


UEFA își dorește ca fotbalul european să fie un mediu sigur, pozitiv și captivant pentru
oricine, indiferent de vârstă, sex, etnie, statut social, religie, capacități sau nivel de
implicare. Acest lucru este dublu important când sunt vizați copiii, având în vedere
vulnerabilitatea lor. UEFA își asumă pe deplin sporirea nivelului de protecție a copilului în
sport și, în special, în fotbal.

UEFA, în calitate de organ de conducere al fotbalului european, și-a axat strategia sa
2019-2024 pe respectarea standardelor înalte de protecție a drepturilor copilului în fotbal.
Această strategie se bazează pe patru piloni: fotbal – mai întâi de toate, încredere,
competiție sportivă și prosperitate.



Fotbal sigur pentru copiii din Moldova 

Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) în
parteneriat cu Terre des hommes Moldova (Tdh)
implementează proiectul „Fotbal sigur pentru copiii
din Moldova”.

Scopul proiectului este de asigura un mediu
protectiv și sigur pentru toți copiii care practică
fotbalul în Moldova.



Fotbalul ar trebui să fie o experiență
sigură, pozitivă și plăcută pentru toți copiii



Proiecte in cadrul FMF, la care obiectivul principal este: 
Asigura un mediu protectiv și SIGUR pentru copiii !

CCPA/Open Fun Football Schools
Concepțiaa proiectului vine din Asociația
Daneze de Fotbal, fondată pe principiul
distractiv, sigur, accentul se pune pe jocurile
vesele, și nu pe rezultate.

UEFA Playmakers Disney
Oferă o introducere distractivă și sigură
în învățarea fotbalului, pentru fetele de 5-8 ani,
prinmișcare, joc și prin magia poveștilor Disney.



CODUL DE CONDUITĂ PENTRU ANTRENOR
Proiectul „UEFA PLAYMAKERS PROGRAMME”

Codurile de conduită sunt importante întrucât stabilesc tipul de comportament dorit.
Codul este mai mult decât o lista de ceea ce este permis sau nepermis. Este un set
comun de comportamente agreate și acceptabile care contribuie la crearea și
menținerea unui mediu pozitiv, distractiv și sigur pentru copiii.



ACORD de colaborare în domeniul organizării activităților în cadrul 
proiectului „UEFA PlayMakers Programme” pentru anii 2021 - 2023

6.2. Beneficiarul garantează implementarea și propagarea în mod activ a angajamentelor

privind protecția drepturilor copilului, la nivelul întregii organizații. Astfel, în scopul respectării

cerințelor UEFA referitoare la protecția copiilor în sport, Beneficiarul urmărește ca antrenorii

educatori să participe la toate modulele de instruire (inclusiv online), conform celor convenite cu

UEFA, și asigură completarea de către antrenori a declarației privind protecția drepturilor

copilului, furnizată de Federație.



Vrem să ne asigurăm că toții avem un
comportament de protecție față de copii, în timp
ce aceștia participă în cadrul activităților noastre
sportive și, în același timp, suntem cu toții capabili
să identificăm și să întreprindem măsurile
necesare dacă observăm copii care prezintă
semne de maltratare sau abuz în mediul lor acasă,
la școală sau în stradă.

Politica de siguranța și protecție a copilului în fotbal



Dumneavoastră aveți în cadrul Clubului Sportiv sau Școala Sportivă 

POLITICA DE PROTECTIE COPIILOR?



Ați făcut cunoștință cu acest document? 



Politicile de protecție sunt extrem de
importante și de necesare, întrucât
vizează protejarea copiilor și a tinerilor
care fac sport, apără integritatea
organizațiilor sportive și promovează
valorile sportului. Pe data de 15 aprilie
2021, FMF a aprobat Politica de
protecție a copilului (FMF).





Dumneavoastră doriți sa primiți informație mai detaliata despre

PROTECTIA COPIILOR / PROTECTIA COPIILOR IN SPORT?



Proiect Pilot – UEFA PlayMakers în 2021

o Programul trebuie să fie realizat  într-un mediu sigur.

o Fete cuprinse cu vîrsta între 5-8 ani care nu au mai jucat fotbal înainte.

Siguranța copiilor (monitorizarea de UEFA)

o În cadrul programului va fi numită persoană care va răspunde de siguranța copiilor

o Toți membrii implicați în proiect trebuie să fie de acord cu codul de conduită și toate regulile și
legile locale

o Toți educatorii și antrenori trebuie să completeze module de instruire și Auto - declarații de siguranța 
copiilor online.



Protecție copilului - este un efort de echipă!
Защита детей – это командная работа!

Child Safeguarding is a team effort!


