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PAKET ZA USPOSABLJANJE



KAJ JE

Dokument, ki opisuje, kako usposobiti osebje za uporabo 

metodološkega pristopa in pravilne uporabe orodij za integracijo 

migrantov preko športa na kritičnih področjih.

PAKET ZA USPOSABLJANJE



NAMEN

Usposabljanje trenerja - Kako uporabljati metodološki pristop in uporabljati komplet orodij Simcas

CILJNA SKUPINA

• Trenerji

• Socialni delavci

• Vodje

• Drugi člani ekipe organizacije

VSEBINA

• Metodološki pristop

• Komplet orodij

KJE

• Dogodkih za 
multipliciranje

• Delavnice

• Spletno mesto Simcas

FORMAT

• Spletni dokument

PAKET ZA USPOSABLJANJE



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS



• Metodološki pristop želi zagotoviti predloge in orodja za povečanje 
učinkovitosti intervencij, ki se izvajajo za spodbujanje integracije 
migrantov, ki živijo na kritičnih območjih, z uporabo športa kot družbenega 
instrumenta.

• Na podlagi dejavnosti SIMCAS (raziskave, izmenjava izkušenj med 
partnerji, pilotni test, opredelitev metodologije) je bil pristop razvit za 
ponazoritev ključnih načel in organizacijskih elementov, ki lahko izboljšajo 
učinkovitost intervencij, ter za zagotavljanje kontrolnih seznamov za 
analizo operativnega okolja, izberite ustrezno orodje intervencije za 
oblikovanje dejanj, ki temeljijo na kontekstu

SIMCAS 'METODOLOŠKI PRISTOP'

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS



Ključni elementi

SIMCAS 'METODOLOŠKI PRISTOP'

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Analiza konteksta, v katerem
bodo potekale aktivnosti, s 
kvalitativnimi in kvantitativnimi
raziskovalnimi orodji ter
upoštevanje razpoložljivih virov, 
možnih tveganj in omrežja
deležnikov.

POZNAJTE KONTEKST



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Pri izbiri inkluzivnih športnih dejavnosti je 
pomembno, da začnete s predhodno
analizo:

❖ potrebe in zahteve ciljnega
udeleženca

❖ kontekst, v katerem se odvijajo
❖ razpoložljivost človeških virov

KATERE MOTORNE IN 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

SPREMENI PRAVILA!

Narediti šport bolj dostopen 
širšemu krogu udeležencev 
in bolj usklajen s posebnimi 
potrebami migrantov



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

INOVATIVNA 
ŠPORTNA VADBA

Črpanje iz novih športnih 
praks za poudarjanje 
integracijske razsežnosti. 
Razmislite o športih, ki 
prihajajo iz drugih kultur, 
zaradi česar so priložnost za 
medkulturno učenje



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

ZMEŠAJ ŠPORT, 
KULTURO IN OSEBNI 
RAZVOJ
Uvedba komponent, kot sta
kultura in izobraževanje, 
lahko obogati kakovost
športnih dejavnosti s 
spodbujanjem ravnovesja
med telesno dejavnostjo, 
kulturo in osebnim razvojem.



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

UPORABITE PRISTOP, 
KI TEMELJI NA 
SKUPNOSTI
Proces, ki vključuje
udeležbo, mora ustvariti
mreže vseh ustreznih
deležnikov in združiti
dejavnosti, ki jih zagotavljajo
različne agencije, v skupno
strategijo posredovanja.



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

NAJEMITE 
MULTIDSCIPLINARNO 
OSEBJE

Priznavanje pomena
kompetentne in kvalificirane
delovne sile – tako plačane
kot neplačane, mešanje
različnih kompetenc in veščin
ter sodelovanje v skupnem
okviru – je ključnega pomena
za uspeh pobude



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

RAZVIJAJTE 
MENTORSKE 
SPOSOBNOSTI 
TRENERJA

Trenerji morajo s 
spodbujanjem vključevanja in 
medkulturne izmenjave
izboljšati svoje sposobnosti
empatije, komunikacije, 
vodenja ekipe in 
razumevanja.



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

PODPORA 
OPOLNOMOČITVE

Opolnomočenje pomeni
opremljanje migrantov z 
veščinami, znanjem in 
samozavestjo, da 
prevzamejo odgovornost in 
naredijo pozitivne
spremembe v svojem
življenju



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

ZDRUŽI SE Z 
DELEŽNIKI

Medsektorski pristop je lahko 
ključen za ustvarjanje 
pomembnih in trajnostnih 
izboljšav



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE
Na splošno je treba
spremljanje in vrednotenje
obravnavati kot informativno
in formativno, saj zagotavljata
informacije, ki lahko vodijo k 
izboljšanju dejavnosti
organizacij.



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

PREVERITE IN 
IZBOLJŠAJTE SVOJE 
UPRAVLJANJE
Dobro upravljanje je treba
obravnavati kot koncept
vodenja organizacije na
demokratičen in odgovoren
način, ki temelji na 4 glavnih
načelih:

❖ Demokracija
❖ Preglednost
❖ Odgovornost
❖ Vključevanje deležnikov



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

FLEKSIBILNOST
❖ Organizacijska struktura 

mora biti pripravljena na 
odziv na morebitne notranje 
in zunanje spremembe;

❖ Vsi procesi morajo biti 
zasnovani tako, da se 
odzivajo na negotovost, 
da se zagotovi dobra 
učinkovitost



METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

TRAJNOST
Organizacije potrebujejo za 
načrtovanje in razvoj trajnostnih 
projektov:

❖ prepoznati lastno mrežo in 
razpršiti finančne vire

❖ njihovi člani bi morali imeti 
raznoliko notranje strokovno 
znanje

❖ ustrezno sporočiti svoje 
dosežke



SIMCAS 'METODOLOŠKI PRISTOP'

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

ORODJE ZA SAMOOCENJEVANJE

Orodje za analizo operativnega okolja



ORODJE ZA SAMOOCENJEVANJE

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Je orodje za samoocenjevanje uspešnosti organizacije.

Kontrolni seznam za usmerjanje v procesu analize zmogljivosti organizacije za razvoj smeri 

posredovanja za integracijo migrantov, ki živijo na kritičnih območjih.

Opraviti je potrebno vsaj 5 samoocenitev, ki vključujejo ključne ljudi iz organizacij (trenerji, 

vodje, prostovoljci itd.)

Kontrolni seznam temelji na Digennaro et al. (2019).



MODEL ORODJA ZA 
SAMOVREDNOTENJE

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Tema
Trenutn
o tega ne 
počnem
o: ocena 
1

To 
naredi
mo na 
nek 
način: 
rezulta
t 2

To 
nam 
gre 
zelo 
dobro: 
ocena 
3

To 
nam 
gre 
zelo 
dobro: 
ocena 
4

1. Kot organizacijske vodje smo vključeni v celotno finančno
načrtovanje in splošni finančni nadzor.
2. Znamo razlikovati med regulativnimi in komercialnimi 
funkcijami v naših organizacijah.
3. Pregledujemo in ocenjujemo organizacijsko uspešnost.
4. Zagotavljamo odprto izmenjavo in deljenje informacij in 
različnih pogledov na organizacijska vprašanja s člani in 
deležniki.
5. Pripravljamo ključne strateške in finančne dokumente, 
dnevne rede sej uprav inporočilajavno dostopen.
6. Smo etično odgovorni in vse obravnavamo pošteno in 
enako.
7. Vemo, kaj je rutinsko delovanjetveganjaso v naši 
organizaciji ter kako jih ocenjujemo in nato upravljamo.
8. Zagotavljamo, da obstaja anasprotja interesovpolitika in da 
se izjave o interesih posodobijo vsaj enkrat letno in objavijo v 
zvezi s točkami dnevnega reda na vsaki seji upravnega odbora.

"Razvoj vodenja s spremljanjem skladnosti - Osredotočenost na proces"

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf


SIMCAS 'METODOLOŠKI PRISTOP'

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

NAJPOMEMBNEJŠA SPREMEMBA:

Glavno orodje za vodenje in vrednotenje 

intervencij



NAJPOMEMBNEJŠA SPREMEMBA

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Najpomembnejša sprememba metodologijejeparticipativna oblika 
vrednotenja in spremljanja, ker so številni deležniki projekta vključeni 
tako pri odločanju o vrstah sprememb, ki jih je treba zabeležiti, kot pri 
analizi podatkov.

❖ oblika spremljanja, ker se pojavlja v celotnem programskem ciklu in 
zagotavlja informacije, ki ljudem pomagajo pri upravljanju programa.

❖ oblika evalvacije, ker zagotavlja podatke o vplivu in rezultatih, ki se 
lahko uporabijo za pomoč pri ocenjevanju uspešnosti programa kot 
celote (Davies & Dart, 2005).



Metodologija NAJPOMEMBNEJŠE SPREMEMBE je:

METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

• Dobro sredstvo za prepoznavanje nepričakovanih sprememb, saj ponuja dobro znanstveno 
platformo za začetek raziskovalne faze

• dober način za jasno identifikacijo vrednot, ki prevladujejo v dejavnosti ob upoštevanju 
specifičnega konteksta, v katerem se izvaja, in za praktično razpravo o tem, katere od teh 
vrednot so najpomembnejše.

• participatorna oblika spremljanja, ki ne zahteva posebnih strokovnih znanj. Tako je v 
primerjavi z drugimi pristopi spremljanja enostavno komunicirati med kulturami. Ni treba 
pojasnjevati, kaj je indikator. Poleg tega ni potrebe po posebnih raziskovalnih veščinah za 
ljudi, ki bodo morali zbirati podatke.

• koristno za spodbujanje analize in zbiranja podatkov, ker morajo ljudje pojasniti, zakaj 
menijo, da je ena sprememba pomembnejša od druge.

• orodje za krepitev zmogljivosti osebja pri analizi podatkov in konceptualizaciji učinka. MSC 
naj bi ostal kot znanje in izkušnje za organizacije/osebje, ki bodo vključeni v pilotne 
dogodke.

• bogato sliko dogajanja, ne pa preveč poenostavljeno sliko, kjer so organizacijski, družbeni 
in gospodarski razvoj zreducirani na eno samo številko



NAJPOMEMBNEJŠA SPREMEMBA MODEL
METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

Obrazec za najpomembnejšo spremembo lahko izpolnijo ključne osebe, vključene v projektno aktivnost. Tukaj je neizčrpen seznam
potencialnih anketirancev: Udeleženci projektnih dejavnosti, Osebje, vključeno v projektne dejavnosti, Ključne zainteresirane strani 
itd.

Zelo priporočljivo je, da zberete vsaj3 intervjuji.
OBLIKA

Ime pripovedovalca* _______________________ Ime osebe, ki je zapisala zgodbo _______________________
Lokacija _______________________ Datum snemanja _______________________
(*Če želijo ostati anonimni, ne beležite njihovega imena ali kontaktnih podatkov – samo napišite 'udeleženec' ali podoben opis.)

Povejte mi, kako ste (pripovedovalec) prvič sodelovali pri [ime projekta/dejavnosti] in kakšna je vaša trenutna vključenost:

________________________________________________________________________________
S svojega zornega kota opišite zgodbo, ki pooseblja najpomembnejšo spremembo, ki je bila posledica [ime projekta/dejavnosti]

________________________________________________________________________________________________________
___

Zakaj je bila ta zgodba pomembna za vas?

________________________________________________________________________________________________________
___

Kako (če sploh) je k temu pripomoglo delo osebja?

________________________________________________________________________________________________________
___

Ali želite dodati kaj pomembnega?



OPERATIVNO ORODJE ZA
IMPLEMENTACIJO SIMCAS

METODOLOŠKEGA PRISTOPA



OPERATIVNI ORODJI

ČEMU JE 
NAMENJENO

ponuja strategije, indikacije, orodja, nasvete in praktične 

primere za projekte vključevanja priseljencev prek športa

ZAKAJ

KAKO

izboljšuje zmogljivosti in veščine športnih izvajalcev, ki sodelujejo 

pri izvajanju intervencij na priseljencih, ki živijo na kritičnih 

območjih, na učinkovit in dolgotrajen način

Opisuje, kako izvajati metodološki pristop za trajnostne intervencije 

vključevanja priseljencev in vključuje orodja za načrtovanje, 

upravljanje, spremljanje in ocenjevanje projektov, ki temeljijo na 

športu.



OPERATIVNI ORODJI

STRUKTURA

1. DEL-PREDSTAVITEV ORODJA

2. DEL - METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

3. DEL - ORODJA ZA UČINKOVIT IN TRAJNOSTNI PROJEKT

4. DEL – PILOTNI TEST SIMCASA

5. DEL – TRAJNOSTNO POROČILO SIMCAS



OPERATIVNI ORODJI

NAČIN RAZVOJA VSEBINE

zelo jedrnata in shematična vsebina s 

povezavami do vpogledov, predlog, 

orodij/platform za upravljanje



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA

1. DEL – PREDSTAVITEV ORODJA

PREDGOVOR:opisuje razloge za projekt SIMCAS

PROJEKT SIMCAS:opisuje projekt, njegove cilje in ukrepe

VODNIK ZA ORODJA:prikazuje komplet orodij



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA
2. DEL - METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS

PREDSTAVITEV METODOLOŠKEGA PRISTOPA SIMCAS

SMERNICE: OPIS, KONTROLNI SEZNAM, PRAKTIČNI NASVETI IN PREDLOGI ZA IZVAJANJE 

METODOLOGIJE SIMCAS

DODATNE SMERNICE ZA POSEBNA KRITIČNA PODROČJA

▪ DODATNE SMERNICE ZA IZVAJANJE METODOLOGIJE SIMCAS V ZAVODIH ZA 

KAZINJENJE

▪ DODATNE SMERNICE ZA IZVAJANJE METODOLOGIJE SIMCAS V BEGUNSKIH 

TABORIŠČIH

▪ SMERNICE ZA IZVAJANJE METODOLOGIJE SIMCAS V URBANIH GETIH



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA

2. DEL-- METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS
SMERNICE:OPIS, KONTROLNI SEZNAM, PRAKTIČNI NASVETI IN PREDLOGI ZA IZVAJANJE 

METODOLOGIJE SIMCAS

Ta del vsebuje koristne predloge in praktične napotke za izvajanje ključnih elementov metodološkega 

pristopa (primer spodaj)
PREDMETI OPIS KONTROLNI SEZNAM PRAKTIČNI NASVETI PREDLOG

(bibliografija, uporabne povezave, teme, 
na katere se je treba osredotočiti)

POZNAJTE 
KONTEKST

»Poznavanje konteksta, v katerem delujemo, je 
bistvenega pomena. Kdo so naši upravičenci? 
Koliko so stari? Kakšno je njihovo kulturno 
ozadje? Kakšna je njihova jezikovna raven? 
Katere so glavne psihične težave? Katere so 
glavne družbene težave, s katerimi se soočajo? 
Kakšna je stopnja družabnosti v skupini? S 
katerimi športi se že ukvarjajo člani skupine? 
Katere možnosti, ki še niso izražene, lahko 
identificiramo v skupini? Kakšne so možne 
težave?
Analiza zadeva tudi širši kontekst, v katerem bo 
aktivnost potekala. Zato bomo raziskali vidike, 
kot so: viri, ki jih kontekst ponuja na 
izobraževalni in podporni ravni, razpoložljivi 
športni objekti, mreža deležnikov in organizacij, 
ki jih lahko mobiliziramo, možna tveganja in 
kako jih obvladovati itd……. .”

- Kakšne so značilnosti socialnega konteksta 
gostitelja?

- Kakšne so značilnosti skupine, kot so starost, 
kulturno ozadje?

- Kakšne so jezikovne sposobnosti udeležencev 
v jeziku države gostiteljice?

- Katere so glavne psihične težave, s katerimi se 
soočajo udeleženci?

- Kateri so glavni družbeni problemi?
- Kakšni so viri konteksta v smislu športnih 

struktur?
- Kakšni so viri z izobraževalnega in podpornega 

vidika?
- Katere lokalne organizacije lahko vključimo?

Lahko bi:
• ustvarite fokusne skupine z 

udeleženci.
• Zaslišanje privilegiranih prič (vodje 

zavoda, psihologi, operaterji, ključni 
udeleženci itd.)

• ustvarite obrazec za zbiranje podatkov 
za skupino in kontekst

Priročnik za vsakogar, ki želi pregled nad tem, kako 
in kdaj lahko organizirate in vodite fokusno skupino
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/
Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guid
e.pdf

Portal za izdelke in storitve, ki jih ponuja HSP. mreža 
pobud za določanje standardov, ki podpira kakovost 
in odgovornost v humanitarnih akcijah s 
spodbujanjem razvoja in usklajevanja 
standardovhttps://spherestandards.org

Bibliografske raziskave Simcas
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-
output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/


OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA
2. DEL-METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS
DODATNE SMERNICE ZA POSEBNA KRITIČNA PODROČJA

ta del vsebuje koristne predloge in praktične napotke za implementacijo ključnih elementov 

metodološkega pristopa na različnih kritičnih področjih: zapori, urbana geta, begunska 

taborišča (primeri spodaj)
KAZNILNI ZAVODI

PREDM
ETI

KONTROLNI SEZNAM PRAKTIČNI NASVETI

POZNAJT
E 
KONTEKS
T

- Ali je to stabilna ali nenehno spreminjajoča se skupina?
- Ali gre za homogene skupine glede na starost, izvor in vrsto pridržanja? Če da, kakšne 

vrste zapornikov so (zaporniki v predkazenskem priporu, običajni zaporniki, varnostni 
zaporniki, zaporniki ob koncu kazni, subjekti na zunanji kazni)?

- Ali obstajajo dostopni prostori in strukture za šport?

- Organizirati pregled za preverjanje razpoložljivih prostorov in pridobitev 
informacij o organizacijskih značilnostih/omejih?

- Organizirajte sestanek s kontaktno osebo, da izveste več o potrebah in 
značilnostih članov skupine



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA2. DEL-METODOLOŠKI PRISTOP SIMCAS
DODATNE SMERNICE ZA POSEBNA KRITIČNA PODROČJA BEGUNSKE TABORIŠČA

URBANI GETI

PREDMETI KONTROLNI SEZNAM PRAKTIČNI NASVETI

POZNAJTE 
KONTEKST

• Kje se nahaja begunsko taborišče?
• Kateri so možni odprti prostori/športni objekti, ki jih je treba uporabiti?
• Kakšne so potrebe skupnosti glede športa?
• Ali katera druga nevladna organizacija že ponuja podobne dejavnosti?
• Ali lahko sodelujete z drugimi nevladnimi organizacijami, ki že ponujajo aktivnosti (ne le športne) v kampu?
• Kdo lahko pomaga pri ozaveščanju v skupnosti?
• Katere jezike govori skupnost ali udeleženci?
• Ali morate v dejavnosti vključiti prevajalce?
• Katere narodnosti bodo zastopane v dejavnostih?
• Kakšni so odnosi med udeleženci različnih etničnih skupin?
• Ali lahko identificirate nekaj ljudi iz begunske skupnosti, da bi se vključili v dejavnost in vzpostavili povezave s 

skupnostjo?

• Bodite ustvarjalni, da čim bolj izkoristite razpoložljive prostore
• Upoštevajte praktične težave, s katerimi se lahko soočijo udeleženci v 

zvezi s prevozom (npr. urnik šol).
• Bodite odprti za sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki že

poznajo ciljno skupnost
• Poiščite načine za komunikacijo s potencialnimi udeleženci
• Upoštevajte, da lahko skupina udeležencev govori 2 ali 3 različne jezike, 

ne da bi imela skupnega
• Identificirajte udeležence, ki imajo lahko vlogo pomočnikov trenerjev za 

prevajanje in neposredno komunikacijo z udeleženci
• Prepričajte se, da mešanica skupin (etnične pripadnosti, spola) ne bo

povzročila težav v skupnosti – naredite to postopoma
• Identificirajte in aktivirajte ljudi, ki jih zanima vloga v skupnosti, in jim

ponudite motive za sodelovanje

PREDMETI KONTROLNI SEZNAM PRAKTIČNI NASVETI

POZNAJTE 
KONTEKST

• Dinamika konteksta (kaj počnejo v prostem času? Ob kateri uri otroci končajo šolo? Ali imajo obveznosti, ki bi 
lahko vplivale na njihovo sodelovanje v dejavnostih?)

• Kje so najbližja begunska taborišča?
• Kje so športni objekti? Ali so lahko dostopni? Kdo jih lahko uporablja? Ali so to javne površine (ali obstajajo 

garderobe, drugi klubi uporabljajo isti prostor, ali je javnost dostopna v vsakem trenutku)?
• Kako so športni objekti povezani z javnim prevozom? Ali je po temi v okolici primerna osvetlitev?
• Ali obstajajo druge organizacije, ki delujejo na tem območju in/ali z isto ciljno skupino?
• Ali obstajajo kakšni športni klubi, skupnostni centri ali jezikovne šole, s katerimi bi se lahko povezali?
• Kakšen je položaj udeležencev, kakšne omejitve in podporo imajo? Ali so v šoli, delajo, se izobražujejo, so v 

taborišču ali NEET? Ali so prišli z družino, ali imajo otroke, koliko socialne podpore imajo?

• Vključite se v lokalno območje (vprašajte socialne službe, pojdite na 
dejavnosti, ki jih morda organizirajo in niso povezane s športom itd.), da 
boste spoznali dinamiko konteksta

• Pojdite v skupnostne centre, tabore, jezikovne tečaje itd., da predstavite 
svojo ponudbo dejavnosti. Razdelite večjezične letake ali, če je prostor, 
izvedite uvodno srečanje.

• Ponudite jim, da na eni od teh lokacij zberete skupino ljudi, ki jih boste 
spremljali na vaši seji, da bodo vedeli, kako priti tja in se počutili udobno

• Zagotoviti brezplačno varstvo otrok, še posebej pri delu z begunkami, ki 
imajo otroke
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VSEBINA3. DEL- ORODJA ZA UČINKOVIT IN TRAJNOSTNI PROJEKT

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI

• Predgovor

• Tveganja družbenega 

oblikovanja

• Faze projekta

Opisuje značilnosti in tveganja 

dejavnosti načrtovanja v 

'socialnem' sektorju in glavne faze 

projekta.

PREDLOGA ZA TRAJNOSTNI IN UČINKOVIT PROJEKT

Ta del je namenjen zagotavljanju orodij, ki lahko:

• vodi v aproces 

analizeodzmogljivostorganizacijerazvitivrsticeposredov

anje za integracijo migrantovživetina kritičnih 

območjih

• spremljatirazvojod apredlog projekta

• spodbujati aktivnevključevanje udeležencev in 

deležnikov

• podpreti processpremljanje in vrednotenjeintervencije



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA

3. DEL- ORODJA ZA UČINKOVIT IN TRAJNOSTNI PROJEKT
PREDLOGA ZA TRAJNOSTNI IN UČINKOVIT PROJEKT

TEME OPIS ORODJA

PREVERITE SVOJO ORGANIZACIJO Namen tega kontrolnega seznama je zagotoviti orodje za samoocenjevanje, ki bo anketiranca vodilo v procesu 
analize zmogljivosti organizacije za razvoj smeri intervencije za integracijo migrantov, ki živijo na kritičnih območjih.

Orodje za samoocenjevanje

KAKO OBLIKOVATI PROJEKT Prvi dokument pomaga osredotočiti intervencijo, oceniti njeno izvedljivost, skladnost ciljev in pričakovanih 
rezultatov glede na opredeljene potrebe in ukrepe.

Drugi modul vsebuje funkcionalno mrežo za predstavitev intervencij vključevanja priseljencev skozi šport na kritičnih 
področjih

Pravo vprašanje za učinkovit projekt

Obrazec za opis

KAKO VODITI, SPREMLJATI IN 
VREDNOTITI PROJEKT

Najpomembnejša sprememba je samoocena zmožnosti intervencije za ustvarjanje
želeni rezultat. Tehnika MSC je oblika participativnega spremljanja in vrednotenja. Je oblika spremljanja, ker se 
pojavlja v celotnem programskem ciklu in zagotavlja informacije, ki ljudem pomagajo pri upravljanju programa. 
Prispeva k vrednotenju, ker zagotavlja podatke o vplivu in rezultatih, ki se lahko uporabijo za pomoč pri ocenjevanju 
uspešnosti programa kot celote.

Poročanje projekta integracije migrantov kritičnih območjih prek
- Del A. Ta predloga usmerja opis izvedenega projekta v skladu s predloženim predlogom, pri čemer poudarja 

njegove prednosti in potencial za nadaljevanje;
- Del B je namenjen olajšanju preverjanja uporabe smernic SIMCAS pri izvedenem posegu

Najpomembnejša sprememba

Poročilo projekta del A

Poročilo o projektu del B



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA
4. DEL – PILOTNI TEST SIMCAS
PREDSTAVITEV PILOTNIH TESTOV SIMCAS

DANSKI PILOTNI TEST (Girl Power Organisation)

• OPIS PILOTNEGA 
TESTA

• POVEZAVA 
PRIPOVEDOVANJ
E

NEMŠKI PILOTNI TEST (Champions ohne Grenzen eV )

GRŠKI PILOTNI TEST (Organizacija Zemlja)

ITALIJANSKI PILOTNI TEST (US Acli)

SLOVENSKI PILOTSKI TEST (Športna unija Slovenije)

ŠPANSKI PILOTNI TEST (Consell Esportiu del Pla de l'Estany)

V tem delu so pilotni testi 

predstavljeni tudi kot dobre 

prakse za razvoj posredovanja 

vključevanja priseljencev skozi 

šport

Kratka predstavitev pilotnega 

testa se nanaša na celoten 

dokument in video



OPERATIVNI ORODJI

VSEBINA5. DEL- TRAJNOSTNO POROČILO
PREDSTAVITEV TRAJNOSTNEGA POROČILA

NAVODILA ZA ANALIZO IN OPREDELITEV PRAVILNE STRATEGIJE FINANCIRANJA

PLATFORMA ZA MNOŽIČNO FINANCIRANJE

Namen tega dela je zagotoviti smernice in orodja za trajnost in kontinuiteto 

športnih projektov, začenši z enim od rezultatov projekta SIMCAS – poročilom o 

trajnosti.



OPERATIVNI ORODJI

KJE Spletno mesto SIMCAS www.simcas.eu/lookbook/+ Spletna stran

partnerjev

KAKO • RAZLIČICA ORODJA ZA TISK

• SPLETNA ORODJA: interaktivna in enostavna za uporabo

JEZIK Angleški komplet orodij + komplet orodij v jeziku partnerjev

SIMCAS (danski, nemški, grški, italijanski, slovenski, španski)
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