loc în fiecare ţară. O atenţie deosebită este acordată
fotbalului amator și copiilor, unde jucătorii fac primii pași. În plus, avem
nevoie de o infrastructură adecvată pentru jucătorii de fotbal, judecători
și fani. Programul UEFA de dezvoltare a fotbalului feminin încearcă, de
asemenea, să adauge valoare fotbalului per ansamblu. UEFA și asociaţiile
naţionale au planuri serioase și speranţe mari. Sunt multe de făcut în
beneficiul fotbalului european.
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PROGRAM DE DEZVOLTARE
A FOTBALULUI PENTRU FEMEILE
DIN MOLDOVA
Fotbalul feminin este o direcţie strategică importantă pentru viitorul fotbal.
Datorit programului de dezvoltare a fotbalului feminin, am reușit să facem
primii pași de bază pentru a crea un sistem funcţional în acest domeniu.
Începând cu sezonul 2018-2019, pe lângă campionatul rezervat adulţilor și
juniorilor sub 17 și 15 ani, sunt organizate competiţii regulate pentru fete
sub 13 ani, iar până în 2020, 40 de echipe și 800 de fete sunt de așteptat
să participe la ligile regionale. Numărul total al participanţilor la fotbalul
feminin este planificat să crească la 8 000 până în 2020.

Principalele obiective ale programului de dezvoltare
a fotbalului feminin în Moldova:
• creșterea numărului de jucători și echipe
• îmbunătăţirea calităţii fotbalului pentru femei
• introducerea unui sistem de licenţiere în cluburile de femei
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Organizare Școlilor
Deschise de Fotbal
Distractiv
Scopul școlilor deschise de fotbal distractiv este utilizarea jocurilor
distractive şi „concepţiei pedagogice de fotbal distractiv” în calitate de
instrument, care contribuie la procesul de consolidare a păcii şi stabilităţii,
apropierii sociale dintre grupurile antagoniste, restabilirea şi consolidarea
colaborărilor sportive între municipalităţi, şcolile de fotbal şi primare,
lideri, antrenori şi copii, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea
fotbalului de masă „Grassroots” şi principiului de bază „Sport pentru toţi”.
Activitatea şcolilor deschise de fotbal distractiv reprezintă o completare a
activităţii cluburilor de fotbal. Scopul programului nu constă în pregătirea
şi perfecţionarea unui jucător talentat, ceea ce după părerea noastră
ţine de competenţa organizaţiilor şi cluburilor de fotbal, ci în dezvoltarea
deprinderilor primare şi practicii de posesie a balonului, identificarea
jucătorilor de perspectivă (selectarea), selectarea acestora şi dezvoltarea
talentului în viitor.
Experienţa bogată, obţinută în practica organizării activităţii Şcolilor
Deschise de Fotbal Distractiv ne-a făcut să ajungem la anumite concluzii
şi rezultate concrete şi ne-a dat un motiv pentru a face recomandări
celorlalţi, luând în consideraţie infrastructura şi criteriile şcolilor aparte.
Sarcina noastră de bază este să acordăm posibilitate fiecărui copil să se
distreze şi să primească plăcere de la exerciţiile şi jocul de fotbal. manual.
Atingerea scopurilor noastre este realizată de divizarea terenului de fotbal
în 12 sectoare şi de schimbul sectoarelor în timpul antrenamentelor. O
astfel de abordare are câteva avantaje.
Până la începutul antrenamentului, conducătorul şcolii transmite
antrenorului planul de divizare pe sectoare a terenului de fotbal. Fiecare
antrenor ştie ce are de făcut într-un anumit sector marcat şi, astfel, se
poate pregăti din timp.
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A patra
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zi
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zi
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(staţiile
13 -18)
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zi
(staţiile
19 -24)

(staţiile
1- 6)

Orarul
de lucru:

Este necesar ca, în fiecare dimineaţă, antrenorul să înceapă ziua de muncă
împreună cu copii, prin executarea exerciţiilor de dezvoltare generală
(încălzirea). Alegerea corectă a metodelor şi a exerciţiilor este echivalentă
cu succesul în activitate. În şcolile, în care antrenorii apelează la aceleaşi
exerciţii şi metode, activitatea nu este interesantă şi decurge monoton.
Din cei 192 copii cu vârstă cuprinsă între 6-11 ani, pot fi şi copii care joacă
destul de bine fotbal sau au frecventat anterior o şcoală de fotbal. Asemenea
jucători pot utiliza deja unele metode din fotbal cu elemente tehnice, dificile
pentru ceilalţi copii. Asemenea copii trebuie folosiţi în propriul avantaj, de
exemplu, dacă antrenorul nu poate să execute şi să demonstreze un anumit
element tehnic, el poate ruga acești copii, asemeni unui coleg, să-l ajute, ceea
ce va fi interesant atât lui, cât şi copiilor.
Pe o anumită suprafaţă a terenului este amplasată o staţie, după care
urmează trecerea la alta. În fiecare sector este pregătit în prealabil
echipamentul sportiv corespunzător pentru antrenament. Antrenorii,
împreună cu grupul de copii, trece în următorul sector, ceea ce previne
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repetarea aceloraşi exerciţii pe un singur sector. Antrenorul trebuie să se
asigure că toţi copiii îndeplinesc obiectivul programului.
În fiecare zi ulterioară antrenorii încep orele de la sectorul, la care s-au
oprit în ziua precedentă. Am observat că în alte şcoli, respectânduse acelaşi principiu, antrenorii rămâneau în acelaşi sector, iar asistenţii
lor treceau grupurile de copii dintr-un sector în altul. Acest lucru era
extenuant pentru antrenori, pentru că trebuiau să îndeplinească aceeaşi
muncă de 6 ori pe zi. Din acest motiv, luând în consideraţie observaţiile
noastre, vă sfătuim să treceţi simultan, dintr-un sector în altul, grupul
de copii, împreună cu antrenorul lor. Sau, cel puţin o dată pe zi, să fie
schimbate sectoarele, pe care lucrează antrenorii.
Antrenorii trebuie să ia în consideraţie nivelul de dificultate al programului
şcolar, posibilităţile potenţiale ale copiilor, regimul de lucru, partea orarului în care este stabilită o activitate anume, precum şi condiţiile climaterice, pentru evitarea unor circumstanţe nedorite (traume, insolaţii, etc.)
În afară de aceasta, este necesar să se ia în consideraţie următoarele
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circumstanţe: dacă antrenorul va observa că copiii au obosit, acesta
trebuie să încheie jocul şi să înceapă altul, mai puţin activ şi mai puţin
mobil. După cum am menţionat mai sus, la sfârşitul antrenamentului, pe
orice sector, trebuie să lăsăm copiii să joace fotbal. Meciul este necesar
copiilor pentru dezvoltarea unor calităţi pozitive, precum egalitatea,
prietenia, cumsecădenia, etc.
Este necesar ca pe teren să se afle personalul medical şi o maşină a
serviciului de urgenţă. Antrenorii care activează în cadrul Şcolilor Deschise
de Fotbal Distractiv trebuie să acorde o atenţie deosebită securităţii şi
sănătăţii copiilor.
Succesul Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv depinde, bineînţeles, de
organizarea activităţii, de condiţiile şi de posibilităţile financiare şi tehnice.
Dar, totuşi, cel mai important este ca antrenorul să fie o persoană educată,
cultă şi atentă, care va utiliza la maxim experienţa sa profesională şi va
contribui la îmbunătăţirea imaginii şcolii. Copiii vor fi bucuroşi să aibă un
asemenea antrenor şi după finisarea şcolii vor avea despre el doar amintiri
calde şi plăcute.
În cadrul Şcolilor Deschise de Fotbal Distractiv, ultima zi este una de
sărbătoare, atât copiii, cât şi antrenorii având o dispoziţie corespunzătoare.
Sarcina antrenorilor este să distreze copiii cu jocuri vesele, să le creeze o
atmosferă binevoitoare de sărbătoare. Este preferabil să se organizeze
un mini-concurs al cântecului, o demonstraţie de pantomimă sau o
altă activitate distractivă. În această zi trebuie să fie organizată, în
mod obligatoriu, fotografierea copiilor, înmânarea diplomelor tuturor
participanţilor şcolii şi trebuie să aibă loc un discurs solemn, adresat
copiilor, cu ocazia terminării şcolii. Este binevenită organizarea unor
jocuri interesante.

Reţineţi!!!
Nu supraîncărcaţi micii jucători
cu informaţii inutile.
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Recomandări suplimentare
privind organizarea
Școlilor Deschise de
Fotbal Distractiv
Înscrierea copiilor la şcoală - După ce va fi ales teritoriul şcolii,
conducătorul şcolii trebuie să elaboreze un plan informativ pentru băieţi
şi fete, conform căruia copiii vor fi înscrişi la şcoală. Primii paşi ce
urmează a fi întreprinşi în această direcţie sunt întâlnirile cu antrenorii
în cluburi şi profesorii de educaţie fizică în şcolile medii, familiarizarea
acestora cu proiectul şi explicarea principiilor de distribuire a funcţiilor
şcolii între cei 192 de participanţi.
Posibil, va fi util să se lipească anunţuri publicitare pe clădirile
municipalităţilor, în care se va indica faptul că în cadrul şcolilor de fotbal
pot fi înscrişi atât băieţi, cât şi fete. Informaţia poate fi răspândită şi prin
intermediul surselor de informare în masă.
Pe terenul de joc este necesar să existe un loc special, unde va avea
loc primirea copiilor şi oferirea informaţiei necesare privind înscrierea la
şcoală, activitatea şi condiţiile acesteia.
În lista participanţilor trebuie să fie indicate următoarele:
• Numele de familie, prenumele
• Codul numeric personal (13 cifre)
• Data nașterii
• Apartenenţa etnică
• Numele, prenumele părintelui (tutorelui)
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Acesta este un moment foarte important şi necesită o abordare
specială, pentru ca în şcoală să fie înscrişi 192 de participanţi şi să fie
creată o atmosferă favorabilă pentru jocul de fotbal. Este preferabil să
fie organizate întâlniri cu părinţii, la care aceştia vor fi familiarizaţi cu
activitatea Şcolilor Deschise de Fotbal Distractiv, programul şi condiţiile,
în care vor activa copiii lor.

Repartizarea participanţilor
şcolii în grupuri
În cadrul Şcolilor Deschise de Fotbal Distractiv vor fi înscrişi băieţi cu
vârstă cuprinsă între 6-10 ani şi fete cu vârstă între 6-11 ani. Conducătorii
şcolii vor repartiza cei 192 de copii în 12 grupuri, în funcţie de vârsta
acestora. Grupul alcătuit din 16 copii va fi condus de către un antrenor şi
un asistent al acestuia. Conducătorul şcolii trebuie să ia în consideraţie
următoarele particularităţi:
• grupurile vor primi numere de la 1 la 12 inclusiv şi este preferabil
ca copiii să-şi cunoască antrenorul şi numărul grupului din care
fac parte;
• lista completă a grupurilor trebuie să fie publicată în sursele de
informare în masă, precum şi în incinta clubului, pentru ca copiii
să ştie din ce grup fac parte şi cine este antrenorul acestora în
cadrul Şcolii Deschise de Fotbal Distractiv;
• după ce antrenorul va primi lista grupului său, acesta trebuie să
se întâlnească cu copiii şi să discute cu ei proiectul programului
şcolar;
• conducătorul şcolii, împreună cu antrenorii şi asistenţii, trebuie să
elaboreze un program de implementare a planului de activitate şi
modalitate de desfăşurare a acestei activităţi;
• fetele îşi pot crea propriul grupul sau să se pot integra în alte
grupuri.
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Fotografierea - Conducătorul şcolii trebuie să organizeze fotografiatul
copiilor, în timp ce aceştia sunt implicaţi în diferite jocuri distractive.
Poza va fi un cadou perfect pentru aceştia. Pot fi făcute poze aparte, în
grup sau o poză mare cu toţi participanţii.
Sandvişurile, fructele, sucurile - Ţinând cont de faptul că între orele
10.00 – 13.00 sau 14.00 – 17.00 copiii se află în cadrul Şcolilor Deschise
de Fotbal Distractiv, aceştia au nevoie de apă şi hrană. Deaceea, în
timpul pauzelor, copiii sunt serviţi cu sandvişuri, fructe, apă şi sucuri,
etc. Asigurarea copiilor cu produse alimentare este dirijată de către
conducătorul şcolii, prin colaborarea clubului cu municipalităţile şi
sponsorii locali. Ar fi preferabil ca problema alimentării copiilor să fie
rezolvată în prealabil de către finanţatori.
Monitorizarea - Pe parcursul activităţii şcolii, aceasta este vizitată de
către finanţatori, sponsori şi reprezentanţi ai FMF şi CCPA. Monitorizarea
şcolilor este realizată de instructorii şi reprezentanţii oficiilor (OFFS).
Sarcina acestor reprezentanţi este monitorizarea desfăşurării proiectului,
schimbul de experienţă, sfaturile şi propunerile făcute conducătorilor
şcolii, pentru îmbunătăţirea procesului de organizare a activităţii şi
realizarea programului. Raportul monitorizării va fi prezentat în oficiul
departamentului tehnic al FMF.
Colaborarea cu părinţii - Părinţii trebuie să fie la curent cu faptul că în
localitatea lor vor exista Şcoli Deschise de Fotbal Distractiv şi că copiii
vor avea posibilitatea să le frecventeze. Concomitent cu stabilirea
primului contact cu copiii, este necesar să stabilească relaţii bune şi cu
părinţii acestora.
Părinţii pot să participe în proiectul nostru şi noi le vom explica cât de utilă ar fi contribuţia acestora pentru activitatea şcolii şi chiar pentru copii.
Părinţii ar putea împărţi copiilor sanvişuri şi sucuri în timpul pauzelor.
Tot echipamentul sportiv este destinat Școli CCPA/OFFS+SSP, pentru
ca după finalizarea Programului CCPA/OFFS+SSP, toate instituţiile
participante (cluburile de fotbal, școlile, grădiniţele, etc.), ar avea
posibilitatea de a desfășura, în mod independent, festivaluri de fotbal
pentru copii. Reieșind din cele sus-menţionate, inventarul sportiv, nu
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trebuie să fie transmis sau donat persoanelor fizice și juridice, care nu au
participat în cadrul Proiectului CCPA/OFFS+SSP. Școlile se obliga , după
finalizarea programului, să transmită inventarul și echipamentul sportiv
primit instituţiilor participante în proiect CCPA/OFFS+SSP (cluburilor de
fotbal, școlilor, grădiniţelor, etc.).

AtenŢie:
Chipiurile si maiourile OFFS rămân în posesia
copiilor după finalizarea festivalului de 5 zile!
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Liderul
Şi antrenorul OFFS
Liderul școlii
Liderii școlilor poartă răspundere pentru organizarea activităţii Şcolilor
Deschise de Fotbal Distractiv. Aceste persoane au autoritate şi experienţă
în activitatea organizatorică. Nu este obligatoriu ca conducătorul şcolii
să fie un antrenor profesionist. Totuşi, acestuia trebuie să-i placă fotbalul
şi să fie interesat de succesul proiectului. Dânsul trebuie să iubească
copiii şi să facă tot ce depinde de el, pentru ca copiii să-şi poată dezvolta
pe deplin abilităţile, să se simtă în siguranţă şi, neapărat, să fie fericiţi în
timpul orelor, ce le petrec la şcoală. Conducătorul şcolii va emite ordine
şi va participa la alegerea antrenorului principal.
Conform condiţiilor stabilite pentru Şcolile Deschise de Fotbal Distractiv,
în activitatea acestora trebuie să fie implicaţi 12 antrenori şi 12
asistenţi. Conducătorul școlii va organiza întruniri:
• cu primarul localităţi;
• cu şeful poliţiei locale;
• cu preşedintele clubului sportiv local;
• cu reprezentanţii sferei ocrotirii sănătăţii;
• cu reprezentanţii mass-media din localitate şi din regiune;
• cu potenţialii finanţatori.

Toţi aceştia vor fi informaţi despre proiectul
şcolar şi despre posibilitatea de a contribui
personal la funcţionarea cu succes a şcolii.
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Liderul trebuie
să verifice:
• Dacă sunt semnate toate documentele şi contractele;
• Dacă au fost desfăşurate seminare pentru antrenori şi administratori;
• Dacă fiecare copil a fost anunţat în parte despre înscrierea sa în
şcoală;
• Dacă i s-a adus la cunoştinţa fiecărui copil că a fost înscris la şcoală;
• Dacă antrenorii şi copiii au fost anunţaţi despre data deschiderii
şcolii:
• Dacă toţi antrenorii au un plan de lucru şi sunt dotaţi cu echipament;
• Dacă sunt marcate şi pregătite terenurile de joc;
• Dacă este distribuit echipamentul sportiv;
• Dacă echipamentul sportiv este distribuit corect şi dacă sunt pregătite mingile;
• Dacă există transport regulat în direcţia şcolii;
• Dacă au fost găsiţi sponsori, la ce etapă este colectarea ajutorului
din partea donatorilor şi pe ce căi ajunge acesta în şcoală;
• Dacă sunt radioficate terenurile şi cât de posibilă este legătura
telefonică în caz de necesitate;
• Dacă este asigurată securitatea copiilor şi antrenorilor;
• Asigurarea tuturor participanţilor cu produse alimentare, apă, sucuri şi fructe, în baza resurselor acordate de finanţatori;
• Dacă în mass-media se reflectă activitatea şcolii;
• Dacă sistemul de aprovizionare cu apă şi funcţionarea WC-ului
sunt în regulă;
• Dacă este asigurată integritatea hainelor copiilor;
• Unde va fi păstrat echipamentul după ore;
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• Dacă există vreo legătură între conducători şi observatori;
• Dacă se completează registrele de lucru şi se introduc în ele observaţii în procesul activităţii zilnice;
• Dacă există căi de îmbunătăţire a activităţii şcolare;
• Dacă antrenorii şi conducătorii înscriu în registru propuneri şi observaţii;
• Dacă se transmite la timp organizatorilor raportul anual şi alte
documente importante;
• Dacă sunt idei noi sau propuneri.

Antrenorul-conducător
trebuie:
• Să se prezinte la toate seminarele, la care va fi invitat şi să participe activ la acestea;
• Să colaboreze cu conducătorii şcolilor, cu scopul pregătirii terenului şi îmbunătăţirii procesului de instruire şi antrenament;
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• Să supravegheze şi să coordoneze cu toţi antrenorii şcolilor pregătirea planurilor zilnice şi săptămânale;
• Să supravegheze realizarea planului, iar în caz de necesitate – să
corecteze greşelile;
• Să organizeze zilnic întâlniri cu antrenorii, să analizeze sarcinile şi
să pregătească planul pentru zilele următoare;
• Să fie responsabil pentru adunarea şi păstrarea documentelor;
• Să participe, împreună cu administraţia şcolii, la distribuirea echipamentului sportiv pentru antrenori;
• Să pregătească un raport profesionist privind activitatea şcolii,
precum şi să elaboreze un raport anual;
• Să examineze aspectele profesionale şi organizatorice ale activităţii şcolii, să prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
• Să-şi exprime propria opinie în ceea ce priveşte îmbunătăţirea
materialelor didactice şi a procesului de instruire a antrenorilor;
• Să îndeplinească alte funcţii, care ar îmbunătăţi activitatea organizatorică a şcolii.
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OFFS + SPORT +
ȘCOALA + POLIŢIE
SSP (Sport + Școala + Poliţie)
are drept scop protecţia copiilor
și tinerilor pentru ca aceștia să nu devină:
a) delincvenţi
b) victime ale infracţiunilor
Prevenirea criminalităţii presupune oferirea oamenilor a unor condiţii
bune de viaţă, care să includă securitatea, educaţia și condiţii de muncă.
De asemenea, este important de a crea un mediul social inclusiv, în care
fiecare să se simtă acceptat, încrezător și parte a comunităţii. Cercetările
confirmă faptul, că persoanele stigmatizate din comunitatea locală sunt
cele mai expuse riscului de a deveni delincvenţi. De asemenea, riscul
de a deveni delincvenţi este mai mare la copiii, care nu sunt antrenaţi în
activităţi școlare și extrașcolare.
Reţeaua SSP își propune drept scop completarea și îmbunătăţirea
iniţiativelor și a acţiunilor pentru copii și tineret, care se derulează
separat de către poliţie, sectorul școlar și cluburile sportive. În felul
acesta, reţeaua SSP construiește relaţii de cooperare între următoarele
sectoare: poliţia, școala, serviciile sociale și cluburile sportive, în vederea
consolidării capacităţilor lor individuale și colective de a identifica și de a
împărtăși noţiuni și perspective, precum și să fie de accord cu privire la
acţiunile, eforturile și soluţiile comune.
Unele din eforturile de prevenire nu abordează direct problemele
criminalităţii, deși acestea pot avea un impact pozitiv. În acest context,
“eforturile indirecte” ar trebui, de asemenea, să fie considerate parte a
domeniului de prevenire a criminalităţii.
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Pașii SSP (Sport + Școala + Poliţie)
Intervenţia timpurie
Intervenţia timpurie este decisivă în domeniul prevenirii criminalităţii.
Astfel, cu cât mai degrabă sunt întreprinse măsuri pentru a identifica și a
soluţiona o situaţie riscantă, cu atât mai mari sunt șansele de a preveni
dezvoltarea acestei situaţii într-o direcţie greșită.
Abordare holistică
Părinţii și familiile sunt, de cele mai dese ori, parte a soluţiilor adoptate.
Prin urmare, este foarte importantă implicarea activă a părinţilor și a
familiilor în cadrul soluţionării problemelor prin iniţiative. Cele mai bune
soluţii posibile pot fi identificate prin dialog cu părinţii / şi familiile.
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Vizibilitate și încredere
Este extrem de important ca iniţiativa SSP să fie vizibilă pentru cetăţeni,
pentru a le demonstra că SSP este un partener activ și de încredere
în cadrul comunităţii locale, care oferă încredere și securitate întregii
comunităţi.
Recunoașterea contextelor unice
Iniţiativa SSP se bazează pe recunoașterea faptului că criminalitatea
juvenilă este diferită în diferite comunităţi, și, prin urmare, diferite
probleme necesită diferite abordări și soluţii. Astfel, SSP întotdeauna
se iniţiază, pornind de la anumite probleme locale specifice, iar soluţiile
posibile sunt influienţate de provocările locale.
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Procesul
de activitate SSP

SSP +
Sport +
Școala +
Poliţie

1

CONSTITUIREA REŢELEI SSP

2

CONSOLIDAREA ÎNCREDERII SSP:
ȘCOLILE DESCHISE DE FOTBAL DISTRACTIV (OFFS)

3

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SSP SEMINARE ÎN REŢEA

4

SSP ÎN ACŢIUNE

5

SCHIMBUL DE CUNOȘTINŢE SSP
ȘI LECŢIILE ÎNVĂŢATE
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1. Constituirea reţelei SSP
Antrenorii locali pentru programul OFFS sunt recrutaţi din rândurile poliţiei
comunitare, din cadrul sectorului de școală și din cluburile sportive. Toţi
antrenorii sunt instruiţi la un seminar regional al voluntarilor OFFS (cu
durata de 2 zile).
În cadrul seminarului echipa de antrenori va face cunoștinţă și vor fi
informaţi despre iniţiativa SSP și despre principiile Cross Cultures, cum
ar fi pedagogia concentrată pe copil și conceptul distracţie pentru toţi.
2. Consolidarea încrederii în cadrul OFFS
Reţeaua SSP va organiza în comun o Școală Deschisă de Fotbal Distractiv
pentru 192 de băieţi și fete din comunitatea locală. În timpul activităţilor
OFFS, echipele SSP se vor întâlni și vor lucra cu copiii și părinţii lor întrun mod pozitiv, informal, pentru a consolida încrederea între participanţi.
3. Consolidarea capacităţilor. Seminare în reţea
După implementarea principiilor OFFS, vor urma seminarele SSP în
reţea. Scopul este dezvoltarea iniţiativelor SSP și elaborarea planurilor
de acţiuni SSP locale care să răspundă necesităţilor la nivel local. Scopul
seminarelor în reţea constă în faptul ca echipele SSP să împărtășească
noţiuni și percepţii cu privire la probleme care se abordează. Echipele
elaborează planuri de acţiuni comune, cu obiective, intervenţii și orientări
comune.
4. SSP în acţiune
După desfășurarea seminarelor SSP în reţea, Echipele SSP vor reveni
în comunităţile lor locale și vor purcede la implementarea planurilor de
acţiuni corespunzătoare.
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5. Cele mai bune practici
Dialogul și întâlnirile privind schimburi de experienţă sunt organizate
la nivel naţional și regional în scopul revizuirii realizărilor obţinute
și a lecţiilor învăţate în cadrul reţelelor SSP. Scopul principal constă
în identificarea celor mai bune practici, dezvoltarea în continuare a
conceptelor și obiectivelor SSP și susţinerea misiunii reţelelor SSP
la nivel local, naţional și regional în rândul părţilor interesate și a
partenerilor cooperanţi.
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Implementarea OFFS cu 192 de băieţi și fete

Reţeaua SSP organizează OFFS cu durata de 5 zile

ACTIVITATEA 5

ÎMPĂRTĂȚIREA
CUNOȘTINȚELOR SSP
ȘI LECȚIILE ÎNVĂŢATE

ACTIVITATEA 4

SPP IN ACȚIUNE

ACTIVITATEA 3

CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII SSP

La nivel naţional
- Întrunirile semestriale ale Consiliului SPP
- 3 grupuri de lucru tematice:
- școala+casă
- club+casă
- stradă+casă

La nivel de localitate
- întruniri de coordonare la nivel local (lunar)
- întruniri săptămânale ale echipelor SSP
- Implementarea de către echipele SSP a acţiunilor
de prevenire a criminalităţii

Un seminar cu durata de 2 zile în scopul:
- constiturii reţelei SSP
Elaborării planului de acţiuni SSP care să corespundă
necesităţilor locale
La nivel de localitate
-12 persoane, echipe SSP în cadrul OFFS formate din:
3 reprezentanţi din școli, 3 -din cluburi sportive, 3 din municipalitate și poliţie, 2 - din grădiniţe
pentru copii

Instituirea unei reţele bazate pe cunoștinţe care se
întrunește pentru a împărtăși cele mai bune:
- practici
- concepte noi
- activităţi de susţinere a intervenţiilor SSP

- Intervenţii în bază de reţea privind soluţionarea
conflictelor între copii și tineret sunt implementate
în comunitate prin intermediul:
- ședinţelor cu părinţii
- vizitelor la domiciliu
- medierii școlare
- festivităţilor sportive

- oferirea sfaturilor și activitatea în conformitate cu scopurile și liniile directorii împărtășite

- Împărtășirea noţiunilor și percepţiilor ale
problemelor SSP la nivel local

generând rezultate la nivel politic, etnic și social

- Iniţiativa reţelei SSP
- Cross-Culture orientate spre copiii
- conceptul pedagogic Distracţia-pentru-toţi
- cum să conduci și să administrezi OFFS în
colaborare cu instituţiile și partenerii locali.

O echipă locală SSP din 12 antrenori și 4 conducători este instruită și familiarizaţi cu:

OUTPUT

Echipele SPP locale sunt recrutaţi și instruiţi în cadrul
seminarelor regionale cu durata de 3 zile pentru a se
încadra în programele OFFS la nivel local.
La nivel de OFFS
- 2 Conducători OFFS
-12 antrenori OFFS cu următoarea experienţă:
3 din școli, 4 din cluburi, 3 poliţiști și 3 din alte
domenii, 2 - din grădiniţe pentru copii

INPUT

La nivel de OFFS:
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII
- 192 băieţi și fete cu vârsta între 6-11 ani
ÎN CADRUL OFFS
- 3 conducători OFFS
ACTIVITATEA 2
-12 antrenori OFFS
-12 asistenţi de antrenori, cu vârsta >18 ani
- 40 de părinţi

ACTIVITATEA 1

CONSTITUIREA REŢELEI SSP

ACTICVITATEA

Conștientizarea și angajamentul faţă de iniţiativele
bazate pe reţeaua SSP abordate în rândul publicului
și în rândul instituţiilor și a factorilor de decizie

- Structurile administrative intersectoriale la
nivel de comunitate instituite și funcţionale
- factorii negativi care influenţează criminali tatea juvenilă la nivel local reduși

- informarea despre reţelele SSP intersectoriale ale comunităţilor locale
- instituirea unei strategii SSP și a planului de
acţiuni la nivel local
- consolidarea capacităţii

- Conectarea a două localităţi într-un program OFFS
- Consolidarea colaborării locale între cluburile
sportive, administraţia locală și a poliţiei pe prob
lemele copiilor și tineretului

- Consolidarea capacităţii
- teambuilding și dorinţa de a lucra întersectorial
- entuziasm și receptivitate

REZULTAT

