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PRIROČNIK ZA RAZVOJ INTERVENCIJ INTEGRACIJE PRISELJENCEV PREKO ŠPORTA 

PREDGOVOR 

V zadnjih nekaj letih so se po zaslugi programa Erasmus+ Sport projekti in strateška sodelovanja za integracijo 
migrantov in socialno kohezijo s športom eksponentno povečala po vsej Evropi. 

Pobude so prispevale k postopnemu priznavanju primarne vloge športa kot orodja za družbeno intervencijo v okviru 
prenovljene vizije socialne države in odnosa med državo in državljanom. Zahvaljujoč tem pobudam so bile vzpostavljene 
strategije in metodologije za krepitev organizacijskih zmogljivosti in veščin športnih organizacij in izvajalcev ter 
uporabljene na posebnih področjih, za katera so bile opredeljene. 

Nenehen razvoj političnih scenarijev in migracijskih politik, različnih značilnosti, glede na zgodovino in vrsto pojava 
migracij v različnih evropskih državah ter socialno-ekonomska kriza še dodatno otežujejo integracijske procese. 

Projekt SIMCAS se je rodil leta 2019 iz potrebe po: 

- utrditi pobude za vključevanje priseljencev prek športa z zagotavljanjem njihove kontinuitete in trajnosti 

- delovanja tudi na območjih, za katera so značilne razmere posebnih motenj in socialnih stisk, ki še otežujejo procese 
rasti, osebnega opolnomočenja in družbene odrešitve ter zapletajo vse oblike odnosov, interakcij, civilnega sobivanja in 
družbene kohezije. 

- športnim izvajalcem ponuditi prilagodljive indikacije in smernice, ki jih je mogoče konkretno uporabiti v različnih 
kontekstih, kjer vsak dan komunicirajo z ljudmi z različnimi potrebami, ne da bi pri tem izgubili učinkovitost in učinek. 

Zbirka orodij za razvoj intervencij vključevanja priseljencev prek športa predstavlja glavni rezultat projekta SIMCAS in 
naj bi bila vsestranska, prilagodljiva, vendar podrobna, da lahko športnim izvajalcem zagotovi nabor smernic in 
predlogov, ki se uporabljajo za učinkovito vključevanje. priseljencev. 

 

PROJEKT SIMCAS 

Metodologija socialnega vključevanja v kritičnih območjih prek športa je del projekta Erasmus Plus Sport in je 
namenjena izboljševanju veščin in kompetenc športnih izvajalcev pri spodbujanju socialnega vključevanja priseljencev 
prve in druge generacije, ki živijo v kritičnih okoljih (zaporne ustanove, urbana mesta, geta, begunska taborišča) ob 
zagotavljanju kontinuitete in ponovljivosti. Iz tega razloga je bilo partnerstvo sestavljeno iz dveh nacionalnih športnih 
zvez,US Acli in SUS (Športna unija Slovenije), 3 športna društva, ki delujejo na kritičnih območjih in s socialno 
izključenimi ljudmi (Champion ohne Grenzen EV, Consell Esportiu del Pla de l’Estany in Girl Power Organisation), 1 
organizacija za trajnostni razvoj (Organisation Earth), 1 raziskovalna organizacija (IREF),1 univerza (Univerza v 
Cassinu). 

Projekt SIMCAS je temeljil na 5 delovnih programih: 
  

- DP 1 vključeval vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno vodenje projekta; 
- DP 2 je bil povezan z vsemi raziskovalnimi dejavnostmi ter razvojem metodološkega pristopa in orodja; 
- DP 3 je bil namenjen izvedbi pilotnih aktivnosti za dokončanje metodološkega pristopa in orodja. 
- DP 4 vključeval vse ukrepe, potrebne za učinkovito komuniciranje in razširjanje projektnih dejavnosti in 

rezultatov 
- DP5 je vključeval načrtovane ukrepe za zagotavljanje doseganja kakovostnih rezultatov (glede časovne 

razporeditve, proračuna in vsebine). 
 
Projekt združuje raziskovalne dejavnosti (DP2, ki vključuje bibliografske raziskave, intervjuje in analizo primerov) s 
praktičnim pristopom (DP3, ki vključuje usposabljanje na delovnem mestu in integracijske aktivnosti, kot so: izvajanje 
dejavnosti v vsaki sodelujoči državi ki vključuje približno 500 udeležencev; učilnice in tečaji e-učenja za trenerje in 
inštruktorje - glejte multiplikatorske dogodke; izmenjava izkušenj med partnerji med sestanki partnerjev). 
 

 

https://www.usacli.org/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
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VODNIK ZA ORODJA 

KAJ JE: je operativno vsestransko, prilagodljivo, podrobno orodje, ki lahko športni organizaciji in trenerjem zagotovi niz 
smernic in predlogov, ki se uporabljajo za dejansko vključevanje priseljencev s telesnimi in športnimi dejavnostmi 
 
ČEMU JE NAMENJENO: ponuja strategije, indikacije, orodja, nasvete in praktične primere za projekte vključevanja 
priseljencev prek športa 
 
ZAKAJ: izboljšuje zmogljivosti in spretnosti športnih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju intervencij na priseljencih, ki 
živijo na kritičnih območjih, na učinkovit in dolgotrajen način 
 
KAKO JE BILO IZPELJANO:Projekt SIMCAS: raziskava + pilotni test 
 
KAJ JE V TEMU ORODJU: Operativni komplet orodij opisuje, kako izboljšati metodološki pristop za trajnostne 
intervencije vključevanja priseljencev in vključuje orodja za načrtovanje, upravljanje, spremljanje in ocenjevanje 
projektov, ki temeljijo na športu. 
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METODOLOŠKI PRISTOP 
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PREDSTAVITEV 

Metodološki pristop je namenjen podajanju predlogov in nasvetov za povečanje učinkovitosti intervencij, ki 
so jih organizacije izvajale za spodbujanje integracije migrantov, ki živijo na kritičnih območjih, z uporabo 
športa kot sredstva socialne intervencije. 

Uporaba športno zasnovanih strategij temelji na predpostavki o pozitivnem učinku neposrednega in 
intenzivnega ukvarjanja s športom in telesnimi aktivnostmi na zdravje in dobro počutje udeležencev. 
Dokazano je, da to velja tudi za socialno ogrožene skupine, kot so migranti in manjšine, ki doživljajo težke 
življenjske razmere. 

Poleg koristi za zdravje, ki jih lahko povzročijo telesne dejavnosti, se udejstvovanje v pobudah, ki temeljijo 
na športu, šteje za motor družbenih in osebnih sprememb, ki spodbujajo pozitiven razvoj v marginaliziranih 
skupnostih in lahko ublažijo vpliv antisocialnega vedenja. 

 

Na podlagi aktivnosti Simcasa (raziskave, izmenjava izkušenj med partnerji, pilotni test) je bil opredeljen 
metodološki pristop z namenom: 

•ilustrirati ključna načela in organizacijske elemente, ki lahko izboljšajo učinkovitost intervencij; 

•zagotoviti kontrolne sezname za analizo operativnega okolja – zmogljivosti organizacije za razvoj 
intervencijskih linij za integracijo migrantov, ki živijo na kritičnih območjih (orodje za samoocenjevanje); 

•zagotoviti orodje za upravljanje in vrednotenje intervencij (metodologija najpomembnejših sprememb) 

 

 

Link to full document 

https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
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NAVODILA: OPIS, KONTROLNI SEZNAM, 
PRAKTIČNI NASVETI IN PREDLOGI ZA 
IZVAJANJE METODOLOGIJE SIMCAS 
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Predmeti Analiza kontrolnih seznamov/nasveti – 
Praktični nasveti 

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

POZNAJTE KONTEKST 

Nujno je poznavanje konteksta, v katerem delujemo. 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 ravni izobraževanja in podpore, 
razpoložljivi športni objekti, mreža deležnikov in organizacij, 
ki jih lahko mobiliziramo, možna tveganja in kako jih 
obvladovati itd. 

Kar zadeva analizo konteksta, se elementi, ki jih je treba 
upoštevati, vsekakor nanašajo na »kaj« bomo raziskovali, pa 
tudi na »kako«. Metodologije in orodja, ki jih lahko 
uporabimo s tega vidika, so lahko kvantitativne in 
kvalitativne. Najdemo orodja, kot so fokusne skupine, 
vprašalniki, intervjuji z deležniki itd. Metodo je treba določiti 
glede na vrsto skupine. V kompletu orodij projekta boste 
našli nekaj teh metod in orodij. 

 

 

 

- ANALIZA/KONTROLNI SEZNAM 
- 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? 
- …… 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Z udeleženci lahko ustvarite fokusne 
skupine. 
- Zaslišujete lahko privilegirane priče 
(upravljavce objekta, psihologe, operaterje, 
ključne udeležence itd.) 
- Ustvarite lahko 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%20ru
n%20focus%20groups%20gu
ide.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://spheresta
ndards.org 

 

 

Bibliografske raziskave 
Simcas 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

 

KATERE MOTORIČNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 

Izbira športne discipline ali gibalne aktivnosti pomembno 
vpliva na rezultate intervencije tako z vidika udeležbe v 
aktivnostih, osebnostne rasti in vključenosti kot rezultatov 
socialne kohezije. Zato je ključnega pomena izvesti 
predhodno analizo konteksta, prejemnikov in razpoložljivih 
sredstev ter jasno opredeliti cilje, ki jih je treba doseči. Pri 
pristopu k disciplini je treba upoštevati tudi značilnosti 
prejemnikov in posledično opredeljene cilje (npr. cilje 
izobraževanja in usposabljanja za otroke in najstnike). 

 

ANALIZA/KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšni so cilji intervencije (npr. ali je 
cilj projekta vključitev migrantov v njihovo 
referenčno skupnost ali spodbujanje 
medkulturnega povezovanja?) 
- Kakšne so značilnosti (npr. starost, 
zdravstveno stanje, poreklo, šport države izvora), 
potrebe in pričakovanja prejemnikov? 
- Kateri strukturni viri so na voljo ali jih 
lahko najdem? 
- Katere kadre/pedagoge/športne 
izvajalce/prostovoljce lahko zaposlim v 
aktivnostih? 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Pri organizaciji športnih aktivnosti 
upoštevajte kulturne omejitve (npr. povezane s 
spolom); 
- prepoznati aktivnosti (individualne in 
skupinske), ki omogočajo razvoj medosebnih 
odnosov glede na individualne identitete in 
različne evolucijske faze 
- imajo raje integracijo z referenčno 
skupnostjo, raje ekipne športe, večkulturne 
skupine ali organizirajo dogodke, ki spodbujajo 
medkulturne dogodke in izmenjavo 
- … 

Simcas 
izhodihttp://simcas.eu/ 

 
Športne aktivnosti za otroke 
in najstnike migrante 

https://www.tandfonline.co
m/doi/pdf/10.1080/1613817
1.2020.1823689 

 

 

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
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SPREMENI PRAVILA 

Ključ do uspeha je preoblikovanje samih športnih pravil, da 
bi bila bolj dostopna širšemu krogu udeležencev in bolj 
usklajena s posebnimi potrebami migrantov. S svojo 
integracijsko močjo in fleksibilnostjo ima šport potencial, da 
je funkcionalen in vključujoč ter omogoča polno in 
enakopravno udeležbo za vse, ne glede na socialne, 
fiziološke in fizične omejitve, ki bi jih morda imeli. Toda 
zaradi ovir, s katerimi se soočajo migranti pri prevzemanju 
aktivne vloge v športnih dejavnostih, ki so na voljo v 
skupnosti gostiteljici, pogosto ne morejo sodelovati pod 
normalnimi pogoji in v skladu s standardnimi pravili. Osebje 
organizacij lahko deluje kot »razvijalec« športnih dejavnosti 
in disciplin. Lahko razvijejo in spremenijo standardne 
elemente igre, kot so uporabljena oprema, 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšne so značilnosti udeležencev 
aktivnosti (starost, pričakovanja, osebne in 
organizacijske potrebe? 
- Kateri so glavni cilji dejavnosti, ki jo 
želim izvajati? 
- Katere tehnične težave predlagane 
discipline bi lahko odvrnile od udeležbe? 
- Katere osebne težave bi lahko 
odvrnile od sodelovanja (malo časa, nezadostno 
število udeležencev, jezikovne omejitve, preveč 
dejavnosti) 
- ……. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Preglejte pravila dejavnosti, da 
spodbudite udeležbo (npr. zmanjšajte pogostost 
in trajanje športne vadbe – npr. tedenske seje, 
hitre tekme s krajšimi časi) 
- Strukturirajte dejavnost in/ali 
preglejte pravila igre, da zagotovite vključenost 
vseh udeležencev in razvoj odnosov sodelovanja 
med udeleženci (npr. neomejene spremembe, 
omejitve točkovanja iste osebe, poenostavljene 
tehnične poteze itd.) 
- Vnesite igre ali igrive elemente, da 
naredite vadbo veselo in manj naporno ter 
spodbudite mirno vzdušje 
- …… 

Globalni akcijski načrt o 
telesni dejavnosti 2018–2030 

https://apps.who.int/iris/bit
stream/handle/10665/2727
22/9789241514187-
eng.pdf?ua=1 

 

Kako uporabljati TREE. 
Vadnica za prilagajanje in 
spreminjanje športnih 
aktivnosti, da bodo 
vključevale vse 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/adapt-and-
modify-with-tree/ 

Smernice, kako prilagoditi in 
spremeniti športne 
aktivnosti, da bodo 
vključevale vse 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/project-result-
content/a9f58703-68a6-
474f-8f8c-
946a6e389029/Empowerme
nt%20Through%20Sports%2
0Methodology.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
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INOVATIVNE ŠPORTNE VADBE 

Kot že omenjeno v prejšnji točki, bi lahko bilo zelo koristno, 
kjer je to mogoče, črpati tudi nove športne prakse, ki so bile 
kodificirane prav zato, da bi poudarili razsežnost socialne 
integracije športa. Med njimi omenjamo: 

- Družabni nogomet 

- Nogomet3 

- KinBall 

Zanimivo je tudi upoštevati športe, ki prihajajo iz drugih 
kultur, kot so kriket, tradicionalni športi in igre vsake kulture. 
Izmenjava in vadba teh športov je lahko priložnost za 
migrante, da postanejo protagonisti, ki druge učijo teh 
športov in iger, s čimer postane šport priložnost za 
medkulturno učenje. 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšno je poreklo in športno ozadje 
udeležencev aktivnosti? 
- Iz katerih tradicionalnih športov in iger 
držav izvora udeležencev lahko črpam? 
- Kateri so "zmagovalni" elementi 
dobrih integracijskih praks skozi šport, ki jih 
poznam? 
- Kako lahko v svojih dejavnostih 
uporabim/ponovno predlagam tradicionalne 
igre/športne in zmagovalne elemente? 
- …… 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Poskusite narediti raziskavo o dobrih 
praksah vključevanja skozi šport in analizirati 
njegove značilnosti in elemente uspeha 
- Organizirajte večkulturne športne 
dneve, kjer migranti sami predlagajo/učijo 
tradicionalno disciplino/igro države izvora 
- Ponovno preglejte športno disciplino, 
ki jo želite predlagati, tako da vstavite/prilagodite 
nekaj zmagovalnih elementov analiziranih dobrih 
praks (npr. pravila, ki nagrajujejo pošteno igro, 
spodbujajo udeležbo in sodelovanje vseh, dajejo 
prednost sodelovanju: "nihče ne ostane na klopi", 
"omejitve ciljev na osebo) 
- Prejšnje dejavnosti lahko uporabite za 
opazovanje odnosov, stopnje vključenosti, 
stopnje sodelovanja in motivacije udeležencev 
ter temu prilagodite dejavnosti 
- ……. 

Simcas Pilot test 

Poročilo o analizi najboljše 
prakse 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Vsi različni – vsi enaki? 
Priročnik za razvoj treningov 
za skupine beguncev 

https://www.sportanddev.or
g/en/document/manuals-
and-tools/all-different-all-
same-developing-training-
sessions-groups-refugees 

Kako igrati tristranski 
nogomet 

https://www.youtube.com/
watch?v=VEHbjEUMvV0 

 

 

 

 

ZMEŠAJ ŠPORT, KULTURO IN OSEBNI RAZVOJ 
 

Uporaba športa za integracijo skupine migrantov v 
gostiteljsko skupnost je v zadnjih letih postala zelo 
priljubljena in izkušnje so pokazale, da je lahko učinkovito 
orodje za ta namen. Vendar je treba opozoriti, da je šport v 
nevtralnem orodju. Vpliv, pozitiven ali negativen, je odvisen 
od ciljev, h katerim so usmerjene športne dejavnosti, veščin 
in kompetenc udeleženih ljudi ter družbenega konteksta. 
Šport lahko dejansko služi nezaželenim ciljem in ob slabi 
uporabi celo poslabša socialne probleme in ovire. Uvajanje 
komponent, kot sta kultura in izobraževanje, lahko obogati 
kakovost športnih dejavnosti s spodbujanjem ravnovesja 
med telesno dejavnostjo, kulturo in osebnim razvojem. Za 
zagotovitev pomembnega vpliva na migrante je treba šport 
sprejeti kot del svežnja, v katerem bodo drugi ukrepi, kot so 
programi usposabljanja, družbene in kulturne dejavnosti, 
informacijske kampanje itd., so združeni. To bo udeležencem 
ponudilo večdimenzionalno intervencijo, ki je ustreznejša in 
bolje prilagojena njihovim posebnim potrebam. 
 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšne so značilnosti udeležencev 
(starost, osebne in socialno-ekonomske potrebe, 
stopnja integracije v referenčno skupnost)? 
- Kaj lahko predlagam kot sestavni del 
športnih aktivnosti za spodbujanje osebne rasti in 
socialne integracije? 
- Kakšne so ponudbe in storitve, ki jih 
ponuja mreža, s katero sodelujem ali se 
predstavljam na referenčnem področju 
subjektov, vključenih v dejavnosti? 
- …….. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Uporabite udejstvovanje v športu kot 
vzvod za sodelovanje tudi izven igrišča. Tako na 
primer projekt »igraj se, kdo se uči« (namenjen 
preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja) 
predvideva podporo športnim dejavnostim z 
dejavnostjo pomoči pri domačih nalogah in 
hkratipovezatiprisotnost malih udeležencev na 
rednih športnih tekmovanjih (zlasti nogometnih 
prvenstvih) do obiskovanja šole 
- Izvajajte vzporedne in/ali integrirane 
dejavnosti, poskusite kartirati območje in stopite 
v stik z društvi in izobraževalnimi agencijami na 
tem območju, da bi razvili koristno sodelovanje za 
osebno in družbeno rast. 
- Združite športne dejavnosti s 
preventivo in pobudami za varovanje zdravja 

Zbirka orodij, v kateri lahko 
uporabniki najdejo 
informacije, vodnike, orodja 
in nasvete o praktični izvedbi 
projektov in programov 
športa za razvoj 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit-0 

 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
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(izobraževanje o prehrani, spodbujanje 
diagnostične preventive itd.) 
- …….. 

UPORABITE PRISTOP, KI TEMELJI NA SKUPNOSTI 

Sprejetje pristopa, ki temelji na skupnosti, pomeni, da 
morajo organizacije, ki ponujajo storitve migrantom, ne 
samo zagotavljati dejavnosti, osredotočene na posameznika, 
temveč morajo imeti potencial za vpliv na skupnost, da bi 
olajšale postopek naselitve in integracije. Proces, ki vključuje 
vključujočo udeležbo, mora ustvariti mreže vseh deležnikov 
in vključiti dejavnosti, ki jih zagotavljajo različne agencije, v 
skupno intervencijsko strategijo. Skupnost se v kontekstu 
migrantov nanaša na različne elemente, ki obdajajo 
posameznike, njihovo družino in najbližje prijatelje, sosede, 
lokalne vlade in javne subjekte, ki zagotavljajo storitve in 
podporo. Skupnost kot dinamično in medsebojno povezano 
entiteto je treba razumeti kot ekosistem, v katerem so vse 
komponente med seboj povezane s stalno interakcijo. 

 

 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Ali poznate območje in njegovo 
skupnost? Ali prepoznate njegov potencial in 
meje? 
- Ali imate odnos dialoga in sodelovanja 
z lokalnimi institucijami in civilno družbo? 
- Kakšna je prisotnost priseljencev na 
tem območju? Kakšna je stopnja integracije in 
sodelovanja? 
- Kako lahko dejavnosti, ki vključujejo 
priseljence, ki jih predlagate, prispevajo k njihovi 
integraciji v referenčno skupnost? 
- ……. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Organizirati občasne treninge ali 
športne dogodke v mestnih prostorih – parkih, 
trgih ipd., z namenom seznanitve priseljencev s 
tem območjem; spodbujati srečanja in izmenjave 
z lokalno skupnostjo; ozaveščati o spoštovanju in 
skrbi za prostor skozi šport 
- sodelovati z lokalnimi institucijami in 
organizacijami (npr. sosedskimi odbori itd.) za 
organizacijo dogodkov ozaveščanja s športom 
- …….. 

Pregled različnih stopenj 
skupnostnega pristopa  

https://www.unhcr.org/47f0
a6db2.pdf 

 

MULTIDSCIPLINARNO OSEBJE 

Da bi zagotovili, da bodo pobude, ki se izvajajo za migrante, 
uspešne in da bodo imele dolgotrajne učinke, je pomembno 
vzpostaviti delovne skupine, v katerih bodo strokovnjaki z 
različnimi kompetencami sodelovali pri doseganju skupnih 
ciljev. Multidisciplinarno osebje bo bolje opremljeno za 
odzivanje na kompleksna okolja in obvladovanje s 
spreminjajočimi se potrebami ciljnih skupin. Priznavanje 
pomena kompetentne in kvalificirane delovne sile – tako 
plačane kot neplačane, ki združuje različne kompetence in 
spretnosti ter sodeluje v skupnem okviru – je ključnega 
pomena za uspeh pobude. 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšni so kadri (zaposleni, sodelavci, 
prostovoljci), ki jih lahko vključim v aktivnosti? 
- Katere so njihove osebne in strokovne 
veščine uporabne za dejavnosti in cilje projekta? 
- Ali je to osebje primerno za dejavnost, 
ki jo nameravam predlagati, in s tem povezane 
cilje? 
- Ali imam finančna sredstva, da ga 
okrepim? 
- Ali lahko uporabim druge notranje 
vire ali stopim v stik z lokalnim omrežjem, da 
integriram in kvalificiram projektno osebje? 
Kakšno vrsto sodelovanja lahko uporabim? 
- Ali obstaja koordinator/vodja, ki je 
sposoben spodbujati interakcijo in sodelovanje 
med osebjem, da bi se izognili sektorskim in 
nepovezanim dejavnostim? 
- …… 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Ustvarite projektno osebje, tako da 
bodo vloge in naloge vsake komponente jasne in 
vidne; 
- Organizirajte občasne sestanke 
projektnega osebja in aktivirajte orodja (skupinski 
klepeti, poštni seznami, interdisciplinarni 
laboratoriji), da spodbudite primerjavo, 
izmenjavo in sodelovanje med osebjem, koristno 
za izboljšanje znanja ciljne skupine in 
funkcionalno za doseganje pričakovanih 
rezultatov. 
- …….. 

Multidisciplinarna ekipa: 
pomen, nasveti, značilnosti 
in prednosti 

https://www.marketing91.c
om/multidisciplinary-team/ 

 

https://brandongaille.com/1
1-multidisciplinary-team-
advantages-and-
disadvantages/ 

 

 

 

https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
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RAZVIJAJTE MENTORSKE SPOSOBNOSTI TRENERJA 

Da bi bile športne aktivnosti priložnost za resnično 
osebnostno rast udeležencev, je potrebno, da trenerji 
izpopolnjujejo svoje sposobnosti v smislu sposobnosti kot so: 

- empatično poslušanje; 

- učinkovita komunikacija; 

- sposobnost prepoznavanja latentnega potenciala 
udeležencev in spodbujanja njihovega pojava; 

- sposobnost vodenja skupine, zadrževanja 
negativnosti in spodbujanja sodelovanja v skupini; 

- sposobnost razumevanja drugih kultur in 
spodbujanja medkulturnega srečevanja. 
 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kakšen odnos sem imel z udeleženci? 
- Ali lahko vzdržujem potrebno razdaljo 
med trenerjem in udeležencem? 
- Ali lahko upravljam skupinsko 
dinamiko? Ali zlahka razumem osebne ali 
skupinske težave? 
- Ali lahko vsem udeležencem 
zagotovim enake možnosti sodelovanja in 
vključevanja? 
- Kakšno sodelovanje opažam v skupini 
(diskontinuirano, brezvoljno, navdušeno itd.)? Ali 
lahko razumem razloge za morebitno 
demotivacijo enega ali več udeležencev? Ali lahko 
izvajam korektivne ukrepe za motiviranje aktivne 
udeležbe? 
- ……. 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Organizirati / sodelovati pri tečajih 
usposabljanja (tudi z laboratorijskimi 
dejavnostmi) za: krepitev izobraževalnih, 
socialnih in pedagoških veščin trenerjev; 
učinkovito voditi skupino; obvladati zapletene 
situacije (reševanje problemov); 
- Organizirajte individualne razgovore z 
udeleženci aktivnosti, timske sestanke, sestanke 
z osebjem, trenutke preverjanja in študija; 
- Poskusite spodbuditi in spodbujati 
udeležbo in sodelovanje med udeleženci v 
dejavnostih, tudi z uporabo "pravil igre", ki 
delujejo na rezultat; 
- Ustvarite priložnosti za srečanja tudi 
izven igrišča, da utrdite medsebojne odnose 
- …….. 

Bibliografska raziskava 
Simcas (3.4 Omogočanje 
pogojev za podporo socialne 
vključenosti prek športa – 
3.4.1 Refleksivno treniranje 
– 4 razprava) 

 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

Poročilo o intervjuju z 
zainteresiranimi stranmi 
družbe Simcas (6Biti trener. 
Spoznanja in predlogi s 
terena) 

Priročnik želi ozaveščati 
mlade delavce in trenerje o 
koristih športa kot sredstva 
vključevanja.https://matchin
clusion.eu/media/match-
manual-en.pdf 

Kako razviti coaching in 
mentorske 
sposobnostihttps://www.hig
hspeedtraining.co.uk/hub/co
aching-and-mentoring-skills/ 

Primer razvoja mentorskega 
programa 

https://irts.isca.org/mentori
ng/ 

PODPORA OPOLNOMOČITVE 
 

Opolnomočenje, če je podprto v skladu s pristopi, ki temeljijo 
na dokazih, lahko služi kot izravnava na področju družbene 
pravičnosti, kjer se posameznikov in družbeni potencial 
uresničuje in se na podlagi njega ukrepa. Izraz 
opolnomočenje vključuje široko paleto pomenov in 
konceptov, povezanih s procesom integracije migrantov. V 
tem posebnem kontekstu in njegovih praktičnih namenih gre 
pri opolnomočenju za opremljanje migrantov z veščinami, 
znanjem in samozavestjo, da prevzamejo odgovornost in 
naredijo pozitivne spremembe v svojem življenju, pri čemer 
prevzamejo odgovornost za vodenje procesa integracije. 
Pristopi opolnomočenja lahko okrepijo sodelovanje z 
vključevanjem ciljnih skupin in vseh glavnih deležnikov v 
odločanje v vseh procesih pobude. 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Ali poznam glavne značilnosti 
udeležencev aktivnosti? Ali lahko prepoznam 
stališča, težave? 
- Ali lahko izpostavim potenciale 
posameznih udeležencev in jih izkoristim za 
povečanje motivacije in samozavesti? 
- Ali lahko najdem pravo ravnovesje 
med tehnično vlogo in vlogo vzgojitelja? 
- Ali obstaja harmonija namenov in 
pričakovanj med vsemi deležniki, ki se ukvarjajo s 
športnimi dejavnostmi? (udeleženci, športna 
organizacija, starši ipd., financerji) 
- …….. 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Predlagajte igre in dejavnosti, ki lahko 
razkrijejo različna stališča in spretnosti kot 
prednostne naloge za doseganje rezultata (npr. 
cirkuška šola) 
- Vključite udeležence tako, da jim 
zaupate odgovorne naloge, ki jim omogočajo, da 

 

Šport kot orodje za 
opolnomočenje 
beguncevhttps://www.sport
anddev.org/en/article/public
ation/sports-tool-refugee-
empowerment 

 

 

 

 

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment


   

14 
 

pridobijo zaupanje v svoje sposobnosti in se 
hkrati počutijo koristne za skupino. 
- Postopoma spodbujati samostojnost 
pri izvajanju aktivnosti in sposobnost branja 
rezultatov 
- Delo individualno in skupinsko za 
obvladovanje frustracij, povezanih z neuspehi in 
porazi; 
- - organizirati dogodke in/ali udeležbo 
na turnirjih, lokalne pobude, ki spodbujajo 
srečanja in primerjave med več skupinami 
- ……… 

ZDRUŽITEV  Z DELEŽNIKI 
 

Pri delu z migranti na kritičnih področjih je bistvenega 
pomena sprejetje pristopa, ki temelji na učinkovitem 
sodelovanju med ustreznimi deležniki. Zlasti medsektorski 
pristop je lahko ključen za ustvarjanje pomembnih in 
trajnostnih izboljšav. Ker sta socialna prikrajšanost in 
izolacija pogosto večdimenzionalna in zahtevata 
večdimenzionalne pristope, bi morale učinkovite pobude 
upoštevati sodelovanje z deležniki iz različnih sektorjev, kot 
so zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in 
urbanistično načrtovanje. Medsektorske intervencije bodo 
omogočile kombinacijo ukrepov, ki se osredotočajo tako na 
posameznika kot tudi na kontekst posameznika. 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Kdo so ljudje ali skupine, ki bi jih lahko 
zanimal projekt na tem območju? (uporabniki, 
skupnosti, delavci, okolje, institucionalni 
vlagatelji .......) 
- Kako težava vpliva nanje? (socialna, 
finančna, politična, etična vprašanja, vprašanja 
spola, skladnost s predpisi); 
- Kakšen je njihov prispevek k projektu? 
- Kako lahko njihove potrebe vključimo 
v strategije projekta? 
- ……… 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Zemljevid zainteresiranih strani na 
tem območju 
- Vložite sredstva in orodja za 
prepoznavanje in utrjevanje dejavnikov, ki krepijo 
odnose in spodbujajo komunikacijsko izmenjavo 
z vašimi deležniki 
- Poskusite uskladiti interese 
deležnikov, ki jih projekt zanima za njihovo večjo 
vključenost 
- ……. 

Poročilo o intervjuju z 
zainteresiranimi stranmi 
Simcas (4 Vzpostavitev 
športnega programa za 
socialno vključevanje) 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Skupaj za lokalno integracijo 
migrantov in beguncev 
podaja konkretne primere, 
kako so mesta različnih 
velikosti oblikovala politike 
vključevanja migrantov in 
beguncev na lokalni ravni 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/97892
64085350-
en.pdf?expires=1666504916
&id=id&accname=guest&che
cksum=F15E060BDB55935D
E49D4B59B7518515 

 

Kako ustvariti načrt 
sodelovanja deležnikov 

https://www.swiftdigital.co
m.au/blog/stakeholder-
engagement-plan/ 

NADZOR IN OCENJEVANJE 
 

Dejavnosti spremljanja in vrednotenja so pomembne 
funkcije projektnega vodenja, ki organizacijam omogočajo, 
da ugotovijo, ali projekti dosegajo svoje cilje. Medtem ko je 
spremljanje stalna funkcija, ki zagotavlja znake napredka ali 
pomanjkanja napredka, je vrednotenje časovno omejena 
vaja, katere namen je na sistematičen in objektiven način 
oceniti ustreznost, uspešnost in uspeh tekočih ali zaključenih 
projektov. Na splošno je treba spremljanje in vrednotenje 
obravnavati kot informativno in formativno, saj zagotavljata 
informacije, ki lahko vodijo k izboljšanju dejavnosti in 
organizacij. Spremljanje in vrednotenje sta pomembni orodji 
za ocenjevanje učinka pobud, namenjenih migrantom. 
Skupaj ponujajo podatke, ki lahko pomagajo organizacijam v 
smislu odločanja, učinkovitosti, 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

V spremljanju: 

- Ali ste med projektom načrtovali stalni 
program spremljanja, ki upošteva njegove 
različne faze in cilje? 
- Katera orodja lahko uporabite za 
zbiranje podatkov in informacij na poti? 
- Kateri viri bodo uporabljeni pri 
spremljanju? 
- Katere vidike je treba spremljati? 

V oceni: 

- kaj je namen ocenjevanja? 
- katere vidike nas zanima vrednotenje 
in glede na katere cilje? 
- kateri viri preverjanja, metode 
zbiranja podatkov, kazalniki bodo uporabljeni? 
- katera so potrebna znanja, kdo naj 
sodeluje v procesu ocenjevanja, komu mora biti 

 

Kratek uvod v to, kaj je M&E, 
skupaj z izborom priporočene 
literature in nadaljnjimi 
povezavami, ki vam bodo v 
pomoč pri začetku. 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/monitoring-
and-evaluation/what-
monitoring-and-evaluation-
me 

 

Najpomembnejša 
sprememba je oblika 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
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dodeljena (notranja - zunanja) naloga 
ocenjevanja? 
- ……. 
PRAKTIČNI NASVETI 

- Izvedite stalen pregled projekta 
- Določite urnik posegov. 
- Pogovorite se z osebjem in 
zainteresiranimi stranmi, da preučite spremembe 
in prilagoditve projektnih dejavnosti. 
- Uporabite sistem poročanja o 
fizičnem in finančnem napredku projekta. 
- Določite kazalnike za spremljanje in 
vrednotenje 
- ……. 

participativnega spremljanja 
in vrednotenja 

Metodološki pristop SIMCAS 

https://cdn.odi.org/media/d
ocuments/6383.pdf 

 

predlogo 

SIMCAS TOOLKIT - del III 

 

PREVERITE IN IZBOLJŠAJTE SVOJE UPRAVLJANJE 
 

Dobro upravljanje je treba obravnavati kot koncept vodenja 
organizacije na demokratičen in odgovoren način; temelji na 
4 glavnih načelih (Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019): 

 

Demokracija 

● Imeti jasne in celovite statute in predpise 
● Zagotovite odprt in pogost dostop za člane, da 
lahko vplivajo na politično in strateško usmeritev in vodenje 
● Omogočite članom enake pravice do kandidiranja 
in glasovanja za vodstvene funkcije 
● Dajte članom, prostovoljcem in zaposlenim 
možnost debate in vplivanja na ključne odločitve 
● Spodbujajte raznolikost v organih in osebju 
● Izogibajte se kakršni koli obliki diskriminacije 
 

Preglednost 

● Vzpostavite in razkrijte vizijo, poslanstvo in 
strategijo organizacije 
● Objavite statute, podzakonske akte, politike in 
postopke 
● Določite in razkrijte finančni koncept in dodatne 
informacije (proračuni, računi, javna podpora, sponzorji, 
donacije) 
● Razkrijte bazo znanja za ključne odločitve 
Odgovornost 

● Določite jasne odgovornosti za različne dele 
organizacije, vključno z upravnim odborom, vodstvom, 
osebjem, prostovoljci in odbori prostovoljcev. 
● Redno poročajte o glavnih vprašanjih 
● Vzpostavite ustrezne nadzorne mehanizme 
● Ocenite tveganja organizacije 
● Vzpostavite politike o navzkrižju interesov in 
neupravičenih prednostih 
● Vzpostavite ustrezne preventivne ukrepe 
 

Vključevanje deležnikov 

● Določite zainteresirane strani, ki morajo 
sodelovati pri različnih vprašanjih 
● Vzpostavite politiko, ki bo zainteresiranim 
stranem omogočila sodelovanje pri odločanju. 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Razvili ste vključujoče upravljanje, ki 
zagotavlja načela: 
⮚ Demokracija 
⮚ -Preglednost 
⮚ -Odgovornost 
⮚ Vključevanje deležnikov 
- Katere vire in orodja ste uporabili, da 
ste to uresničili? 
- Katere so glavne lastnosti, ki 
zagotavljajo uspeh projekta? 
- ……. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Raziščite in analizirajte podobne 
primere in njihove intervencijske politike 
- Osredotočite se na glavne kritične 
vidike, ki jih je treba upoštevati 
- Spodbujajte interna in eksterna 
srečanja ter primerjave družbenih realnosti in 
različnih internih področij 
- ….. 

 

Kako naše navade vplivajo 
na vključevanje v šport 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/how-our-
habits-influence-inclusion-in-
sport/ 

 

Svetovanje in usmerjanje pri 
krepitvi zmogljivosti 
organizacij, ki se ukvarjajo s 
športom in razvojem 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/capacity-
building 

 

https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
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FLEKSIBILNOST 
 

Organizacije, ki delajo z migranti, delujejo v kompleksnem in 
hitro spreminjajočem se okolju. To od organizacij zahteva 
določeno mero fleksibilnosti, da zadovoljijo individualne 
potrebe in se prilagodijo spremembam, ki lahko vplivajo na 
družbeni kontekst, v katerem organizacije izvajajo svoje 
pobude, še posebej, če se nahajajo na kritičnih območjih. V 
tej luči je fleksibilnost pomembno vprašanje za organizacijo, 
ki želi z migranti delovati na učinkovit način. Prilagodljive 
organizacije so bolj sposobne biti proaktivne, prilagodljive in 
odporne. Prav tako imajo boljše možnosti za preživetje v 
spreminjajočem se in zapletenem okolju. Organizacija, ki želi 
doseči ustrezno stopnjo fleksibilnosti, mora upoštevati 
naslednje ključne elemente: organizacijska struktura mora 
biti pripravljena na odziv na morebitne spremembe, notranji 
in zunanji; vsi procesi morajo biti zasnovani tako, da se 
odzivajo na negotovost, da se zagotovi dobra učinkovitost. 
Fleksibilnost in učinkovitost je mogoče povečati s sprejetjem 
participativnega pristopa, ki vključuje ciljno skupino in vse 
pomembne deležnike v procesih; človeški viri morajo biti 
opremljeni s široko paleto kompetenc in veščin; aktivnosti 
morajo biti prilagodljive zunanjim spremembam, predvsem 
v odnosu do ciljne skupine, da se poveča obseg sodelovanja. 
človeški viri morajo biti opremljeni s široko paleto 
kompetenc in veščin; aktivnosti morajo biti prilagodljive 
zunanjim spremembam, predvsem v odnosu do ciljne 
skupine, da se poveča obseg sodelovanja. človeški viri 
morajo biti opremljeni s široko paleto kompetenc in veščin; 
aktivnosti morajo biti prilagodljive zunanjim spremembam, 
predvsem v odnosu do ciljne skupine, da se poveča obseg 
sodelovanja. 

 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Ali je vaša organizacija pripravljena 
preveriti in posodobiti svojo politiko? 
- Je v skladu z družbenimi in 
gospodarskimi spremembami? 
- Ali sprejemate učinkovitejše ukrepe 
glede na kontekst? 
- Ali upoštevate potrebe različnih 
zainteresiranih strani? 
- ……. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Bodite nenehno obveščeni o različnih 
družbenih in gospodarskih kontekstih na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni; 
- Vzdrževanje odnosov z institucijami in 
zainteresiranimi stranmi za ovrednotenje 
morebitnih sprememb; 
- Prisluhnite ljudem, še posebej 
najšibkejšim 
- Osredotočite se na strokovnost in 
empatijo zaposlenih 
- …… 

Prilagodljiva organizacija 

https://www.youtube.com/
watch?v=wdW2WLzDJGk 

 

TRAJNOST 

Projekti, ki imajo socialne cilje, pogosto predstavljajo težave 
pri doseganju dolgoročne vzdržnosti z ekonomskega vidika. 
Za zmanjšanje teh težav je zaželeno, da bo društvo dosegalo 
naslednje cilje: 

a) Diverzifikacija finančnih virov: športne in socialne 
projekte lahko financirajo različni operaterji, javni in zasebni. 
Pomembno je aktivirati čim več finančnih kanalov, da bi imeli 
več priložnosti. Pogosto bi lahko projekti, ki so se začeli kot 
pilotni projekti z eno vrsto finančne podpore, dosegli trajnost 
z uporabo alternativnih virov; 
b) Široko omrežje: večje kot je omrežje organizacije, 
večje so možnosti za pridobitev podpore za izvajanje 
projektov. To velja tako za podporo v naravi (vključno s 
prostovoljnim delom) kot tudi za finančno podporo; 
c) Raznolika notranja znanja: združenja bi morala 
poskušati vključiti ljudi z različnimi izkušnjami in veščinami 
ne samo s tehničnega vidika (npr. trenerji, inštruktorji, 
sociologi itd.), ampak tudi z vodstvenega in organizacijskega 
vidika. Na primer, osebe z izkušnjami na področju zbiranja 
sredstev, finančnega upravljanja, organizacije, upravljanja 
medijev itd. bi lahko zagotovile koristno podporo in 
informacije za zagotavljanje vzdržnosti projekta tudi na dolgi 
rok. 
d) Komunikacija: pomembno je sporočiti napredek 
in rezultate projekta sponzorjem projekta, pa tudi veliki 
skupnosti. Dobra komunikacija je osnova za privabljanje 
novih ljudi in finančnih virov. 

ANALIZA / KONTROLNI SEZNAM 

- Katere vire financiranja običajno 
uporabljam? 
- Ali se obrnem na zasebne in javne 
potencialne sponzorje? 
- Ali sem prepoznal inovativna finančna 
orodja, ki bi jih lahko uporabil? 
- Ali si običajno prizadevam za širitev 
svoje mreže? 
- Katere veščine manjkajo moji 
organizaciji? 
- Ali imam dober komunikacijski načrt? 
- Ali sponzorje projekta redno 
obveščam o dosežkih in težavah pri projektu? 
- Ali obveščam tudi druge potencialne 
sponzorje, tudi če nikoli niso podpirali naših 
aktivnosti? 
- …….. 

PRAKTIČNI NASVETI 

- Pripravite pisni seznam obstoječih 
finančnih virov, pri čemer si oglejte tudi, kaj 
počnejo druge organizacije, in ga primerjajte s 
tem, kar uporablja vaše združenje. 
- Pripravite pisni seznam organizacij, ki 
bi lahko bile zainteresirane za podporo (v naravi 
in/ali finančno) vašim projektom/dejavnostim. 
Namenska e-pošta in morda sestanki bi lahko bili 
v pomoč pri pridobivanju podpore iz novih 
kanalov 
 

Poročilo o intervjuju z 
zainteresiranimi stranmi 
Simcas (4 Vzpostavitev 
športnega programa za 
socialno vključevanje) 

Simcasovo poročilo o 
trajnostnem razvoju 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Pomen komunikacije v 
trajnostnem razvoju in 
trajnostnih strategijah 

https://www.researchgate.n
et/publication/315466760_T
he_Importance_of_Commun
ication_in_Sustainability_Sus
tainable_Strategies 

https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
http://simcas.eu/lookbook/
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- O zgoraj navedenem seznamu se 
pogovorite z vsemi osebami, ki so vključene v 
združenje. Lahko se pojavijo nove ideje in stiki 
- Poskusite vključiti potencialne 
sponzorje že v fazi načrtovanja projekta, da bi se 
bolje odzvali na njihove potrebe 
- Poglobite se v veščine, ki so že 
notranje v organizaciji, in ugotovite, katera 
strokovnost manjka. Kampanjo zaposlovanja 
(tudi kot prostovoljci) osredotočite na te 
strokovnjake 
- Določite podroben komunikacijski 
načrt, vključno s ciljnimi dejanskimi in 
potencialnimi sponzorji. 
- ……… 

 

DOLOŠKI PRISTOP 
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DODATNE SMERNICE ZA 

POSEBNA KRITIČNA 
PODROČJA 
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KAZENSKI ZAVODI 
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PREDMETI KONTROLNI SEZNAM-ANALIZA/NASVETI PRAKTIČNI NASVETI 
ZDAJ 
KONTEKST 
 
. 
 
 
 

- Ali je to stabilna ali nenehno 
spreminjajoča se skupina? 
- Ali gre za homogene skupine glede na 
starost, izvor in vrsto pridržanja? Če da, katere 
vrste (zaporniki v predkazenskem priporu, 
navadni zaporniki, varnostni zaporniki, zaporniki 
ob koncu kazni, subjekti na zunanji kazni) 
- Ali obstajajo dostopni prostori in 
strukture za šport? 
- Ali obstaja kontaktna oseba (vzgojitelj ali 
drug) za načrtovanje in vodenje dejavnosti? 

- 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 
 

KATERE 
MOTORIČNE 
IN ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 

- Kakšno je stanje udeležencev? So 
zaporniki na koncu kazni?Dolgotrajni zaporniki? 
- Preveriti morebitne že prisotne športne 
dejavnosti v zavodu, uspešno izvedene v 
preteklosti, morebitne težave pri izvajanju 
nekaterih športnih disciplin; 
- Kakšni so prostori za športne aktivnosti? 
Ali so zunaj ali v zaprtih prostorih? ali so dostopni 
in/ali v dobrem stanju? 
-  

- Prosite za pogovor s kontaktno 
osebo zapornikov, vključenih v dejavnost 
(vzgojitelj, kontaktna oseba na področju 
obravnave, pravno-pedagoški delavec itd.), 
da izveste o značilnostih priseljenske 
zaporniške populacije, dinamiki, ki je 
prisotna znotraj istih etničnih skupin in med 
različnimi skupinami. 
- Preverite razpoložljive prostore 
(npr. odprte ali zaprte) in razpoložljive 
materiale za športne aktivnosti ter 
opredelite aktivnosti tudi glede na število 
udeležencev 
- Preverite morebitne omejitve, ki jih 
nalaga struktura pri izbiri športa (pogosto 
povezane s potrebo po uporabi 
opreme/materialov, ki so v inštitutu 
prepovedani). 
  

SPREMENI 
PRAVILA 
 

- Koliko vem o športni dejavnosti, ki jo 
nameravam? Sem dovolj sposoben spremeniti 
pravila? 
- Kakšno je moje znanje o socialni vzgoji 
skozi šport? 
- Kakšne športne izkušnje so imeli 
zaporniki? Kako čutijo vidik zmage in poraza? 
- Katere so meje, ki jih zaznavam v 
dejavnosti/disciplini, ki jo predlagam? 
- Katere so meje, ki jih zaznavam pri 
obravnavi skupine oziroma organizacijskih in 
logističnih razmer znotraj zavoda? 

- Analizirajte šport, ki ga načrtujete, 
razumejte njegove značilnosti, ali jih je 
mogoče prilagoditi ali ne in na kaj se 
osredotočiti. 
- Spodbujajte trenutke za razmislek in 
razpravo, da pridete v stik z izkušnjami 
zapornikov in s tem, koliko družbenega 
vpliva lahko imajo. 
- Ko se ukvarjate s športom, se 
postavite na njihovo isto raven, da jim 
dovolite, da spoznajo, da ste jim lahko 
enakovredni in obratno: vsi imate lahko 
mejo, vendar imate ali lahko razvijete vse 
sposobnosti, da jih preobremenite. 
 

INOVATIVNE 
ŠPORTNE 

- Ali so se ukvarjali s športom v svoji 
državi? 

- Izmenjajte trenutke znanja o 
različnih kulturah, začenši s svojo lastno, s 
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VADBE 
 
 

- Kako dojemajo šport, kot priložnost ali 
omejeno pravico? 
- Ali že obstajajo realizirane in prejšnje 
izkušnje "inovativnih športnih praks"? In kako so 
bili zaznani? 
- Ali v zvezi s skupino zapornikov, cilji, ki jih 
želim doseči, ter mojim osebnim in poklicnim 
znanjem obstajajo inovativne prakse, ki jih 
poznam in jih lahko uporabim? 
- Kako lahko združim športno/kulturno 
ozadje udeležencev s predlagano dejavnostjo? 

krepitvijo njihovih kulturnih razlik in izvora 
ter obravnavajte tudi koncept športa. 
- Pogovarjajte se o najboljših praksah 
družabnega športa in jim dovolite, da se z 
vami pogovorijo, ali se strinjajo ali ne, pri 
tem pa lahko pozitivno ali negativno 
presojajo. 
- Aktivno vključite vse udeležence v 
razvoj predloga, pri čemer navedite njegove 
značilnosti in cilje 
 
 

ZMEŠAJ 
ŠPORT, 
KULTURO IN 
OSEBNI 
RAZVOJ 
 

 
- Katere so njihove mehke, trde in 
jezikovne spretnosti? 
- Kako lahko okrepim izobraževalno 
ponudbo? 
- Kateri so še subjekti Zavoda za 
prestajanje kazni zapora? Kakšne storitve 
ponujajo? Kako je mogoče integrirati več 
dejavnosti, da bi okrepili njihovo individualno 
učinkovitost? 
 

-  
- Analizirajte, ali lahko katera koli 
jezikovna težava omejuje njihov način 
preživljanja te priložnosti in uporabite šport 
kot sredstvo za izboljšanje svojih jezikovnih 
sposobnosti. Usposabljanje lahko 
organizirate z uporabo »športnih besed« kot 
izhodišča in cenite neformalne 
metodologije, kot je vrstniško izobraževanje 
med vrstniki 2 med zaporniki, ki prihajajo iz 
iste države. 
- Poskusite razumeti, »kdo« so bili 
pred izkušnjo v zaporu, ali so imeli druge 
izkušnje, med katerimi so razvili druge 
veščine in kako jih je mogoče izboljšati pri 
ukvarjanju s športom, kot so sodelovanje, 
razumevanje meje, spoštovanje itd. 
- Vključite teritorialna združenja, 
deležnike in športne izjave in/ali 
menedžerje, da spregovorijo o svojih 
izkušnjah, zlasti s socialnimi projekti z 
drugimi migranti 
- Predlagajte srečanje med več 
subjekti (notranjimi in zunanjimi), ki delujejo 
v zavodu za prestajanje kazni zapora, da bi se 
seznanili z njihovimi posebnostmi in 
dejavnostmi, delili omejitve in potrebe, ki so 
jih zaznali pri vsakem od njih, skupaj 
razumeli, če in kako posamezne dejavnosti 
je mogoče integrirati za bolj strukturirano in 
učinkovito ponudbo. 
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UPORABITE 
PRISTOP, KI 
TEMELJI NA 
SKUPNOSTI 

- Kako lahko državljane ozaveščam o 
stanju zapornikov in njihovi možnosti, da so 
ponovno aktivni del družbe? 
- Kako lahko integriram predlagane 
športne dejavnosti v zaporu s tistimi, ki jih 
predlagam na ozemlju, z ozaveščanjem in 
vključevanjem zunanjih zainteresiranih strani? 

- Po mnenju zaporniškega osebja 
poskušajte spodbujati zunanje dogodke in 
dogodke, posvečene družbi, da bi 
spregovorili o svojih izkušnjah, "moči" za 
socialno vključenost in o tem, kako lahko 
deluje v občutljivem kontekstu, kot je zapor. 
Pomagajte jim razumeti, kako se lahko 
vsakomur ponudi druga priložnost. 
- Organizirajte športna srečanja in 
dogodke v zaporu, povabite zunanje skupine 
športnikov ter predstavnike civilne družbe in 
lokalnih institucij. 
- Organizirajte športne dogodke (na 
primer »športne festivale«), ki se lahko 
razvijejo v okviru zavoda za prestajanje kazni 
za prestajanje kazni zapora, kot enega od 
krajev, kjer se lahko odvijajo in identificirajo 
kot sestavni del ozemlja. 
- Spoznajte športne dejavnosti, ki se 
razvijajo v zaporu, in rezultate, dosežene 
zunaj 
- Spodbujajte socialno ponovno 
vključitev in/ali ponovno zaposlitev po 
zaporu, tako da nekdanjemu zaporniku 
omogočite udeležbo tako na športnih 
aktivnostih, ki jih izvaja vaša organizacija, kot 
na koncu kazni. 

MULTIDSCIPLI
NARNO 
OSEBJE 
 
 

- Ali lahko okrepim in razvijem nove 
veščine svojega osebja pri delu s tovrstnimi 
upravičenci? 
- Katere številke so potrebne za 
vključujočo, učinkovito in trajno športno 
intervencijo v zavodih za prestajanje kazni? 
- Kakšne strokovne in osebne spretnosti 
so potrebne za uspeh s pobudo? 
- Ali imam takšne figure v svojem osebju 
in organizaciji? 
-  

- Organizirajte tečaj o družbenem 
vplivu športa, socialnem vključevanju, 
medkulturnem posredovanju, analiziranju 
predsodkov in stereotipov, ki nam pripadajo 
v prvi vrsti. Lahko bi bil koristen tudi za 
osebje zapora. 
- Preverite možnost sinergije z 
osebjem, ki dela v zavodu za prestajanje 
kazni zapora (kontaktna oseba / 
izobraževalci, psihologi, kateri koli kulturni 
posrednik), da bi bolje poznali kontekst in 
potrebe ter vključili dejavnost v bolj 
zapleteno in učinkovito pot. 

RAZVIJAJTE 
MENTORSKE 
SPOSOBNOST
I TRENERJA 
. 
 

  
- Katere osebne in strokovne sposobnosti 
zahteva trener, ki organizira športne aktivnosti v 
zaporu? 
- Ali so športniki, ki jih vključujem, že delali 
v zavodih za prestajanje kazni? Ali imajo znanja 
in izkušnje na izobraževalnem, socialnem in 
pedagoškem področju? 
- Ali imajo izkušnje z obvladovanjem 
težkih skupin in situacij? 

- Poskusite obnoviti in vpletenim 
operaterjem posredujte podrobne 
informacije o zavodu za prestajanje kazni. 
- Organizirajte sestanek z vključenimi 
izvajalci ter izobraževalnimi osebnostmi in 
menedžerji območja, da bi bolje spoznali 
dinamiko znotraj Inštituta in zlasti 
značilnosti vključene skupine 
- Organizirajte trenutke usposabljanja 
in osredotočene laboratorije, namenjene 
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 športnim izvajalcem, ki delajo v zaporu 
(zavedanje konteksta, zahtevane trde 
spretnosti, utrjevanje mehkih veščin) 

PODPORA 
OPOLNOMOČ
ITVE 
 
 

- Kako naj vztrajam pri razvijanju duha 
sodelovanja med zaporniki? 
- Kako lahko na novo začutijo, da je na 
koga računati? 
- Katere so značilnosti udeležencev? 
Katere so njihove prednosti in omejitve za delo 
in s katerimi cilji (tudi obvladovanje časa bivanja 
v zavodu za prestajanje kazni zapora?) 
- Ali so aktivnosti, ki jih predlagam, 
zanimive z njihovega vidika? Se mi zdi, da 
sodelujejo in so motivirani? 
- Kako lahko prispevam h krepitvi 
zaupanja pri in med udeleženci? 
- Ali lahko vsakemu od njih dovolim, da 
živi po svojih najboljših močeh in se uči novih 
veščin ter postopoma postaja bolj samozavesten 
glede svojih sposobnosti? 

 

 
- Morda vključite tudi njihovo 
izobraževalno figuro v zaporu, organizirajte 
trenutke razmišljanja, da analizirate, kako se 
počutijo pri športnih dejavnostih in učinek, ki 
ga imajo zaradi njih. 

 

ZDRUŽI SE Z 
DELEŽNIKI 
 
 

- Ali lahko v svoje dejavnosti vključim 
druga društva? 
- Ali bi bili zainteresirani za sodelovanje in 
aktivno vlogo? 
- Kakšne so potrebe ljudi v zaporih? Kateri 
so subjekti, s katerimi sodelujem jaz ali Zavod za 
prestajanje kazni zapora in izpolnjujejo ali lahko 
zadovoljijo te potrebe? Kako lahko sodelujem z 
njimi za večdimenzionalni pogled intervencije? 
- Koga lahko označimo tudi kot 
potencialnega deležnika? Kako jih lahko 
vključim? 

 

- Po mnenju osebja zapora 
spodbujajte uvodno srečanje z teritorialnimi 
deležniki znotraj zapora, stopite v stik z 
njihovimi veščinami in izkušnjami ter 
ocenite, ali lahko aktivno prispevajo. 
- Stopite v stik z zainteresiranimi 
stranmi, da pokažete svoj projekt in cenite 
priložnost in kakršen koli način sodelovanja, 
ne kot vsoto več posegov, ampak kot način, 
da zagotovite bolj inovativen – z vidika 
vsebine – in učinkovit – z vidika rezultatov - 
predlog za življenje (v smislu učinkovitosti in 
kontinuitete) 

SPREMLJANJE 
IN 
VREDNOTENJ
E 
 
  
 

- Ali sem sposoben razumeti in ceniti vpliv 
dejavnosti na telesno, psihološko in socialno 
perspektivo? 
- Ali poznam vsa orodja, ki jih lahko 
uporabim, da ga dobim? 
- Ali vpliv zadeva tako zapornike kot 
osebje v zaporih? Če in kako bi lahko vključil tudi 
zunanji in notranji kontekst, ki se ukvarja z 
inštitutom? 
- Ali se zavedam celotnega projekta: ciljev, 
dejavnosti, pričakovanih rezultatov, časa, 
razpoložljivih virov? 
- Kakšna orodja za spremljanje in 
vrednotenje dejavnosti želim uporabiti? 

 
- Ali sem sposoben razumeti in ceniti 
vpliv dejavnosti na telesno, psihološko in 
socialno perspektivo? 
- Ali poznam vsa orodja, ki jih lahko 
uporabim, da ga dobim? 
- Ali vpliv zadeva tako zapornike kot 
osebje v zaporih? Če in kako bi lahko vključil 
tudi zunanji in notranji kontekst, ki se 
ukvarja z inštitutom? 
- Ali se zavedam celotnega projekta: 
ciljev, dejavnosti, pričakovanih rezultatov, 
časa, razpoložljivih virov? 
- Kakšna orodja za spremljanje in 
vrednotenje dejavnosti želim uporabiti? 
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- Ali sem napovedal letalo glede 
obvladovanja tveganj? 
- Ali imam določene aktivnosti in vsa 
orodja za njihovo izvedbo, da bo spremljanje in 
vrednotenje izvedljivo? 

 

- Ali sem napovedal letalo glede 
obvladovanja tveganj? 
- Ali imam določene aktivnosti in vsa 
orodja za njihovo izvedbo, da bo spremljanje 
in vrednotenje izvedljivo? 

PREVERITE IN 
IZBOLJŠAJTE 
SVOJE 
UPRAVLJANJE 
 

- Koliko poznam notranjo dinamiko v 
zavodu za prestajanje kazni zapora, še posebej 
med zaporniki? 
- Ali gre za nekakšno getoizacijo ali 
samogetoizacijo z migranti znotraj zapora? Ali 
obstaja hierarhična struktura, ki kaznuje bolj 
krhke? 
- Ali lahko s športom udejanjam načela 
demokracije, transparentnosti, odgovornosti in 
vključenosti? 

 

 
- V športnih vadbah opazujte 
dinamiko med zaporniki in prednosti, ki 
pripadajo bolj zapostavljenim. Določite 
dejavnosti tako, da se bodo pojavile tudi 
najbolj krhke in izolirane 
- Pogovorite se z 
upravljavci/izobraževalci, da boste razumeli, 
ali obstaja notranja dinamika (na primer 
hierarhija med zaporniki) ali situacije 
izključevanja, v katerih dela na 
- Vzpostaviti pravila glede obnašanja 
ali igranja, zmožna vzgajati k demokraciji, 
preglednosti, odgovornosti in vključenosti 

FLEKSIBILNOS
T 

- Organizirajte trenutek razmišljanja in 
spremljanja z vsemi vpletenimi ljudmi, zaradi 
»skupine«, ki jo predstavljajo (zaporniki, osebje, 
človeški viri, deležniki), da skupaj ocenite, kako 
projekt poteka. 
- V zavodu za prestajanje kazni zapora se 
pogosto dogajajo dogodki, omejene omejitve ali 
nenehne spremembe v zvezi s skupino, s katero 
delate (na primer zaporniki, ki čakajo na kazen ali 
na koncu kazni). Zato je lahko zelo pomembna 
prisotnost fleksibilnosti glede časa in ureditve 
intervencije v zavodu za prestajanje kazni. Na 
primer, v primeru nenehnega spreminjanja 
skupin je primerno dati prednost manj 
strukturiranim dejavnostim z bolj družabno in 
igrivo obliko, ki lahko spodbuja fizične in 
psihološke koristi ter interakcijo med udeleženci. 
-  

- Sem se pripravljen soočiti s 
spremembami in omejitvami? So moje 
izkušnje dovolj? 
- Kakšne so značilnosti skupine 
zapornikov, s katerimi sodelujem? So v 
kratkoročni ali dolgoročni kazni? Ali so na 
koncu stavka? 
- Kako lahko nastavim športno 
aktivnost za skupino, katere udeleženci se 
ves čas izmenjujejo? 
- Ali lahko pregledate dejavnosti in 
programe glede na spremenjene potrebe ali 
situacije? Ali lahko hitro pridobite te 
spremembe in naredite popravke? 
-  

TRAJNOST - Ali vem, kakšno finančno podporo lahko 
zahteva zapor? 
- Kako je zapor identificiran s pravnega 
vidika in kakšno finančno podporo lahko pridobi? 
- Kateri subjekt dela, ko delam v zaporu? 
Kakšno finančno obliko dobijo in uporabljajo? 
- Kateri zasebni subjekti bi lahko bili 
zainteresirani za podporo projekta v zaporu? 
- Kaj počnem, da bi bila moja dejavnost v 
zaporu bolj kontinuirana in strukturirana? Ali 
obstaja sodelovanje in stalna izmenjava s 

- Spoznajte in analizirajte, kaj lahko 
ozemlje ponudi s finančnega vidika, prek 
konkurenčnih ponudb, razširjenih v mestu 
in/ali v regiji, kjer je zapor, odvisno od vrste 
dejavnosti, ki jo je mogoče financirati, in 
vključuje nove partnerje. 
- Razumeti, kako lahko zapor nastopi 
v projektu: kot glavni predmet, kot partner 
ali deležnik, da bi prejel denar za 
spodbujanje novih dejavnosti. 
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kontaktno osebo/izobraževalci, z drugimi 
subjekti, ki sodelujejo v zaporu? Ali lahko zunaj 
komuniciram, kaj počnem, in resnične rezultate? 
Ali mi je uspelo vključiti druge zainteresirane 
strani pri izvajanju začetne dejavnosti? 
- Kateri so zmagovalni elementi v zvezi z 
mojim predlogom, ki lahko zagotovijo 
kontinuiteto in trajnost dejavnosti skozi čas? 

- Po besedah upraviteljev zavodov 
poskusite razumeti, ali že imajo finančna 
sredstva, ki bi jih lahko uporabili na drugačen 
način in jih okrepili za realizacijo novih 
podobnih dejavnosti. 
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PREDMETI KONTROLNI SEZNAM-

ANALIZA/NASVETI 
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, ki 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 

KATERE MOTORIČNE 
IN ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 

- Kakšno je poreklo udeležencev? 
- Kakšne so njihove potrebe/želje? 
- Katera športna aktivnost bi jim bolj 

ustrezala? 
- Ali ima begunsko taborišče 

zmogljivosti za podporo izvajanja 
dejavnosti? 

- Kakšen je obseg dejavnosti, 
izboljšanje športne tehnike ali 
izboljšanje mehkih veščin? 

- Ali je dejavnost strukturirana tako, 
da pritegne zanimanje udeležencev? 
 

- Upoštevajte demografijo skupine, 
povezano s kulturnimi razlikami 

- Naj izrazijo, kaj jim je všeč ali ne 
- Prepričajte se, da lahko v danih prostorih 

učinkovito izvajate načrtovane aktivnosti 
- Prilagodite svoje dejavnosti svojemu 

obsegu, bolj se osredotočite na njihovo 
vedenje, sodelovanje, komunikacijo, če 
želite izboljšati mehke veščine 

- Prilagodite svoje seje tako, da bodo 
udeležencem privlačne, zanimive in 
privlačne 
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SPREMENI PRAVILA 
 

- Ali lahko vsi sledijo težavnostni 
stopnji dejavnosti? 

- Ali pri razlagi dejavnosti in pravil 
uporabljate preprost jezik? 

- Ali so dejavnosti prilagojene na 
vključujoč način, ki spodbuja 
družbeno opolnomočenje, kot sta 
enakost spolov in socialna 
vključenost? 

- Ali dejavnosti ali oblačila, 
uporabljena med sejami, upoštevajo 
kulturne značilnosti udeležencev? 

- Ali so vsem na voljo enake možnosti 
za sodelovanje? 
 

- Raven dejavnosti prilagodite na vključujoč 
način, ki bo omogočil interakcijo med bolj 
in manj spretnimi udeleženci 

- Spodbujajte interakcijo moških in ženskih 
udeležencev, da razbijete stereotipe, 
vendar upoštevajte, ali je to sprejemljivo 
za vse 

- Oblikujte dejavnosti, ki bodo spoštovale 
kulturne razlike in postopoma spodbujale 
spremembe, da bodo te sprejemljive 

- Oblačila razdelite ob upoštevanju, v čem bi 
se udeleženci počutili bolj udobno in 
samozavestno 

- Ponudite varen prostor za športne 
aktivnosti, če dekleta ne želijo sodelovati 
hkrati s fanti ali ne želijo, da jih opazujejo 
gledalci, to spoštujte in poskušajte 
spodbujati postopno spremembo tega 
 

INOVATIVNE 
ŠPORTNE VADBE 
 

- Ali šport uporabljate kot sredstvo 
intervencije na sistematičen način ali 
samo ponujate športne aktivnosti? 

- Ali upoštevate, katere elemente je 
najpomembnejše obravnavati pri 
ciljni skupini? 

- Ali združujete različne aktivnosti, da 
lahko vsi udeleženci vsaj na neki 
ravni izkažejo svojo usposobljenost? 
 

- Imejte jasen obseg tega, kar želite 
doseči, in poiščite načine za pripravo 
dejavnosti na najbolj učinkovit način 
- Raziščite, kakšne so potrebe vaše 
ciljne skupine (npr. izboljšanje socialne 
interakcije, opolnomočenje deklet, ponudba 
zabave, spodbujanje telesne dejavnosti) 
- Združite različne dejavnosti in 
uvedite različne športe, da bo vsak lahko 
pokazal, v čem je dober (npr. nekdo je zelo 
spreten v košarki, ne pa v nogometu) 

ZMEŠAJ ŠPORT, 
KULTURO IN OSEBNI 
RAZVOJ 
 

- Se vaša dejavnost osredotoča na 
osebni razvoj in družbeno 
opolnomočenje? 

- Ali vaša dejavnost upošteva kontekst 
in kulturne značilnosti udeležencev? 

- Ali je vaša dejavnost dobro 
uravnotežena med športnimi, 
rekreacijskimi in kulturnimi 
dejavnostmi? 

- Ali je vaša dejavnost v skladu z 
drugimi dejavnostmi, ki potekajo v 
begunskem taborišču? 

-  

- Dejavnosti morajo imeti jasen obseg in 
obravnavati posebna vprašanja 

- Uporabite teorijo sprememb, da 
ugotovite, kaj bi radi dosegli in kako boste 
to dosegli 

- Upoštevajte, kaj je lahko sprejemljivo, in 
spodbujajte postopne spremembe 

- Oblikujte dejavnosti na igriv in poučen 
način 

- Združite primere iz športnega konteksta in 
vsakdanjega življenja 

- Izvedite dejavnost na način, ki lahko 
ponudi dodano vrednost skupnosti 

- Pogovorite se z drugimi nevladnimi 
organizacijami, upravitelji kampov in 
drugimi akterji o tem, kaj je potrebno 
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UPORABITE 
PRISTOP, KI TEMELJI 
NA SKUPNOSTI 
 
 
 

- Ali lahko neposredno komunicirate s 
skupnostjo? 

- Vam lahko skupnost zaupa? 
- Ali lahko pritegnete skupnost k 

sodelovanju v vaših dejavnostih? 
- Kaj lahko dejavnosti ponudijo 

skupnosti? 
- Kako lahko udeležencem koristi 

njihovo sodelovanje na ravni 
skupnosti? 
 

- Poiščite načine za neposredno 
komunikacijo s skupnostjo 

- Aktivirajte skupnost in poiščite nekaj 
potencialnih voditeljev znotraj skupnosti, 
ki vam bodo služili kot vzorniki 

- Pridobite si zaupanje skupnosti tako, da ji 
daste glas in upoštevate njene predloge in 
želje 

- Smiselno promovirajte svoje aktivnosti, 
pripravite info dneve, da udeležencem in 
njihovim družinam pojasnite, kaj želite 
početi in zakaj, pripravite posebne seanse 
in povabite družine udeležencev, da 
izkusijo aktivnosti. 

- Uporabite svojo preteklo izkušnjo kot 
primer: razložite jim, kaj ste dosegli v 
preteklosti v podobnih kontekstih, 
razložite, kaj pričakujete, da boste dosegli 
v njihovi skupnosti s ponudbo te 
dejavnosti 

- Pojasnite, kakšne so lahko koristi 
sodelovanja na ravni posameznika in 
družbe (npr. osebno opolnomočenje, 
reševanje konfliktov) 

 
MULTIDSCIPLINARN
O OSEBJE 
 

- Kakšne so potrebe, ki jih 
moram pokriti? 
- Katere so trde in mehke veščine 
mojih človeških virov? 
- Ali ima obstoječe osebje 
ustrezno ozadje za podporo dejavnosti? 
- Ali imam prostovoljce, ki bi 
sodelovali pri dejavnostih? 
- Ali imam ustrezno odgovorno 
osebo za usklajevanje vseh drugih 
članov osebja? 
- Ali imam ustrezna finančna 
sredstva za podporo svoje dejavnosti? 
- Ali lahko najdem podporo pri 
kateri koli uradni ali neformalni mreži 

- Uporabite teorijo spremembe, da 
prepoznate vse korake, ki jih morate narediti, 
da dosežete najboljše iz programa 
- Ugotovite, katere trde in mehke 
veščine so potrebne, pa tudi prejšnje izkušnje 
ali pripravljenost za delo v takem kontekstu 
- Preverite, ali ima vaše obstoječe 
osebje vse, kar je potrebno za izvedbo 
dejavnosti na najbolj primeren način 
- Poiščite potencialne prostovoljce in 
jim ponudite motive za sodelovanje pri vaših 
dejavnostih 
- Prepričajte se, da bo vse dejavnosti 
in člane osebja usklajevala oseba, ki je za to 
usposobljena 
- Preverite, ali so vaše dejavnosti 
ustrezno financirane in raziščite možnosti za 
povečanje proračuna ali pokritje nekaterih 
stroškov (npr. športne opreme) z donacijami 
ali sponzorstvi. 
- Raziščite možnost partnerstva z 
drugimi organizacijami v smislu iskanja 
prostovoljcev, materialov ali priprave 
posebnih dogodkov 
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- Uporabite prejšnje izkušnje vaše 
organizacije za boljše reševanje težav 

RAZVIJAJTE 
MENTORSKE 
SPOSOBNOSTI 
TRENERJA 
 

- Ali imajo trenerji dobro sliko 
konteksta? 
- Ali sem jim ponudil priložnost, 
da izvedo več o begunski situaciji ali 
obstoječi realnosti v begunskem 
taborišču, v katerem bomo delali? 
- Ali imajo kakšne pedagoške 
veščine za delo s ciljno populacijo? 
- Lahko najdejo ravnotežje med 
odnosom trener – udeleženec? 

 

- Poiščite trenerje, ki nimajo le težkih 
veščin za položaj, ampak imajo tudi dober 
pregled nad kontekstom 
- Ponudite jim več priložnosti, da 
spoznajo situacijo ali kontekst izvajanja 
- Spodbujajte ponudbo izobraževanj 
znotraj delovne ekipe ali napotite svoje kadre 
k zunanjim 
- Preverite njihovo ozadje: ali so delali 
s podobnimi populacijami? Ali se zdi, da 
imajo sposobnosti za to? 
- Pridobite informacije iz intervjuja. 
Vaš instinkt lahko pove, ali se nekdo lahko 
vključi v vaš program ali ne 
- Zagotovite, da bodo ohranili 
ravnovesje med svojo vlogo in udeleženci 
- Spremljajte, kako se obnesejo na 
sejah in kakšni so odnosi med njimi in 
udeleženci 

PODPORA 
OPOLNOMOČITVE 
 

- Ali imam dobro sliko 
trenutnega položaja udeležencev? 
- Ali sem prepoznal področja, 
kjer je opolnomočenje bolj potrebno 
(npr. socialna interakcija, mehke 
veščine)? 
- Ali sem strukturiral aktivnost, ki 
ustreza zahtevam udeležencev glede 
razumevanja in motivacije za delo na 
opolnomočenju? 
- Ali sem udeležencem jasno 
povedal, da se dejavnosti osredotočajo 
na krepitev moči in ne na športno 
tehniko? 
-  

- Raziščite potrebe udeležencev in se 
seznanite z njihovim položajem (npr. otroci, 
ki obiskujejo šolo ali ne, odrasli delajo ali ne, 
napredek azilnega postopka) 
- Preučite, kaj skupnost potrebuje 
(npr. krepitev odnosov med člani, delo na 
osebnem razvoju) 
- Udeležencem jasno povejte obseg 
projekta, razložite svoj načrt, da ne boste 
spodbujali nerealnih pričakovanj 
- Udeležencem razložite, kaj, kdaj, kje 
in zakaj nameravate izvesti ter jim prisluhnite 
-  

ZDRUŽITEV Z 
DELEŽNIKI 
 

- Ali lahko identificirate trenutne 
deležnike/akterje, ki že delajo v 
begunskem taborišču? 
- Ste ugotovili, kako lahko 
načrtovana aktivnost ponudi dodano 
vrednost obstoječim aktivnostim drugih 
akterjev? 
- Ali ste identificirali ključne 
osebe (delavce iz nevladnih organizacij, 
ljudi iz skupnosti), ki lahko podpirajo in 
olajšajo proces aktivnosti? 

- Ustvarite sinergije z drugimi akterji, 
ki že poznajo skupnost 
- Ugotovite, kdo lahko prispeva k čem 
(ozveščanje, izvajanje, spremljanje) 
- Drugim deležnikom predstavite 
konkreten načrt in podrobno razložite svoje 
dejavnosti 
- Poslušajte mnenja drugih 
zainteresiranih strani 
- Vključite posameznike iz skupnosti ali 
prostovoljce iz drugih akterjev, ki bi radi 
aktivno prispevali k vaši dejavnosti, in 
ustrezno razdelite vloge in dolžnosti 
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SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE 

- Ali so vsi posamezniki, vključeni 
v aktivnost, dovolj seznanjeni s postopki 
spremljanja? 
- Ali ste zagotovili, da vsi 
upoštevajo postopke M&E? 
- Kakšno je spremljanje, ki ga 
zagotavlja višje vodstvo? 

- Vsem posameznikom razložite, zakaj 
in kako naj poteka postopek spremljanja 
- Ustrezno usposobite posameznike 
- Pozorno spremljajte postopek M&E 
- Redno se posvetujte s posamezniki, 
ki so odgovorni za M&E 

PREVERITE IN 
IZBOLJŠAJTE SVOJE 
UPRAVLJANJE 

- Ali nudite enake možnosti ne 
glede na etnično pripadnost, vero, 
spol? 
- Ali ves čas izvajanja aktivnosti 
upoštevate transparentne postopke? 

 

- Svoje kadre izbirajte samo na podlagi 
njihovega strokovnega znanja 
- Bodite odprti za sprejemanje 
različnosti 
- Sledite jasnim in preglednim 
postopkom 
- Spremljajte (pisno) vse, kar se zgodi 

FLEKSIBILNOST 
 

- Ali ste seznanjeni s 
spremembami, ki se dogajajo v 
kontekstu begunskega taborišča ali 
begunske politike na nacionalni ravni? 
- Ali se lahko prilagodite 
morebitnim spremembam, ki se lahko 
zgodijo glede narave dejavnosti ali 
urnika dejavnosti? 

- Bodite odprti za razprave in 
informacije o vsakdanjem življenju v 
taboriščih 
- Spremljajte novice in bodite blizu 
dogajanja glede politik 
- Ne bojte se sprejeti radikalne 
odločitve, če je to potrebno 
- Bodite ustvarjalni, da 
spremenite/prilagodite dejavnosti in način 
svojega dela 
- Ne pozabite, da so begunska 
taborišča izjemno dinamično okolje, v 
katerem se sočasno dogaja veliko sprememb 

TRAJNOST - Ste izdelali načrt za izvedbo 
projekta po njegovem financiranju? 
- Ste že pred iztekom 
obstoječega financiranja aktivno iskali 
finančno podporo? 
- Ali ste ustvarili sinergije, ki bi 
lahko zmanjšale stroške ponujenih 
aktivnosti? 
- Ali ste dovolj sporočili svoj 
vpliv? 

- Zavedajte se korakov za izvedbo 
projekta 
- Predstavite korake drugim 
zainteresiranim stranem in sporočite svoje 
rezultate 
- Aktivno iščite možnosti financiranja 
- Poskusite zagotoviti financiranje iz 
različnih virov in pokriti različne proračunske 
kategorije različnih donatorjev/sponzorjev 
- Ustvarite sinergije, ki bodo zmanjšale 
stroške/povečale učinek dejavnosti 
- Pripravite jasno analizo svojega 
vpliva in bodite pripravljeni, da jo aktivno 
uporabite za finančno podporo 
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PREDMETI KONTROLNI SEZNAM-
ANALIZA/NASVETI 

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 
 

KATERE 
MOTORIČNE IN 
ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 

- Katere dejavnosti imajo najraje? 
- Na katerih mestih v mestu bi želeli 
izvajati dejavnosti? 
- Katero zaključno dejavnost bi radi 
izvedli? 
- Ali obstajajo v okolici še kakšna 
športna društva ali društva? Katere športe 
ponujajo? Za katere ciljne skupine? 
- Koliko osebne opreme potrebuje 
udeleženec za ukvarjanje s tem športom? 
Ali lahko pomagate pri stroških nakupa? 
 

- Organizirajte neformalna srečanja s 
skupnostjo in otroki, da jih opolnomočite v 
procesu odločanja o tem, katere aktivnosti je 
treba izvesti. 
- Objekti morajo biti dostopni in varen 
prostor za ženske. 
- Zlasti tiste z manj športnimi 
izkušnjami lahko bolje dosežete z notranjimi 
prostori/športi pozimi, da si zagotovite 
zaščito v slabih vremenskih razmerah 
- Preden ponudite športne ure 
beguncem, organizirajte delavnico o 
raznolikosti in vključenosti za bodočega 
trenerja 

SPREMENI 
PRAVILA 
 

- Katera pravila športa lahko 
prepoznamo kot spodbujevalce inkluzije? 

- Udeležence prisilite k razpravi in 
odločanju o pravilih, po katerih se želijo igrati. 
Poleg tega je treba opredeliti ne le pravila, 
ampak tudi posledice njihovega kršenja. To 
mora biti participativen proces, zato čutijo 
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Ali lahko dodamo nekaj novih za nadaljnje 
spodbujanje vključevanja? 
- Ali obstaja določena struktura sej?  
Ali si zamislimo čas za dobrodošlico 
udeležencem, zanimanje za njihovo 
vsakdanje življenje in jim damo prostor, da 
izrazijo svoje občutke do seje? 
- Kako lahko zagotovim, da so vsi ves 
čas vključeni, kljub različnim nivojem 
spretnosti in jezikovnim sposobnostim? 
- Kako lahko prilagodim 
sejo/nalogo/prostor/opremo, da izzovem 
bolj izkušene učence in hkrati podpiram 
začetnike? 
- Kako lahko med sejami prevzamem 
lastništvo udeležencev in spodbudim 
ustvarjalnost, odločanje in vodenje? 
 

pravila igre kot nekaj, kar jim pripada (torej 
več za kršitev). 
- Na začetku in koncu sej naredite krog 
dobrodošlice in slovesa, da določite 
pričakovanja, zagotovite ustrezne informacije 
in pozdravite novince 
- Izvedite ogrevalno dejavnost, ki ne 
zahteva stalnih številk in za katero je 
enostavno vključiti nove prišleke, tako da ni 
pomembno, če ljudje pridejo pozno – 
običajno imajo dober razlog, tudi če ga ne 
razumete. 
- Ne bodite razočarani, če bodo 
številke za odprte treninge močno nihale. 
Najpomembnejši vidik je kontinuiteta. 
- Med inštruiranjem zagotovite veliko 
vizualnih namigov in predstavitev 
 

INOVATIVNE 
ŠPORTNE VADBE 
 

- Katere so njihove prostočasne 
dejavnosti v prostem času? 
- Kakšno je razmerje med 
aktivnostmi, ki jih izvajajo v prostem času, 
in aktivnostmi v njihovi matični državi? 
- Ali so športne vadbe dostopne za 
vse ravni izkušenj? 
 

 

- Analizirajte, katere so najbolj 
pozitivne aktivnosti za opolnomočenje 
udeležencev skupine 
- Izberite dejavnosti, ki se bolje 
prilagajajo različnim udeležencem v skupini 
- Dovolite jim, da na neki točki seje 
izberejo svoj šport ali najljubše dejavnosti 
- Bodite prilagodljivi in prilagajajte 
aktivnosti skozi program. 
- Vprašajte udeležence o njihovih 
željah 
- Vodite predhodne treninge za 
različne športe in iz njih sestavite daljši 
program, če obstaja zanimanje. 

ZMEŠAJ ŠPORT, 
KULTURO IN 
OSEBNI RAZVOJ 
 

- Ali tečaji usposabljanja upoštevajo 
raznolikost in dinamiko kompleksnih 
urbanih območij? 
- Ali otroci na teh območjih 
sodelujejo v lokalnih dejavnostih 
(povezanih s športom ali ne), ki ne temeljijo 
na njihovem življenjskem okolju? 
- Ali obstajajo družbena ali kulturna 
združenja, s katerimi lahko sodelujete? 
- Ali je lahko socialna delavka 
prisotna med športnimi srečanji? Kakšno 
podporo lahko ponudite? 
- Ali je na prizorišču udoben prostor 
za zbiranje pred ali po športnih srečanjih in 
razpravo o drugih temah? 
- Kakšna je moja trenerska filozofija 

- Srečati se s strokovnjaki (tj. 
socialnimi službami) in lokalnimi predstavniki 
(tj. združenji migrantov), da bi razumeli 
njihovo resničnost, tako da se lahko to 
upošteva v modulih tečajev usposabljanja za 
trenerje, prostovoljce itd. 
- Uporabite vzpostavljen odnos za 
promocijo drugih dejavnosti in poiščite 
načine, kako olajšati njihovo vključevanje (tj. 
pogovorite se s promotorji takšnih 
dejavnosti, da znižajo vstopnino; spremljajte 
jih na aktivnost itd.) 
- Ustvarite dogovor skupine/skupnosti 
skupaj z udeleženci o tem, kako ravnati drug 
z drugim in o pričakovanjih. Redno ga 
pregledujte in/ali odložite. 
 



   

35 
 

in kakšne so vrednote naše skupine? 
- Ali poznam kakšne športne 
aktivnosti/vaje, ki vključujejo razvoj igrivih 
spretnosti? Na katere teme se želim 
osredotočiti? 
 

UPORABITE 
PRISTOP, KI 
TEMELJI NA 
SKUPNOSTI 
 
 
 

- Ali ljudje znotraj skupnosti 
organizirajo dejavnosti zase in za celotno 
skupnost? 
- Kakšno je razmerje med 
dejavnostmi in sosedskim življenjem 
(društva, sosedje, kulturne in športne 
ustanove…) 
- Ali obstajajo kakšni dogodki ali 
festivali v skupnosti, kjer bi lahko imeli 
uvodno srečanje ali predstavili svojo 
organizacijo/dejavnosti? 
- Ali obstajajo kakšne zanimive 
organizacije, s katerimi bi lahko sodelovali 
in na katerih bi lahko izvedli 
delavnico/dogodek s svojimi udeleženci? Bi 
prišli tudi na vašo seanso? 
- Ali so vaši udeleženci vključeni v 
druge skupine skupnosti ali dejavnosti? Ali 
ga lahko pokažejo ostalim članom skupine? 
 
 

- Identificirati vse akterje skupnosti in 
jih vključiti v opredelitev in izvedbo lastniške 
dejavnosti. Narejeno za njih in za njih. 
- Obvestite skupnost o različnih 
dejavnostih, ki potekajo v soseski 
- Izvajajte izlete v mestne prostore za 
orientacijo, za namene prostega 
časa/združevanja, pa tudi za podporne 
storitve 
- Razvijte dobre odnose in mreže z 
drugimi nevladnimi organizacijami / 
ponudniki storitev v vaši skupnosti 
- Od časa do časa omogočite 
družinam/prijateljem udeležencev 
priložnosti, da se udeležijo, tako da lahko 
vzpostavite odnos in se povežete z njimi. 
 
 

MULTIDSCIPLINA
RNO OSEBJE 
 

- Kako lahko mentor vpliva na 
različne člane skupine? 
- Kakšno je razmerje med 
zaposlenimi? 
- Ali je na voljo osebje, ki lahko 
govori s starši mlajših udeležencev? 
- Ali zunaj vaše organizacije obstajajo 
programi/klubi, ki imajo izkušeno osebje za 
ta šport in s katerimi lahko sodelujete? 
-  
 

-  
- Identificirajte ljudi, ki imajo pozitiven 
vpliv v skupnosti in ki jih drugi vidijo kot 
mentorje, da se vključijo v dejavnosti. 
- Ustvarite kohezijske dejavnosti med 
člani osebja, da izboljšate njihov dober odnos 
in komunikacijo 
-  
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RAZVIJAJTE 
MENTORSKE 
SPOSOBNOSTI 
TRENERJA 
 

- Katera dinamika lahko pripravi 
trenerja, da se približa udeležencem? 
- Katera je najboljša struktura seje, 
da lahko udeleženci prepoznajo svojega 
coacha kot mentorja? 
 

- Usposabljanje za spoznavanje 
značilnosti udeležencev (ranljivost, tveganje 
socialne izključenosti, migranti…) 
- Tečaj usposabljanja o vključujočem in 
nediskriminatornem jeziku 
- Ustvarite akcije, v katerih lahko 
sodeluje vsa skupnost, da se lahko vsi člani 
skupnosti srečajo s trenerjem (družine, 
sosedje ...) 
 

PODPORA 
OPOLNOMOČITV
E 
 

- Kateri so glavni interesi, 
radovednosti, afinitete… udeležencev. 
- Kako potešiti njihovo radovednost? 
- Kako lahko coach pri udeležencih 
spodbudi proces odločanja 
 

- Ustvarite dinamiko za spodbujanje 
povezanosti udeležencev 
- Ustvarite dinamiko in trenutke, v 
katerih se udeleženci počutijo dovolj udobno, 
da izrazijo svoje ideje in motivacijo 
- Naj postanejo del skupine v različnih 
predlaganih akcijah, aktivnostih… 
 

ZDRUŽI SE Z 
DELEŽNIKI 
 

- Kakšen je njihov trenutni odnos z 
ljudmi, ki živijo v tem specifičnem 
kontekstu? 
- Ali so bili deležniki kdaj povezani s 
tovrstnimi udeleženci ali dejavnostmi? 
 

- Pridobite jasno sliko o tem, kaj lahko 
zainteresirane strani naredijo in kakšne so 
njihove omejitve. 
- Poskusite vključiti ne veliko 
zainteresiranih strani, ampak tiste, ki jih to 
zanima 
 

 - Ali ocenjevalci enostavno 
upravljajo uporabljena orodja? 
- Kako bomo uporabili rezultate 
evalvacije? 
- Katere organizacije na vašem 
območju delajo z vašo ciljno skupino? Npr. 
šole, jezikovne šole, mestna središča, 
begunski centri, športni klubi, nevladne 
organizacije, zaposlitveni centri in kulturni 
centri 
 
 

- Dobiti oceno, ki jo lahko uporabimo 
na različnih območjih in getih, da lahko 
primerjamo rezultate 
- Vrednotenje bi moralo biti koristno za 
razvoj v naslednjih letih in bi ga bilo treba 
pregledati vsako leto 
- Predstavite svoj projekt zunanjim 
deležnikom in spremljajte zainteresirane 
udeležence pri svojih aktivnostih 
 
 

PREVERITE IN 
IZBOLJŠAJTE 
SVOJE 
UPRAVLJANJE 

- Ali imate redne sestanke z vsemi 
vpletenimi ljudmi? 
- Ali različni vpleteni ljudje poznajo 
cilje organizacije? 
 

- Spodbujajte sodelovanje pri 
projektih drugih organizacij 
 

FLEKSIBILNOST 
 

- Ali je vaša organizacija zaznala in 
izbrala različne profile strokovnjakov, da bi 
bila pripravljena ukrepati ob morebitnih 

- Imejte posodobljeno bazo podatkov s 
potencialnimi strokovnjaki, razvrščenimi 
glede na veščine (trde in mehke), razdaljo 
prevoza, razpoložljivost itd. 
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spremembah v ekipi strokovnjakov, 
vključenih v določen projekt? 
 
- Če pri izvajanju svojih dejavnosti 
sodelujete z drugimi lokalnimi akterji – 
katere politike imajo ti, ki jih boste morda 
morali upoštevati? 
 
 

TRAJNOST - Če je projekt podprt s štipendijo, ali 
smo predvideli, kaj se bo zgodilo, ko 
štipendije ne bo? 
- Ali naj se lotimo projekta, ki je 
podprt le s štipendijami? 
- Kaj lahko storimo, da bomo socialni 
projekt ohranili dolgoročno? 
- Ali je 1- ali 2-letni projekt koristen? 
Ali je trajnostno? 
- Ali obstajajo lokalna podjetja, ki 
lahko finančno ali z donacijami opreme 
podprejo vaše dejavnosti? 
 

- Upoštevajte, da trajnost ni samo 
finančna/ekonomska. 
- Dobre politične povezave in 
zainteresirane strani lahko vedno 
pripomorejo k interesu za kontinuiteto 
projekta, tako da bo denar pritekel. 
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NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 
 
Predgovor 
Socialno delo je polno etičnega, čustvenega in čustvenega pomena. Oblikovanje dejavnosti je lahko privilegiran 
trenutek, v katerem posameznik eksplicitno izrazi svoje vrednote, referenčne modele, teorije, ki jih implicitno in včasih 
nezavedno uporablja za osmišljanje in razlago pojavov ter primerjavo vrednostnih sistemov. 
Obstajajo številni dejavniki, ki dajejo posebne značilnosti načrtovalski dejavnosti v »družbenem«: vrsta ponujenih 
storitev (pomoč intervencij, katerih cilj je ustvariti spremembe na osebni in družbeni ravni; prisotnost strokovnega ali 
polprofesionalnega osebja (vzgojitelji, sociologi, učitelji, zdravniki, psihologi); vrednostna razsežnost, vrsta odnosov 
znotraj mreže storitev in znotraj konteksta-skupnosti, v katero je postavljen, mrežna organizacija in močna odvisnost od 
zunanjega financiranja. 
Največje težave predstavlja dejstvo, da je načrtovanje dejavnost, ki sili k sprijaznjenju z »mejo«, k predstavljanju ciljev, 
pričakovanj, namenov z vrednostnimi usmeritvami, konkretnimi izbirami in viri. 
 
Tveganje družbenega načrtovanja 
Projekt SIMCAS je ponudil ključne smernice za uspešno posredovanje. Tej vključujejo: 
- branje potreb in analiza sposobnosti odzivanja nanje z opredelitvijo posledičnih in koherentnih ciljev; 
- aktivno vključevanje vseh deležnikov že v fazi projektiranja; 
- stalno spremljanje aktivnosti in vrednotenje rezultatov. 
 
Najpogostejša tveganja družbenega načrtovanja pa so: 
- nedosegljivi cilji: ti so pogosto nesorazmerni glede na čas, razpoložljivo energijo in konkretne možnosti za uspeh. 
Obstaja globoko podcenjevanje tehnične razsežnosti dela in precenjevanje "namena". 
- redko sklicevanje na preverjanje; 
- težaven dialog z ekonomsko razsežnostjo in finančnimi vidiki; 
- težave pri sodelovanju in interakcijah med vpletenimi figurami. Vsak strokovnjak teži k razvoju nekakšnega 
mikroprojekta v »dvojnem« odnosu z uporabnikom: interpretira potrebo, definira problem, postavlja cilje intervencije, 
definira čas, metode in načine preverjanja. Kompleksnost problemov, na katere se išče odgovor, skoraj vedno zahteva 
sodelovanje več "znanj" 
- težave pri mreženju. Element težavnosti je v tem, da se različne socialnovarstvene organizacije pogosto bistveno 
razlikujejo med seboj po organizacijski strukturi, vrsti, velikosti, sektorju, poslanstvu, logiki in organizacijski kulturi, 
vrednotah in jezikovnih kodih. Projekti, ki zahtevajo »mrežno« intervencijo, so nujno pogojeni z oblikami povezovanja 
in vrsto že obstoječih izmenjav med različnimi organizacijami. Kot je poudaril pilotni test SIMCAS, je treba projekte v 
socialnem delu čedalje bolj zamišljati kot projekte "iz in med" različnimi organizacijami, to pomeni, da morajo biti 
meddisciplinarni. 
 
Faze projekta 
I stopnja: Oblikovanje 
Prva stopnja ustreza načrtovanju, trenutku, ko ena ali več ljudi domneva, da bodo izvedli projekt. Intervencijski projekt izhaja iz 
odzivanja na vrsto družbenih potreb, izrednih razmer in nerešenih problemov, izboljšanja izobraževalnega okolja, spodbujanja večje 
blaginje in izboljšanja kakovosti življenja prejemnikov. 
II stopnja: Aktivacija 
Druga stopnja ustreza aktivaciji. Preveriti je treba, kateri viri (človeški, finančni in instrumentalni) so na voljo, identificirati vloge, 
prepoznati problem in strategije posredovanja, pridobiti soglasje ter analizirati povpraševanje naročnika. 
Na tej vmesni stopnji se je treba v bistvu ukvarjati s štirimi vidiki: 
- razvijanje zavezništev v obliki družbenega soglasja in dogovorov (partnerstva) med različnimi organizacijami, institucijami in 
agencijami; 
- prepoznavanje strategij za ukrepanje; 
- prepoznavanje in aktiviranje bistvenih virov; 
- doseganje skupne opredelitve obsega ukrepanja in problema, ki ga je treba rešiti. 
V fazi aktivacije se začnejo definirati in pojasnjevati strategije, ki jih je treba zasledovati, temeljna filozofija prihodnjega projekta. 
Strategije so makrometodologije; zadevajo pristope in globoka prepričanja o družbenih spremembah, pojmovanja izobraževanja, 
razvoja, demokracije, zdravja, kakovosti življenja itd. Strategije usmerjajo družbena dejanja, čeprav ne določajo konkretnih poti in 
rešitev. 
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III Faza: Razvoj projekta 
Naslednja faza je razvoj projekta, identifikacija in načrtovanje različnih faz posega. 

• Poleg pristopa, ki se uporablja, mora projekt v vsakem primeru izpolnjevati zahteve po logičnosti in skladnosti med svojimi 
različnimi deli, ki so: 

• Analiza problema, na katerega se namerava poseči: opredelitev; kako se manifestira; kakšni so njeni vzroki in narava; zakaj 
je to relevantno in ali ljudje, ki jih to neposredno zadeva, to dojemajo kot problem in si želijo sprememb; obseg in ali se širi; 
zakaj se zdi pomembno posredovati; katere druge težave povzroča; kdo (službe, skupine, praktiki) v skupnosti se že ukvarja 
s tem problemom. 
Pridobiti ali imeti je treba tako splošno znanje o problemu kot znanje o tem, kako se manifestira in njegovih posebnostih v 
skupini ali na ozemlju, kjer se bo izvajala intervencija, o različnih zakonih na temo, itd. Da bi opredelili in analizirati problem, 
je mogoče uporabiti že pridobljeno znanje na terenu, v strokovni literaturi, v epidemioloških ali drugih podatkih in 
statistikah, ali pa bo treba organizirati ad hoc raziskave, s katerimi bi poskušali pridobiti manjkajoča znanja. V nekaterih 
primerih bo koristno sodelovanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problemom, na katerem je treba ukrepati. 

• Identifikacija ciljev: postavljanje ciljev pomeni jasno povedati, kaj želite spremeniti, pri kom, v kakšnem smislu, v kolikšni 
meri. Spremembe in s tem cilji se lahko nanašajo na: lastnosti posameznikov (intrapersonalna raven), kot so znanja, veščine, 
stališča, vedenja, afektivna stanja, stopnja zadovoljstva, samopodoba, spremenljivke, dostopnost materialnih dobrin, 
odnosi med dvema ali več osebe (medosebna raven), kot je kakovost ali kvantiteta odnosov med prijatelji, družinskimi člani, 
med učiteljem in učencem ... ali med dvema ali več sistemi (medsistemska raven), na primer stopnja in način sodelovanja 
med dvema teritorialnima storitve; značilnosti služb, skupin, organizacij ali celotne teritorialne skupnosti. 

• Upravičenci intervencije: to je, na kateri populaciji se pričakujejo želene spremembe. Pomembno bo poznati njihove glavne 
socialno-demografske značilnosti (starost, spol, stopnja izobrazbe, zakonski stan, poklic) ter njihove vrednote, prepričanja 
in navade, s posebnim poudarkom na tistih vidikih vrednot in vedenja, ki so najbolj povezani. na obravnavani problem. To 
znanje bo uporabno tako pri vzpostavljanju najprimernejših načinov stika kot pri razumevanju, ali so dejavnosti, ki bodo 
domnevane, mogoče sprejeti, dobrodošle ali kako drugače dosegljive s to določeno populacijo. Izjemno pomembno 
vprašanje je, ali, koliko in na kakšen način 

• Intervencijski model in dejavnosti, ki se bodo izvajale: intervencijski model je poskus prevajanja znanja o spreminjanju in 
nadzoru vedenja v hipoteze, na katerih lahko temeljijo dejanja. Te hipoteze lahko temeljijo na eksperimentalnih študijah, 
kliničnih teorijah, rezultatih, doseženih z drugimi projekti, in včasih na zbranih izkušnjah drugih. 

• Vrednotenje: v fazi načrtovanja je priročno določiti, ali in na kakšen način se bodo izvajale evalvacijske poti. Za razumevanje, 
ali bodo cilji doseženi, je potrebna evalvativna raziskava, ki v splošnem vključuje anketiranje indikatorjev tako pred in po 
posegu. 

• Sredstva in sredstva 
 
IV faza: Izvedba 
Ustreza izvedbi posega. Z začetkom prvih aktivnosti se preverjajo predpostavke, izvajajo posegi in spremembe, ki so potrebne za 
ohranitev projekta, in razvijajo procesi primerjave in preverjanja med izvajanjem. 

 
V stopnja: Preverjanje načrta 
Zadnja faza je končna verifikacija in preoblikovanje, redefinicija oziroma zaključek samega projekta. 
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PREDLOGE ZA UČINKOVITO IN TRAJNOSTNO 
INTERVENCIJO 
 

Ta del je namenjen zagotavljanju orodij, ki lahko: 

• voditi v procesu analize zmogljivosti organizacije za razvoj intervencijskih linij za integracijo migrantov, ki 

živijo na kritičnih območjih 

• spremljati razvoj projektnega predloga 

• spodbujati aktivno vključevanje udeležencev in deležnikov 

• podpora procesu spremljanja in vrednotenja intervencije 

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. 
 
Organizacija mora opraviti vsaj 5 
samoocenitev, v katere vključi ključne 
osebe iz organizacije (trenerje, vodje, 
prostovoljce itd.) 
 

1-Orodje za samoocenjevanje 

KAKO OBLIKOVATI PROJEKT Prvi dokument z vprašanji pomaga 
osredotočiti intervencijo, oceniti 
njeno izvedljivost, skladnost ciljev in 
pričakovanih rezultatov glede na 
ugotovljene potrebe in ukrepe. Ta 
dokument je bil pripravljen na 
podlagi smernic SIMCAS 
 
Drugi modul vsebuje funkcionalno 
mrežo za predstavitev intervencij 
vključevanja priseljencev skozi šport 
na kritičnih področjih 

2-Pravo vprašanje za učinkovit projekt 
 
3-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 

4-najpomembnejše spremembe  
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uspešnosti programa kot celote 
(Davies & Dart, 2005). 
Obrazec lahko izpolnijo ključne 
osebe, ki sodelujejo pri 
projektna aktivnost (udeleženci, 
osebje, ključni deležniki itd.)glej 
metodološki pristop) 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
5- Poročilo projekta del A  
 
6-Poročilo projekta del B 
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1-Orodje za samoocenjevanje 
 
Kontrolni seznam temelji na Digennaro et al. (2019). 
 
Naslednji kontrolni seznam je namenjen zagotavljanju orodja za samoocenjevanje, ki bo 
anketiranca vodilo v procesu analize zmogljivosti organizacije za razvoj smeri posredovanja za 
integracijo migrantov, ki živijo na kritičnih območjih. 
 
Vsak partner mora opraviti vsaj 5 samoocenitev, v katere vključi ključne ljudi iz organizacij 
(trenerje, vodje, prostovoljce itd.) 
 
»Razvoj vodenja z razumevanjem konteksta – Osredotočenost na politiko« 
 

Tema Trenutno 
tega ne 
počnemo 
rezultat 1 

To 
naredimo 
na nek 
način: 
rezultat 2 

To nam 
gre dobro: 
ocena 3 

To nam 
gre zelo 
dobro: 
ocena 4 

1. Naša organizacija je razvila jasno dolgoročno 
organizacijsko strategijovizijakar zadeva proces integracije 
migrantov. 

    

2. Naša organizacija je razvila jasno kratko do srednjo pot, 
ki vodi naše delo. 

    

3. Naša organizacija je upoštevala pomembne zunanje 
izzive, s katerimi se moramo soočiti, in potencialne 
priložnosti, ki se nam odpirajo. 

    

4. Naša organizacija je upoštevala svojo sposobnost 
preživetja in napredka v prihodnosti. 

    

5. Vemo, kdo je naš aktiven in 
ključenčlaniindeležnikiso, vključno z morebitipremalo 
zastopane skupine. 

    

6. Vključujemo in imamo pripravljene načrte za vključitev 
tako uveljavljenih deležnikov kot premalo zastopanih 
skupin v proces odločanja, s posebnim poudarkom na 
potrebah migrantov. 

    

 
"Razvoj vodenja z izgradnjo zmogljivosti - Osredotočenost na ljudi" 
  

Tema Trenutno 
tega ne 
počnemo: 
ocena 1 

To 
naredimo 
na nek 
način: 
rezultat 2 

To nam 
gre zelo 
dobro: 
ocena 3 

To nam 
gre zelo 
dobro: 
ocena 4 

1. Mi, organizacije in vodje, imamo strateško in 
medosebnospretnostivoditi, vključiti in razvijati 
organizacijo. 

    

2. Imamo nabor jasnih vrednot, ki usmerjajo naš 
organizacijski namen in dejavnosti, ki so dokumentirane v 
etičnem kodeksu (ali podobnem dokumentu). 

    

3. Določimo jasne vloge in odgovornosti zatabla, vodstvo, 
osebje in prostovoljci. 

    

4. Ustvarjamo priložnosti za člane organizacije, da 
vplivajo in oblikujejo tako strateškopolitikain praktično 

    

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
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
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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izvajanje s preglednimi indemokratične postopkevključno z 
odprtimi razpravami in poštenimi volitvami. (prosimo, 
navedite predvsem vpletenost migrantov) 
5. Omogočamo organizacijsko učenje in osebni razvoj.     
6. Ustvarjamo pozitivno delovno okolje in skrbimo za dobro 
počutje članov organizacije. 

    

 
»Razvoj vodenja s spremljanjem skladnosti – osredotočenost na proces« 
  

Tema Trenutno 
tega ne 
počnemo: 
ocena 1 

To 
naredimo 
na nek 
način: 
rezultat 2 

To nam 
gre zelo 
dobro: 
ocena 3 

To nam 
gre zelo 
dobro: 
ocena 4 

1. Kot organizacijski 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 upravnih odborov 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 akonflikt interesovveljavno 
politiko in da se izjave o interesih posodobijo vsaj enkrat 
letno in uvrstijo na dnevni red vsake seje odbora. 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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2-Prava vprašanja za učinkovit projekt 
 
Naslov projekta 
 
Organizacija(-e), odgovorna(-e) za izvajanje dejavnosti 
 
1 - Obseg 
 

- Ali je celoten obseg projekta jasen in razumljiv? 
- Ali je celoten obseg izvedljiv in merljiv? 
- Ali je ocena potreb jasna in razumljiva? 
- Ali ima organizacija ustrezne kompetence in veščine za izvajanje pričakovanih aktivnosti? 
- Ali skupnost sprejema vlogo organizacije? 

 
2- Analiza konteksta 
 

- Katere so glavne značilnosti konteksta? 
- Katere so glavne družbene težave, če sploh? 
- Kateri so glavni viri, ki so na voljo v kontekstu? Osredotočite se na razpoložljiva mesta za naše športne 

ure 
- Kateri so drugi razpoložljivi viri? (npr. človeški viri, logistični viri itd.) 
- Katere glavne zainteresirane strani lahko sodelujejo? Ali obstaja jasna strategija za vključevanje 

glavnih deležnikov? 
 
3- Ciljna skupina 
 

- Katere so glavne značilnosti ciljne skupine? 
- Kakšne so njihove jezikovne sposobnosti? 
- Kakšne so njihove dosedanje izkušnje s športom in to dejavnostjo? 
- Kakšne časovne in mobilnostne omejitve imajo? 
- Katere so glavne grožnje, s katerimi se soočajo kot posamezniki? In kot skupina? 
- Katera strategija bo sprejeta za zaposlovanje in vključevanje ciljne skupine? 

 
4- Dejavnosti 
 

- Katere športne aktivnosti se uporabljajo v projektu? 
- Bodo športne aktivnosti prilagojene ciljni skupini? Kontekst? Poseben obseg projekta? 
- Bo šport povezan z drugimi dejavnostmi? 
- Ali obstaja jasen opis dejavnosti, ki se bodo izvajale? 
- Ali imate usposobljen kader, ki bo izvajal aktivnosti? 
- Ali so dejavnosti usklajene s splošnim obsegom projekta? 
- Kako boste aktivnosti prilagodili različnim potrebam, npr. različnim znanjem ali ravni jezikov 

udeležencev? 
- Kakšen stil/filozofijo treniranja uporabljate pri svojih športnih urah? 
- Katere lokacije boste uporabili, da bodo ustrezale potrebam ciljne skupine? 
- Ali so aktivnosti odprte ali redne skupinske seje? Kaj pričakujete od udeležencev? 
- Kako boste komunicirali z udeleženci, katere kanale boste uporabljali in ali so na voljo? 
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5- Osebje 
 

- Ali imajo vaši zaposleni ustrezna znanja in sposobnosti? 
- Katere so najpomembnejše razpoložljive veščine? 
- Katere veščine manjkajo med vašim osebjem? 
- Ali člane osebja podpirajo drugi viri, ki so na voljo v kontekstu (npr. prostovoljci itd.)? 
- Ali vaši zaposleni že imajo obstoječ odnos in odnos s člani ciljne skupine? 

 
 
6- Spremljanje in vrednotenje 
 

- Ali obstaja učinkovit sistem spremljanja in vrednotenja? 
- Katera orodja bodo uporabljena za sistem spremljanja in vrednotenja? 
- Ali obstaja jasen sklop kazalnikov, ki jih je treba sprejeti za sistem spremljanja in vrednotenja? 
- Kako se bodo zbirali podatki od ciljne skupine? Ali ga je treba prevesti? Ali lahko način zbiranja 

podatkov prilagodite tako, da bo bolj vključujoč? 
 
7 – Proračun 

- Ali je proračun jasno opredeljen in pravično razporejen? 
- Ali je proračunskih sredstev dovolj za izvedbo vseh pričakovanih aktivnosti? 
- Ali je bila pred dodelitvijo proračuna izvedena ocena tveganja? 
- Se bo projekt povrnil s socialnimi koristmi, ki odtehtajo stroške in trud, vložen pri vodenju projekta? 

 
8- Pričakovani rezultati 

- Kakšne rezultate bo dal projekt? 
- Katere probleme pričakuje ciljna skupina s tem projektom? 
- Kateri zunanji dejavniki lahko vplivajo na uspeh vašega programa? 
- Kako se bodo merili pričakovani rezultati? 
- Kako bo projekt koristil deležnikom? 
- Kako bo projekt koristil organizaciji? 
- Ali ste upoštevali trajnost dejavnosti? 
 
 

9- Komunikacija 
- Ali obstaja komunikacijski načrt? 
- Kako se bodo razširjali rezultati projekta? 
- Katere informacije bodo potrebne in kako bodo posredovane? 
- Kako boste prikazali udeležence v vaši komunikaciji? Kakšno je sporočilo, ki ga želite prenesti? 
- Kakšne so individualne potrebe udeležencev glede zasebnosti in soglasja za objavo? 
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3-Opisni obrazec 
 

Kontaktna oseba 
Ime  
Priimek  
Organizacija  
Vloga v organizaciji  

 
Navedite kratek opis vaše organizacije(cca. 200 besed). 
(npr. vrsta organizacije – javna, zasebna, NVO itd., dejavnosti, poslanstvo in vizija, velikost in število 
zaposlenih) 
 
 
 

 
Informacije o projektu 
Ime projekta  
Začetni datum  
Končni datum (ali pričakovani končni 
datum) 

 

Prosimo za kratek in splošen opis 
projekta 
(cca. 200 besed) 

 
 
 

 
Navedite geografski obseg/pokritost projekta. 
Prosimo označite ()in podajte kratek opis geografskega obsega. 
(npr. ime lokacije, kjer se projekt izvaja in glavne značilnosti) 
  
1. Regionalno/lokalno  
2. Nacionalni  
3. Evropsko/mednarodno  
Prosimo, navedite kratek opis geografskega obsega 
 

 

 

5. Prosimo, opišite glavno okolje, kjer se projekt izvaja. 
Prosimo označite ()in podajte kratek opis nastavitve. 
  
1. Prikrajšane skupnosti/okraji  
2. Zapori  
3. Begunska taborišča  
4. Konfliktna skupnost  
5. Drugo (navedite)  
Prosimo, navedite kratek opis nastavitve 
 

 

 
Opišite glavne cilje projekta. 
(cca. 200 besed) 
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Na kratko opišite, katere informacije so bile uporabljene pri oblikovanju projekta(cca. 200 besed). 
(npr. trenutni znanstveni dokazi, teoretični modeli, prejšnji projekti, priložnost za zunanja 
sredstva/pooblastilo, praktične izkušnje, informacije o družbenem, kulturnem, ekonomskem ozadju 
ciljne skupine) 
 
 

 
Opišite ključne aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta(cca. 200 besed). 
(npr. sprejeti ukrepi, izvedeni posebni posegi) 
 
 
 

 
 

Na kratko opišite glavno ciljno skupino projekta(cca. 100 besed). 
 
 

 
 

Prosimo, navedite, na kakšen način so glavne ciljne skupine projekta socialno ogrožene. 

Prosimo označite ()glavne socialne pomanjkljivosti (največ 3), ki jih obravnava projekt, in podajte 
kratek opis vsake od njih. 

 

skupinesocialno ogroženiv povezavi z:  

dohodek  

Zaposlitev  

izobraževanje  

Spol (moški ali ženski)  

Etnična pripadnost  

vera  

Migrantski status  

Socialna priložnost (npr. dostop do kulturnih dejavnosti)  

Deprivilegirano okrožje  

Druge slabosti (navedite) 

 

 

 

Kratek opis 
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Prosimo, da navedete način razporejanja sredstev projekta (v odstotkih, %) med 3 največje 
proračunske komponente. 
Prosimo označite ()3 največje proračunske komponente in zagotovite ocenjeni odstotek njihovega 
deleža celotnega proračuna projekta. 
  

 
Pribl. % 

celotnega 
proračuna 

1. Stroški osebja 
 

  

2. Spremljanje in vrednotenje   
3. Material (potrošni material, oprema itd.)   
4. Dnevnice in potni stroški   
5. Komuniciranje in razširjanje   
Drugo (prosimo, navedite) 
 
 

 
 

Prosimo, opišite osebje, ki sodeluje pri projektu 
Navedite podrobnosti o različnih partnerjih in sektorjih, ki jih predstavljajo. Vključite tudi informacije o 
tem, kako so prispevali k projektu. 
Vloga izobraževanje funkcija 

 
   
   

 
 

Kdo so glavni partnerji, vključeni v projekt? 
Navedite podrobnosti o različnih partnerjih in sektorjih, ki jih predstavljajo. Vključite tudi informacije o 
tem, kako so prispevali k projektu. 
Partner Sektor (npr. šport, zdravje, 

urbanistično načrtovanje, 
promet, turizem, drugo) 

Vrsta organizacije (npr. GO, 
NVO, zasebna, akademska) 
 

Vloga 
partnerja v 
projektu 
 
Primarna 
vloga: ++ 
Drugotna 
vloga: + 
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4-Obrazec za najpomembnejšo spremembo 
 
Obrazec za najpomembnejšo spremembo lahko izpolnijo ključne osebe, vključene v projektno 
aktivnost. Tukaj je neizčrpen seznam potencialnih anketirancev: 

- Udeleženci projektnih aktivnosti. 
- Osebje, vključeno v projektne aktivnosti. 
- Ključni deležniki. 
- itd. 

 
Priporočljivo je, da zberete vsaj 3 intervjuje. 
 

OBLIKA 
 

Ime pripovedovalca* _______________________ 
 
Ime osebe, ki snema 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? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Kako (če sploh) je k temu pripomoglo delo osebja? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ali želite dodati kaj pomembnega? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5-Poročilo projekta za integracijo migrantov na kritičnih območjih s športom  
 
toporočiloželi opisati vaš projekt. Uporabite lahko iste informacije, ki ste jih posredovali med pripravo 
projekta, in jih posodobite na podlagi tega, kar je bilo dejansko doseženo v fazi izvajanja. 
 

Ime organizacije 
 

 
 

Kontaktna oseba 
Ime  
Priimek  
Organizacija  
Vloga v organizaciji  

 
 

Informacije o projektu 
Ime projekta  
Začetni datum  
Končni datum  
Navedite kratek in splošen opis pilotnega 
projekta 
(cca. 200 besed) 

 

 
Navedite geografski obseg/pokritost projekta. 
Prosimo označite (✔)in podajte kratek opis geografskega obsega. 
(npr. ime lokacije, kjer se projekt izvaja in glavne značilnosti) 
  
1. Regionalno/lokalno  
2. Nacionalni  
3. Evropsko/mednarodno  
Prosimo, navedite kratek opis geografskega obsega 
 

 

 
5. Prosimo, opišite glavno okolje, kjer se projekt izvaja. 
Prosimo označite (✔)in podajte kratek opis nastavitve. 
 ✔ 
1. Prikrajšane skupnosti/okraji  
2. Zapori  
3. Begunska taborišča  
4. Konfliktna skupnost  
5. Drugo (navedite)  
Prosimo, navedite kratek opis nastavitve 
 

 

 
 
 

Opišite glavne cilje projekta. 
(cca. 200 besed) 
 
 

 
Na kratko opišite, katere informacije so bile uporabljene pri oblikovanju projekta(cca. 200 besed). 
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(npr. trenutni znanstveni dokazi, teoretični modeli, prejšnji projekti, priložnost za zunanja sredstva/pooblastila, 
praktične izkušnje, informacije o socialnem, kulturnem in ekonomskem ozadju ciljne skupine) 
 

 
Opišite ključne dejavnosti, ki soje bil izvedenv projektu(Največ 2000 besed). 
(npr. sprejeti ukrepi, izvedeni posebni posegi) 
 
 

 
 

Na kratko opišite glavno ciljno skupino projekta(cca. 100 besed). 
 

 
 

Prosimo, navedite, na kakšen način so glavne ciljne skupine projekta socialno ogrožene. 
Prosimo označite (✔)glavne socialne pomanjkljivosti (največ 3), ki jih obravnava projekt, in podajte kratek opis 
vsake od njih. 
 
Socialno ogrožene skupine v zvezi z:  
dohodek  
Zaposlitev  
izobraževanje  
Spol (moški ali ženski)  
Etnična pripadnost  
vera  
Migrantski status  
Socialna priložnost (npr. dostop do kulturnih dejavnosti)  
Deprivilegirano okrožje  
Druge slabosti (navedite)  
Kratek opis 
Ujetniki 
 

 
Prosimo, da navedete, kako so bila sredstva projekta razporejena (v odstotkih, %) med 3 največje proračunske 
komponente. 
Prosimo označite (✔)3 največje proračunske komponente in zagotovite ocenjeni odstotek njihovega deleža 
celotnega proračuna projekta. 
  

✔ 
Pribl. % celotnega 

proračuna 
1. Stroški osebja 
 

  

2. Spremljanje in vrednotenje   
3. Material (potrošni material, oprema itd.)   
4. Dnevnice in potni stroški   
5. Komuniciranje in razširjanje   
Drugo (prosimo, navedite) 
 
 

 
Prosimo, opišite osebje, ki sodeluje pri projektu 
Navedite podrobnosti o različnih partnerjih in sektorjih, ki jih predstavljajo. Vključite tudi informacije o tem, kako 
so prispevali k projektu. 
Vloga izobraževanje funkcija 
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Kdo so glavni partnerji, vključeni v projekt? 
Navedite podrobnosti o različnih partnerjih in sektorjih, ki jih predstavljajo. Vključite tudi informacije o tem, kako 
so prispevali k projektu. 
Partner Sektor (npr. šport, zdravje, 

urbanistično načrtovanje, promet, 
turizem, drugo) 

Vrsta organizacije (npr. GO, NVO, 
zasebna, akademska) 
 

Vloga partnerja 
v projektu. 
Primarna vloga: 
++ 
Drugotna vloga: 
+ 

    
    
    
    
    

 
Navedite, s katerimi finančnimi sredstvi je bil projekt financiran, kdo jih je zagotovil in za katere stroške je bil 
porabljen (pribl. 100 besed). 
 

 
Prosimo, pojasnite, katere so prednosti projekta/dejavnosti, ki ste jo opisali? 
 
 

 
Prosimo, opišite, ali se bo projekt nadaljeval in kako bodo te dejavnosti/pričakovano financirane(cca. 100 
besed). 
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6-Poročilo o projektu za integracijo migrantov na kritičnih območjih s športom  
 
Namen tega poročila je opisati, kako so bile smernice, opredeljene z modelom SIMCAS, vključene v projekt, 
ki ste ga izvedli. 
 
Nekaj pomembnih informacij: 
- ni obvezno izpolniti vseh polj, temveč le tista, ki se nanašajo na vaš projekt; 
- prvi stolpec vsebuje opis posamezne smernice; v drugi stolpec lahko vnesete opis, kako je bila smernica 
vključena v prakso; v tretjem vas sprašujemo, kako ste prišli do inovacij po smernicah, ki jih je oblikoval 
projekt SIMCAS. 
 
 

Informacije o projektu 
Organizacija  
Ime projekta  
Začetni datum  
Končni datum  

 
Kontaktna oseba 

Ime in priimek  
Vloga v organizaciji  
Glavni kontakt  

 
Smernice 
 

PREDMETI AKCIJE in REZULTATI:ste 
uporabili ta predmet? če da, 
kako in s kakšnimi rezultati? 
če ne, zakaj? 
 

INOVACIJE -Ali ste zaradi te 
smernice SIMCAS uvedli 
kakšne spremembe ali 
implementacije v primerjavi z 
vašimi običajnimi praksami? 

POZNAJTE KONTEKST 
Nujno je poznavanje konteksta, v katerem delujemo. 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 ravni 
izobraževanja in podpore, razpoložljivi športni objekti, mreža deležnikov 
in organizacij, ki jih lahko mobiliziramo, možna tveganja in kako jih 
obvladovati itd. 
Kar zadeva analizo konteksta, se elementi, ki jih je treba upoštevati, 
vsekakor nanašajo na »kaj« bomo raziskovali, pa tudi na »kako«. 
Metodologije in orodja, ki jih lahko uporabimo s tega vidika, so lahko 
kvantitativne in kvalitativne. Najdemo orodja, kot so fokusne skupine, 
vprašalniki, intervjuji z deležniki itd. Metodo je treba določiti glede na 
vrsto skupine. V kompletu orodij projekta boste našli nekaj teh metod in 
orodij. 
 

   

KATERE MOTORNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Izbira športne discipline ali gibalne aktivnosti pomembno vpliva na 
rezultate intervencije tako z vidika udeležbe v aktivnostih, osebne rasti, 
vključenosti in rezultatov socialne kohezije. Zato je ključnega pomena 
izvesti predhodno analizo konteksta, prejemnikov in razpoložljivih 
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sredstev ter jasno opredeliti cilje, ki jih je treba doseči. Pri pristopu k 
disciplini je treba upoštevati tudi značilnosti prejemnikov in posledično 
opredeljene cilje (npr. cilje izobraževanja in usposabljanja za otroke in 
najstnike). 
 
SPREMENI PRAVILA 
Ključ do uspeha je preoblikovanje samih športnih pravil, da bi bila bolj 
dostopna širšemu krogu udeležencev in bolj usklajena s posebnimi 
potrebami migrantov. S svojo integracijsko močjo in fleksibilnostjo ima 
šport potencial, da je funkcionalen in vključujoč ter omogoča polno in 
enakopravno udeležbo za vse, ne glede na socialne, fiziološke in fizične 
omejitve, ki bi jih morda imeli. Toda zaradi ovir, s katerimi se soočajo 
migranti pri prevzemanju aktivne vloge v športnih dejavnostih, ki so na 
voljo v skupnosti gostiteljici, pogosto ne morejo sodelovati pod 
normalnimi pogoji in v skladu s standardnimi pravili. Osebje organizacij 
lahko deluje kot »razvijalec« športnih dejavnosti in disciplin. Lahko 
razvijejo in spremenijo standardne elemente igre, kot so uporabljena 
oprema, 
 

  

INOVATIVNA ŠPORTNA VADBA 
Kot smo že omenili v prejšnji točki, bi lahko bilo zelo koristno, kjer je to 
mogoče, črpati tudi nove športne prakse, ki so bile kodificirane prav zato, 
da bi poudarili razsežnost socialne integracije športa. Med njimi 
omenjamo: 
- Družabni nogomet 
- Nogomet 3 
- Kin Ball 
Zanimivo je tudi upoštevati športe, ki prihajajo iz drugih kultur, kot so 
kriket, tradicionalni športi in igre vsake kulture. Izmenjava in vadba teh 
športov je lahko priložnost za migrante, da postanejo protagonisti, ki 
druge učijo teh športov in iger, s čimer postane šport priložnost za 
medkulturno učenje. 

  

ZMEŠAJ ŠPORT, KULTURO IN OSEBNI RAZVOJ 
Uporaba športa za integracijo skupine migrantov v gostiteljsko skupnost 
je v zadnjih letih postala zelo priljubljena in izkušnje so pokazale, da je 
lahko učinkovito orodje za ta namen. Vendar je treba vedeti, da je šport 
nevtralno orodje. Učinek, pozitiven ali negativen, je odvisen od ciljev, h 
katerim so usmerjene dejavnosti, ki temeljijo na športu, spretnosti in 
sposobnosti udeleženih ljudi ter družbenega konteksta. Šport lahko 
dejansko služi nezaželenim ciljem in ob slabi uporabi celo poslabša 
socialne probleme in ovire. Uvajanje komponent, kot sta kultura in 
izobraževanje, lahko obogati kakovost športnih dejavnosti s 
spodbujanjem ravnovesja med telesno dejavnostjo, kulturo in osebnim 
razvojem. Za zagotovitev pomembnega vpliva na migrante je treba šport 
sprejeti kot del svežnja, v katerem bodo drugi ukrepi, kot so programi 
usposabljanja, družbene in kulturne dejavnosti, informacijske kampanje 
itd., so združeni. To bo udeležencem ponudilo večdimenzionalno 
intervencijo, ki je ustreznejša in bolje prilagojena njihovim posebnim 
potrebam. 
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UPORABITE PRISTOP, TEMELJČI NA SKUPNOSTI 
Sprejetje pristopa, ki temelji na skupnosti, pomeni, da morajo 
organizacije, ki ponujajo storitve migrantom, ne samo zagotavljati 
dejavnosti, osredotočene na posameznika, temveč morajo imeti 
potencial za vpliv na skupnost, da bi olajšale postopek naselitve in 
integracije. Proces, ki vključuje vključujočo udeležbo, mora ustvariti 
mreže vseh deležnikov in vključiti dejavnosti, ki jih zagotavljajo različne 
agencije, v skupno intervencijsko strategijo. Skupnost se v kontekstu 
migrantov nanaša na različne elemente, ki obdajajo posameznike, 
njihovo družino in najbližje prijatelje, sosede, lokalne vlade in javne 
subjekte, ki zagotavljajo storitve in podporo. Skupnost kot dinamično in 
medsebojno povezano entiteto je treba razumeti kot ekosistem, v 
katerem so vse komponente med seboj povezane skozi stalno 
interakcijo. 
 
 
 

  

MULTIDSCIPLINARNO OSEBJE 
Da bi bile pobude, ki se izvajajo za migrante, uspešne in imele 
dolgotrajne učinke, je pomembno vzpostaviti delovne skupine, v katerih 
bodo strokovnjaki z različnimi kompetencami sodelovali za doseganje 
skupnih ciljev. Multidisciplinarno osebje bo bolje opremljeno za 
odzivanje na kompleksna okolja in obvladovanje spreminjajočih se 
potreb ciljnih skupin. Priznavanje pomena kompetentne in kvalificirane 
delovne sile – tako plačane kot neplačane, ki združuje različne 
kompetence in spretnosti ter sodeluje v skupnem okviru – je ključnega 
pomena za uspeh pobude. 
 

  

RAZVIJAJTE MENTORSKE SPOSOBNOSTI TRENERA 
Da bi bile športne aktivnosti priložnost za resnično osebnostno rast 
udeležencev, je nujno, da trenerji izpopolnjujejo svoje kompetence 
glede veščin, kot so: 
- empatično poslušanje; 
- učinkovita komunikacija; 
- sposobnost prepoznavanja latentnega potenciala udeležencev in 

spodbujanja njihovega nastajanja; 
- sposobnost vodenja skupine, zadrževanja negativnosti in spodbujanja 

sodelovanja v skupini; 
- sposobnost razumevanja drugih kultur in spodbujanja medkulturnega 

srečevanja. 
 

  

PODPORA OPOLNOMOČITI 
Opolnomočenje, če je podprto v skladu s pristopi, ki temeljijo na dokazih, 
lahko služi kot izravnava na področju družbene pravičnosti, kjer se 
posameznikov in družbeni potencial uresničuje in se na podlagi njega 
ukrepa. Izraz opolnomočenje ima široko paleto pomenov in konceptov, 
povezanih s procesom integracije migrantov. V tem posebnem 
kontekstu in njegovih praktičnih namenih gre pri opolnomočenju za 
opremljanje migrantov z veščinami, znanjem in samozavestjo, da 
prevzamejo nadzor nad situacijo in naredijo pozitivne spremembe v 
svojem življenju, pri čemer prevzamejo odgovornost za vodenje procesa 
integracije. Pristopi opolnomočenja lahko okrepijo sodelovanje z 
vključevanjem ciljnih skupin in vseh glavnih deležnikov v odločanje v 
vseh procesih pobude. 
 

  

ZDRUŽI SE Z DELEŽNIKI 
Pri delu z migranti na kritičnih področjih je bistvenega pomena sprejetje 
pristopa, ki temelji na učinkovitem sodelovanju med ustreznimi 
deležniki. Zlasti medsektorski pristop je lahko ključen za ustvarjanje 
pomembnih in trajnostnih izboljšav. Ker sta socialna prikrajšanost in 
izolacija pogosto večdimenzionalna in zahtevata večdimenzionalne 
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 pristope, bi morale učinkovite pobude upoštevati sodelovanje z 
deležniki iz različnih sektorjev, kot so zdravstvo, izobraževanje, 
zaposlovanje, stanovanja in urbanistično načrtovanje. Medsektorske 
intervencije bodo omogočile kombinacijo ukrepov, ki se osredotočajo 
tako na posameznika kot tudi na kontekst posameznika. 
 
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
Dejavnosti spremljanja in vrednotenja so pomembne funkcije 
projektnega vodenja, ki organizacijam omogočajo, da ugotovijo, ali 
projekti dosegajo svoje cilje. Medtem ko je spremljanje stalna funkcija, 
ki zagotavlja znake napredka ali pomanjkanja napredka, je vrednotenje 
časovno omejena vaja, katere namen je na sistematičen in objektiven 
način oceniti ustreznost, uspešnost in uspeh tekočih ali zaključenih 
projektov. Na splošno je treba spremljanje in vrednotenje obravnavati 
kot informativno in formativno, saj zagotavljata informacije, ki lahko 
vodijo k izboljšanju dejavnosti in organizacij. Spremljanje in vrednotenje 
sta pomembni orodji za ocenjevanje učinka pobud, namenjenih 
migrantom. Skupaj ponujajo podatke, ki lahko pomagajo organizacijam 
v smislu odločanja, učinkovitosti, 
 

  

PREVERITE IN IZBOLJŠAJTE SVOJE UPRAVLJANJE 
Dobro upravljanje je treba obravnavati kot koncept vodenja organizacije 
na demokratičen in odgovoren način; temelji na 4 glavnih načelih 
(Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019): 
 
Demokracija 

● Imeti jasne in celovite statute in predpise 
● Zagotovite odprt in pogost dostop za člane, da lahko vplivajo 

na politično in strateško usmeritev in vodenje 
● Omogočite članom enake pravice do kandidiranja in 

glasovanja za vodstvene funkcije 
● Dajte članom, prostovoljcem in zaposlenim možnost debate in 

vplivanja na ključne odločitve 
● Spodbujajte raznolikost v organih in osebju 
● Izogibajte se kakršni koli obliki diskriminacije 

 
Preglednost 

● Vzpostavite in razkrijte vizijo, poslanstvo in strategijo 
organizacije 

● Objavite statute, podzakonske akte, politike in postopke 
● Določite in razkrijte finančni koncept in dodatne informacije 

(proračuni, računi, javna podpora, sponzorji, donacije) 
● Razkrijte bazo znanja za ključne odločitve 

Odgovornost 
● Določite jasne odgovornosti za različne dele organizacije, 

vključno z upravnim odborom, vodstvom, osebjem, 
prostovoljci in odbori prostovoljcev. 

● Redno poročajte o glavnih vprašanjih 
● Vzpostavite ustrezne nadzorne mehanizme 
● Ocenite tveganja organizacije 
● Vzpostavite politike o navzkrižju interesov in neupravičenih 

prednostih 
● Vzpostavite ustrezne preventivne ukrepe 

 
Vključevanje deležnikov 

● Določite zainteresirane strani, ki morajo sodelovati pri 
različnih vprašanjih 

● Vzpostavite politiko, ki bo zainteresiranim stranem omogočila 
sodelovanje pri odločanju. 

  

FLEKSIBILNOST   
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Organizacije, ki delajo z migranti, delujejo v kompleksnem in hitro 
spreminjajočem se okolju. To od organizacij zahteva določeno mero 
fleksibilnosti, da zadovoljijo individualne potrebe in se prilagodijo 
spremembam, ki lahko vplivajo na družbeni kontekst, v katerem 
organizacije izvajajo svoje pobude, še posebej, če se nahajajo na kritičnih 
območjih. V tej luči je fleksibilnost pomembno vprašanje za organizacijo, 
ki želi z migranti delovati na učinkovit način. Prilagodljive organizacije so 
bolj proaktivne, prilagodljive in odporne. Prav tako imajo boljše 
možnosti za preživetje v spreminjajočem se in zapletenem okolju. 
Organizacija, ki želi doseči ustrezno stopnjo fleksibilnosti, mora 
upoštevati naslednje ključne elemente: organizacijska struktura mora 
biti pripravljena na odziv na morebitne spremembe, notranji in zunanji; 
vsi procesi morajo biti zasnovani tako, da se odzivajo na negotovost, da 
se zagotovi dobra učinkovitost. Fleksibilnost in učinkovitost je mogoče 
povečati s sprejetjem participativnega pristopa, ki vključuje ciljno 
skupino in vse pomembne deležnike v procesih; človeški viri morajo biti 
opremljeni s široko paleto kompetenc in veščin; aktivnosti morajo biti 
prilagodljive zunanjim spremembam, predvsem v odnosu do ciljne 
skupine, da se poveča obseg sodelovanja. človeški viri morajo biti 
opremljeni s široko paleto kompetenc in veščin; aktivnosti morajo biti 
prilagodljive zunanjim spremembam, predvsem v odnosu do ciljne 
skupine, da se poveča obseg sodelovanja. človeški viri morajo biti 
opremljeni s široko paleto kompetenc in veščin; aktivnosti morajo biti 
prilagodljive zunanjim spremembam, predvsem v odnosu do ciljne 
skupine, da se poveča obseg sodelovanja. 
 
TRAJNOST 
Projekti, ki imajo socialne cilje, pogosto predstavljajo težave pri 
doseganju dolgoročne vzdržnosti z ekonomskega vidika. Za zmanjšanje 
teh težav je zaželeno, da bo društvo dosegalo naslednje cilje: 
a) Diverzifikacija finančnih virov: športne in socialne projekte lahko 

financirajo različni operaterji, javni in zasebni. Pomembno je 
aktivirati čim več finančnih kanalov, da bi imeli več priložnosti. 
Pogosto bi lahko projekti, ki so se začeli kot pilotni projekti z eno 
vrsto finančne podpore, dosegli trajnost z uporabo alternativnih 
virov; 

b) Široka mreža: večja kot je mreža organizacije, večje so možnosti za 
pridobitev podpore za izvedbo projektov. To velja tako za podporo 
v naravi (vključno s prostovoljnim delom) kot tudi za finančno 
podporo; 

c) Raznolika notranja znanja: združenja bi morala poskušati vključiti 
ljudi z različnimi ozadji in veščinami ne le s tehničnega vidika (npr. 
trenerji, inštruktorji, sociologi itd.), temveč tudi z vodstvenega in 
organizacijskega vidika. Na primer, osebe z izkušnjami pri zbiranju 
sredstev, finančnem upravljanju, organizaciji, upravljanju medijev 
itd. bi lahko zagotovile koristno podporo in informacije za 
zagotavljanje vzdržnosti projekta tudi na dolgi rok. 

d) Komunikacija: pomembno je sporočiti napredek in rezultate 
projekta sponzorjem projekta, pa tudi veliki skupnosti. Dobra 
komunikacija je osnova za privabljanje novih ljudi in finančnih 
virov. 
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PREDSTAVITEV 

Vsak partner je sestavil ekipo treh strokovnjakov (1 trener, 1 trener, 1 ocenjevalec z izkušnjami na področju socialnega 
vključevanja), ki je moral uporabiti metodološki pristop v različnih specifičnih okoljih – (zapori, predmestja, begunska 
taborišča – s ciljanjem na ljudi, ki prihajajo). iz različnih socialno-kulturnih okolijin uporabo različnih pristopov 
(individualni šport, ekipni šport, socialna podpora itd.). 

Implementacijski proces, ki je bil izveden v tako raznolikih okoljih, je ustvaril povratne informacije, ki so si jih delili 
projektni partnerji in omogočil raziskovalni skupini, da uvede izboljšave v metodološki pristop in njegova orodja, tako 
da jih je mogoče uspešno uporabiti v drugih kontekstih. 

Ta del TOOLKIT-a namerava pilotne teste predstaviti tudi kot dobre prakse za razvoj posredovanja vključevanja 
priseljencev prek športa. 
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GIRL POWER PILOT TEST– POVZETEK 
 
Ime projekta Girl Power Leadership program 
Kritično območje Deprivilegirane skupnosti / Geta 
Ciljna skupina Begunke in migrantke 
 
Girl Power je med pilotnim testom SIMCAS zagnala program vodenja in mentorstva za begunce in 
prosilce za azil, ki živijo v begunskih centrih in revnih skupnostih. Pilotni projekt SIMCAS je potekal na 
različnih območjih Danske. Ciljna skupina so bile begunke in begunke, stare 16+ 
Program Girl Power Leadership & Mentorship je imel glavne cilje: opolnomočiti begunske ženske in 
nove trgovce na Danskem z zagotavljanjem izobraževalnih in športnih priložnosti; spodbujati zdrav 
način življenja med begunci; ustvariti mreženje in zaposlitvene priložnosti za begunce; spodbujati 
vključenost in raznolikost ter aktivno sodelovanje v družbi; mentorirati begunce, da bi se slišal njihov 
glas in njihove zgodbe 

Program je bil sestavljen iz treh voditeljskih in mentorskih akademij, tedenskega nogometnega treninga 
in udeležbe na nogometnem turnirju. Ta program je bil razvit po izvedbi ponovne raziskave med 
begunkami, da bi razumeli njihove potrebe in razvili inovativen program, ki bo ustrezal njihovim 
potrebam. 

Med programom vodenja in mentorstva Girl Power so se udeleženke usposabljale za odkrivanje svojega 
Give Back skupnosti, da bi jih organizacija lahko podprla pri njihovih projektih. Mentorji so jih podpirali 
na njihovi poti odkrivanja namena 

 

Citat ene od Girl Leaders 

»Pobegniti iz Afganistana in postati begunec je bil najtežji dogodek v našem življenju. Tako me je 
bilo strah, da bom sama brez identitete v novi državi, a po tem, ko sem se pridružila treningom Girl 
Power, lahko zdaj z veseljem rečem, da imam močno mrežo, čutim pripadnost in lahko svojo strast 
uporabim za treniranje mlajših deklet in dober vzor" 

Sima Kamal 

 

 

Link to full document 
Link to storytelling 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NRZx7HkJgAaOloaSXGTFMLI-xk1_gQip/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s
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PILOTNI TEST CHoG – POVZETEK 
 

Ime projekta CHoG ženske* 
Kritično območje Prikrajšane skupnosti/soseske 

Ciljna skupina Begunke, stare 15+ let 

 

Pilotni preizkus je potekal na različnih lokacijah v Berlinu, udeleženci pa so prihajali iz Berlina in okoliških 
območij Brandenburga znotraj lokalne skupnosti. Nekateri udeleženci živijo v begunskih taboriščih in mestnih 
predmestjih v revnih skupnostih. 
Glavna tarča so bile begunke, stare 15+ let, s socialno prikrajšanostjo v povezavi s pomanjkanjem dohodka, 
migrantskim statusom, diskriminacijo na podlagi spola, rasizmom, versko diskriminacijo, pomanjkanjem 
socialne mreže, psihološkim stresom (travma, negotovost), jezikovnimi težavami, težkim dostopom na 
izobraževanje, delo in prostočasne dejavnosti. 
V skladu z željami udeležencev so redne nogometne aktivnosti spremljali tudi bolj specifični dogodki, kot so 
izleti, drsanje, skupno kuhanje, piknik, plezanje ipd. Osrednji del projekta je organizacija tedenskih odprtih 
nogometnih srečanj, ki se osredotočajo na zabavo, kondicijo in vključenost. To usposabljanje poteka že deset 
let. Želja udeleženca je bila odkrivanje novih športov. Zato so tedensko razvili tečaje boksa, joge in skupino 
za rolanje. Projekt begunkam omogoča aktivno ustvarjanje in določanje prostega časa v nasprotju z 
morebitnim brezperspektivnim življenjem v begunskih centrih. 
Tečaji so lahko dostopna priložnost za usposabljanje begunk brez stroškov in birokratskih ovir. Poleg tega so 
igralci vključeni v vrsto storitev in socialne podpore po vsakem treningu. Socialna delavka podpira vsako uro. 
Igralci lahko razpravljajo o vprašanjih iz svojega vsakdanjega življenja v varnem prostoru in z ljudmi, s katerimi 
se dobro počutijo. 
Usposobljeno in izkušeno osebje je zagotovilo individualno podporo beguncem tako, da jih je napotilo v 
lokalne nogometne klube, jim ustvarilo bolj uravnotežen in zdrav način življenja, jih podpiralo pri iskanju 
stanovanja, vajeništva in služb, pomagalo pri pravnih zadevah in napotilo k ustreznim odvetnikom ter 
svetovalo o socialnih zadevah. aktivnosti v Berlinu. 
 
Razvili smo naše metodologije za oblikovanje programa, ki je prilagojen potrebam beguncev, brezplačen, 
brez registracije, občutljiv na jezik, potrpežljiv z učencem in temelji na zabavi in ne na uspešnosti. 
 
Pričevanja nekaterih trenerjev in udeležencev pilotskega testa CHog  
 
»Rad igram nogomet z drugimi in se socialno vključujem. V igri z veliko igralci je nujno, da jih pri tem vodi 
ena oseba.« 
»Zame boks vedno pomeni raziskovanje in premagovanje lastnih meja, tako fizičnih kot psihičnih. Kot 
trener mislim, da je super doživeti te izkušnje skupaj.” 
 
"Kot Afganistanka sem se usposabljala za trenerko v Afganistanu. Ko so talibani zavzeli državo, mi ni bilo 
več dovoljeno trenirati, vendar mi ta situacija ni preprečila, da bi negovala svojo strast do trenerke." 
»Otroci so zame še posebej pomembni, zato poskušam trenirati skupaj z njimi. Šport je najboljši način 
preživljanja časa z otroki« 
 

 
Link to full document 

https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
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ORGANIZACIJA EARTH PILOT TEST – POVZETEK 
 

Ime projekta Futbolnet 
Kritično območje Begunska taborišča 

Ciljna skupina Otroci in najstniki begunci 

 
Pilotni test OE je bil izveden v 6 begunskih taboriščih, v Eleonasu, Schisto, 
Ritsona, Malakasa, Volos in Korinthosin gostili več kot 2000 otrok, od katerih so bili nekateri vključeni v 
športno opremo, delavnice in ekskurzije izven begunskih taborišč v sodelovanju z drugimi organizacijami.Dva 
izmed njih (Elonas in Schisto) se nahajata znotraj regije Atike in Aten. Ostala omenjena begunska 
taborišča(Ritsona, Malakasa, Corinthos, Volos) se nahajajo izven mesta Aten in regije Atika. 
Begunski otroci in najstniki (stari od 7 do 17 let) iz Afganistana, Irana, Sirije, Konga, Iraka, Somalije in drugih, 
ki živijo v prikrajšanih razmerah v smislu socialne vključenosti in integracije, pomanjkanja občutka 
pripadnosti, pomanjkanja zadostnega dohodka, pomanjkanja administrativne podpore/objektov, 
pomanjkanje psihosocialne podpore so bili vključeni v dejavnosti. 
Aktivnost je bila namenjena krepitvi socialne vključenosti udeležencev z metodologijo, ki nogomet in druge 
s športom povezane dejavnosti uporablja kot orodje za refleksijo in kot sredstvo za spodbujanje sprememb 
za izboljšanje življenja otrok in mladih tudi izven tabor enkrat na mesec, da bi spodbudili socialno izmenjavo 
in integracijo z lokalno skupnostjo ter vrednote, ki jih je treba spoštovati: predanost, timsko delo, 
spoštovanje, ponižnost, ambicioznost. 
Te dejavnosti se ne nanašajo samo na šport, ampak tudi na široko paleto kulturnih, rekreacijskih in 
izobraževalnih dejavnosti. Pravzaprav so bili organizirani nogometni in zabavni tečaji glede na potrebe 
ciljnih skupin, uvodni tečaji športa (odbojka, rokomet, gimnastika, joga, tae kwon-do), izobraževalni tečaji in 
izleti/obiski mesečno. družinske igre z vključevanjem staršev, nogomet in zabavne aktivnosti v obliki mini 
festivalov in izletov. 
OE uporablja šport kot sredstvo za pozitivne družbene spremembe, integracijo in kohezijo, metodologijo pa 
je zagotovila fundacija Barca, ki temelji na 5 vrednotah: trud, ambicije, spoštovanje, timsko delo, ponižnost. 
Namenjen je širjenju vrednot, povezanih s športom, za spodbujanje sprememb v odnosu, spodbujanje 
zdravih navad za otroke in mlade, spodbujanje enakosti spolov, zagotavljanje opolnomočenih izkušenj za 
otroke in mlade, zagotavljanje prostora za medsebojno srečanje ter dialog in izmenjavo izkušenj za 
spodbujajo socialno kohezijo in vključenost. 

 

Naše dejavnosti se osredotočajo na družbeni vpliv, kjer lahko vsak poskusi, spodleti in uspe, in kako 
izobraževalne in rekreacijske dejavnosti ustvarjajo priložnosti za interakcijo z lokalnim območjem, 
usposabljanje prostovoljcev in spodbujanje socialne interakcije s športnimi aktivnostmi. Metodologija tega 
programa ni doseganje odličnosti v športu, temveč ustvarjanje pozitivne spremembe s spodbujanjem rasti 
in razvoja otrok in mladostnikov skozi različne športne igre. 

(Organizacija Zemlja) 

 

 

Link to full document 

https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1l9BK26uvcSv1869diPb-oOKAiDNxVHDb/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
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US ACLI PILOT TEST – POVZETEK 

Ime projekta Razred ragbija in italijanščine 

Kritično območje zapori 

Ciljna skupina Tuji in italijanski ujetniki 

 

Italijanski pilotni test je bil razvit v zaporu v Bologni, imenovanem »Dozza«, ki je eden od italijanskih zaporov, 
za katerega sta značilna prenatrpanost in visok odstotek priseljencev: na skupni zmogljivosti inštituta 502 
zapornikov predstavlja zaporniško populacijo 756 zapornikov, od tega 404 tujci. Ti številčni podatki 
predstavljajo vrednost in potrebo po organizaciji dejavnosti, ki lahko ustvarijo dialog med različnimi kulturami 
in jeziki. V zaporu Dozza je veliko dejavnosti/storitev/intervencij, namenjenih zapornikom, zahvaljujoč 
institucionalni in socialni mreži območja. US ACLI je v tem zaporu že izvajal športne aktivnosti, za katere so 
zaporniki zelo zainteresirani (veliko prostega časa posvetijo igranju nogometa in sestavljajo ekipo za ragbi). 
Dejavnost je bila osredotočena na dve glavni področji tako glede tem kot ciljev: ragbi in opolnomočenje 
italijanščine. V aktivnosti je bilo vključenih približno 20 zapornikov, tako tujih kot italijanskih, ki so jih 
identificirali v sodelovanju z referenčnimi osebami na področju obravnave zapornikov. Stari so od 20 do 40 
let in prihajajo predvsem iz evropskih držav, drugi pa iz afriških in ameriških držav. Poleg subjektivnih težav, 
povezanih s pridržanjem, se zaporniki vsakodnevno srečujejo s težavami sobivanja in integracije zaradi 
situacije prezasedenosti, migrantskega porekla in zaradi nepoznavanja italijanskega jezika. 

Celotna dejavnost je vključevala: izobraževalne sestanke o disciplini rugby in druge seje, osredotočene na 
etiko poštene igre; poučevanje italijanščine z uporabo besedil, pesmi in glasbenih del, ki govorijo o 
družabnem športu, solidarnosti, prostoru za učenje pozitivnih vrednot in načel. Ko nekdo prispe v tujo državo, 
se ljudje na splošno navadijo naučiti 'besed potrebe', ker so funkcionalne za prve potrebe, povezane z 
integracijo na novem ozemlju. Pilotni test SIMCAS je namesto tega izbral besede inkluzija, s poudarkom na 
športu kot področju poučevanja italijanščine kot tujega jezika – na kratko LS. Izbiro so narekovale tudi 
metode, ki jih je bilo mogoče uporabiti, ki so bile bolj relevantne za cilj ustvarjanja svetlobnega konteksta, 
kolikor je to mogoče, in ponovna izgradnja klime, v kateri bi lahko vsakdo bil protagonist. Med vsemi srečanji 
so bili udeleženci spodbujeni k aktivni vlogi, da bi se počutili cenjene kot osebe, s sposobnostmi in omejitvami, 
in ne samo kot številka. 

V preteklih mesecih smo zgradili abecedo športa, prebrali in analizirali pravila ragbija in načela poštene 
igre, opisali soigralca, poslušali De Gregorija in razpravljali o svojem življenju, kako šport pomaga 
zapornikom na pot, kako zelo ju je povezala in kako včasih postane prostor in čas 'svobode'. De Gregori 
sam poje Ne moreš soditi igralca po enajstmetrovki' in to je delček sporočila, ki bi se ga morda morali 
naučiti tudi mi: zaporniki so storili kaznivo dejanje, resno ali neresno, vendar imajo možnost, da začnejo 
znova to napako, da bi dosegli novo samozavedanje. Toda ob skupnih urah spoznavamo, koliko lahko šport 
zares združuje vse, kljub razlikam, ki postanejo priložnost za soočenje, dialog in spoznavanje sebe in 
drugega. Za vsakogar. In tako je bilo, tudi zame 

Rosa De Angelis, medkulturna mediatorka, osebje SIMCAS 
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https://drive.google.com/file/d/1PWVh3-na70uRQwj-d6XTQ02BzKkYQfQF/view?usp=share_link
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https://drive.google.com/file/d/1ULdsjV1zpBUU0fUSKFpEO_Vij5HOtbu2/view?usp=share_link
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PILOTNI TEST SUS – POVZETEK 

Ime projekta Šport v lokalni skupnosti 

Kritično območje Lokalna skupnost v ruralnem in urbanem okolju 

Ciljna skupina Priseljenec druge generacije 

 

Športna unija Slovenije je osrednja krovna organizacija športa za vse v Sloveniji z več kot sto osemdesetimi 
članicami po vsej državi. 

Ciljna skupina pilotnega testa SIMCAS v Sloveniji so bili priseljenci druge generacije, predvsem iz držav 
nekdanje Jugoslavije. Udeleženci gibalnih aktivnosti so bili posamezniki vseh starosti in obeh spolov ter z 
različnimi stopnjami telesne pripravljenosti. 

Med pilotnim preizkusom so trenerji sledili ključnim načelom metodološkega pristopa, razvitega v prvem 
obdobju projekta SIMCAS. Pet lokalnih partnerjev je bilo povabljenih k izvedbi pilotnih testnih aktivnosti. 
Športne organizacije iz 5. mest ponujajo različne organizirane športne aktivnosti, kot so košarka, rugby, 
organizirane vadbe za odrasle in starejše, aquagym, borilne veščine, samoobramba za ženske, ples, plavalni 
tečaji itd. S spoznavanjem ozadja udeležencev, trenerji učinkoviteje načrtovali športne aktivnosti. 

Najbolj pozitivno je vplivalo spreminjanje pravil igre pri nekaterih vadbah in dodajanje inovativnih športnih 
praks. Uporaba drugih športov kot dopolnilne vadbe naredi organizirano telesno dejavnost bolj zabavno in 
dviguje raven telesne pismenosti. Posledično so bili vsi udeleženci enakomerneje vključeni v gibalne 
aktivnosti ne glede na predhodna športna znanja, telesno pripravljenost in samozavest. Posledično se je 
povečala udeležba v rednih športnih aktivnostih. Videti je bilo več nasmehov na obrazih udeležencev. Šport 
je lahko orodje za razvoj razločnih veščin. Več vaj je bilo namenjenih določenim veščinam, kot so vodenje, 
timsko delo, komunikacija in ustvarjalnost. Trenerji so poročali o vidnih spremembah v vedenju nekaterih 
udeležencev. Na primer večja samozavest, manj sramežljivosti. 

Skupine so postale bolj homogene in spletla so se nova prijateljstva. Uspeh socialnega vključevanja je bil 
viden predvsem v skupinah odraslih, kjer so se sedaj udeleženci začeli družiti in si pomagati tudi izven 
organiziranih športnih aktivnosti. 

Gradnja multidisciplinarne ekipe s povabilom strokovnjakov iz drugih sektorjev, kot so psihologi in socialni 
delavci, je pozitivno vplivala tako na udeležence kot tudi na trenerje. V tesnem sodelovanju z drugimi 
strokovnjaki so trenerji prejeli dragoceno znanje o uporabi športa kot orodja za socialno vključenost in osebni 
razvoj. 

Sodelovanje v pilotnem testu SIMCAS je športno osebje spomnilo, da je letna ocena pomembna in potrebna. 
Pa tudi, da število udeležencev in število zmag nista edina pokazatelja, ki kažeta, kako uspešna je bila izvedba 
posameznega športnega programa. 

Na podlagi posredovanih povratnih informacij športnega osebja sodelujočih lokalnih partnerjev je razvidno, 
da ima metodološki pristop SIMCAS pozitiven učinek tako na udeležence kot na športno osebje. 
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CEPE PILOTNI TEST – POVZETEK 

Ime projekta Esport i Barris (aktivne soseske) 

Kritično območje Prikrajšane skupnosti/soseske 

Ciljna skupina Druga generacija migrantov 

 

Pilotni test je bil izveden v mestu Banyoles, glavnem mestu regije Pla de l'Estany, 100 km oddaljenem od 
Barcelone. Mesto je zelo aktivno, saj se vsako leto odvijajo številne športne prireditve, nekatere od njih so 
znane po vsem svetu. V Banyolesu živi 20.000 prebivalcev, od tega jih je okoli 20 % migrantskega porekla. 

Sedanja urbana delitev mesta spodbuja socialno-ekonomsko razlikovanje med soseskami, kar vodi do 
notranjih značilnosti, ki temeljijo na prebivalstvu, ki živi v njih. Da bi se zoperstavil tej diferenciaciji, je Cepe 
spodbujal tako množične športe kot tudi tradicionalne športne igre, športne vrednote in sposobnosti za 
življenje z dinamiziranjem javnih športnih površin v istih soseskah. 

Znano je, da so množični športi učinkoviti pri združevanju ljudi, a tudi tradicionalne športne igre lahko 
spodbujajo občutek pripadnosti in opolnomočenja za razliko od drugih športnih dejavnosti. Intervencija je 
lahko uspešna le s kombinacijo obeh dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati stališča udeležencev. 

Glavni del ciljne skupine so otroci od 6. do 12. leta in najstniki od 13. do 18. leta. Udeležujejo se tedenskih 
aktivnosti, dvakrat tedensko po 1,5 ure, pri čemer vsako srečanje vključuje družine v nekatere dejavnosti, 
tako da spremljajo svoje otroke. Prisotni so bili tudi agenti iz različnih sektorjev in s skupnim ciljem 
vključevanja. Večina teh udeležencev je migrantov druge generacije, predvsem iz severne Afrike in 
podsaharskih držav, kot so Maroko, Senegal in Gambija. 

S spodbujanjem socialne kohezije in sobivanja v regiji s športom in telesno aktivnostjo otrok in mladine, 
zagotavljanjem inkluzivnih aktivnosti ter ukrepi za lažjo dostopnost vseh izvedenih aktivnosti so bili 
doseženi konkretni cilji, ki so imeli učinek na ravni udeležencev, sosesko, mesto in deležnike. 

 

Promocija in organisRazvijanje telesne dejavnosti in športa ob podpori šol, športnih klubov, tehničnih 
delavcev iz uprave, poznavalcev družbenih vidikov in mentorjev je naša vizija, ki jo uporabljamo kot 
orodje za delo na povezavah, povezanih s kulturo in razvojem rekreacije. 

(Čepe) 
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https://drive.google.com/file/d/1Zwyohdda_ZMUpEUzT_wz-C_5NXRhqeg_/view?usp=share_link
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TRAJNOSTNO POROČILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PREDSTAVITEV 
Nova orodja za finančno vzdržnost športnih projektov: »crowdfunding« 
 
Ta članek je del projekta SIMCAS in je namenjen analizi možnosti in zahtev za uspeh pri financiranju 
športnih projektov z uporabo shem množičnega financiranja. 

Potreba po predložitvi prispevka o tej temi izhaja iz težav pri zagotavljanju trajnosti športnih projektov z 
različnih vidikov (npr. družbenih, okoljskih itd.), vendar predvsem z ekonomskega vidika, kar pomeni 
zmožnost zbiranja sredstev za izvajanje športne dejavnosti, predvsem pa za večletne projekte. 

Vsi projektni partnerji so izjavili, da so osredotočeni predvsem na tradicionalne kanale financiranja, kot so 
javna nepovratna sredstva in sponzorstva iz zasebnega sektorja, medtem ko ne poznajo dobro ali so precej 
skeptični do inovativnih orodij, kot je množično financiranje. Glavni odpor športnih organizacij do uporabe 
tega instrumenta je pogosto posledica pomanjkanja znanja o njem. Med glavnimi opažanji je dejstvo, da je 
preveč zapleten in neprimeren za manjše športne klube. 
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Prispevek poudarja, da postaja množično financiranje vse bolj priljubljeno kot alternativni vir financiranja 
projektov v različnih sektorjih, od tehnologije do športa in umetnosti. Temelji na treh glavnih načelih: 
zahteva specifičen in jasen projekt, vključuje visoko diverzifikacijo financerjev, ki vlagajo majhne količine 
denarja, in temelji na ideji, da so izbire več investitorjev pravilnejše od izbir posameznikov. 

Obstajajo različne oblike množičnega financiranja, ki se lahko odzovejo na različne potrebe po financiranju, 
ki temeljijo tudi na ciljih in ciljih, ki jih želi doseči vsak projekt. 

Množično financiranje tako lahko predstavlja pomemben dodaten vir financiranja športnih zvez, tudi malih, 
ki dopolnjuje tradicionalne finančne vire. 

Zato poročilo vključuje tri dele: prvi opisuje množično financiranje, predstavlja različne oblike ter pojasnjuje 
prednosti in slabosti vsake vrste množičnega financiranja ter pojasnjuje, kdaj bi bilo posamezno obliko bolje 
uporabiti. V drugem delu je opisanih nekaj študij primerov, ki predstavljajo različne uspešne finančne 
strategije. Študije primerov se nanašajo na projekte, financirane z množičnim financiranjem ali drugimi 
podobnimi pristopi, ki temeljijo na projektno usmerjeni strategiji zbiranja sredstev. Za vsako študijo primera 
so podčrtani ključni elementi, ki so zagotovili uspeh. V tretjem delu je podano vodilo v obliki vprašanj; 
bralcu bo pomagal pri analizi njegovih prednosti in slabosti ter pri opredelitvi pravilne strategije financiranja 
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SMERNICE ZA ANALIZO IN OPREDELITEV PRAVILNE STRATEGIJE 
FINANCIRANJA 

USPEŠNI ELEMENTI V AKCIJI ZBIRANJA SREDSTEV 

Za uspeh v kampanji zbiranja sredstev je treba razumeti in/ali izkoristiti različne elemente. Med najpomembnejšimi so: 

⮚ predlagatelj: za predstavitev projekta tretjim osebam je prvi element jasen in sintetičen opis predlagatelja; 
⮚ projekt: projekt, ki ga predlagatelj namerava financirati, z jasno navedbo med drugim ciljev, dejavnosti, 

organizacije, ki bo sprejeta, učinkov in rezultatov, zahtevanega proračuna; 
⮚ mreža: primerno je narediti poglobljeno analizo človeških virov, ki so že na voljo v organizaciji, kot tudi 

obstoječe zunanje mreže, da se ocenijo razpoložljive spretnosti in znanje ter viri, ki jih je mogoče aktivirati za 
zbiranje sredstev; 

⮚ finančni načrt: pomembno je imeti jasno razumevanje finančnih potreb na srednji rok, da se opredeli jasna 
finančna strategija z uporabo različnih finančnih virov na podlagi različnih potreb; 

⮚ komunikacijska strategija: potrebno je imeti dobro in stalno komunikacijsko strategijo, ki je namenjena 
obstoječim in potencialnim financerjem. 

https://drive.google.com/file/d/1lvmXqCY2ZJDtBOPUmy-mFHOfirCSTAuV/view?usp=share_link
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V naslednjih poglavjih je predstavljena globlja analiza vsakega od teh elementov, ki zagotavlja nekaj namigov/vprašanj, 
ki bi bralca lahko vodila pri uspešni izgradnji kampanje zbiranja sredstev. 
 
Predstavitev predlagatelja 
 
Zlasti je treba zagotoviti naslednje glavne informacije: 

⮚ splošna predstavitev organizacije, ki jedrnato opisuje, kdo ste, kaj je vaše poslanstvo in temeljne vrednote ter 
kakšna je vaša motivacija s poudarkom na predlaganem projektu; 

⮚ opis projektov, povezanih s predlagano aktivnostjo, ki ste jih že uspešno izvedli; 
⮚ prednosti vaše organizacije in kako lahko zagotovite dodano družbeno vrednost deležnikom (npr. članom 

združenja, ciljnim upravičencem, skupnosti, potencialnim financerjem itd.). 
 
Opis projekta 
 
Življenje društev temelji predvsem na izvajanju projektov, ki se lahko tudi v isti organizaciji med seboj zelo razlikujejo, 
na primer po trajanju (npr. prestrukturiranje telovadnice ali določen dogodek, ki lahko traja nekaj časa). dni ali nekaj 
mesecev ali sodelovanje v ligi s ciljem doseči višje divizije, ki lahko traja nekaj let), cilji, ki jih je treba doseči 
(usposabljanje, integracija, gradnja objektov itd.), vključeni deležniki (zasebni, javni itd.). ) ali za druge vidike. 

V vsakem primeru je pri predstavitvi projekta tretjim osebam (financerjem, partnerjem, upravičencem itd.) potrebno 
jasno opisati naslednje elemente: 

✔ Izzivi: pomembno je opisati okolje, v katerem se bo projekt izvajal, da bi poudarili, kateri so izzivi in/ali vrzeli, ki 
jih namerava projekt nasloviti in (delno) rešiti (npr. prisotnost priseljencev, ki niso integrirani v lokalno 
skupnost) ; 

✔ Cilji: pomeni opis, zakaj je bil projekt zasnovan in bo izveden. Možno je opredeliti splošni cilj (npr. integracija 
priseljencev v lokalno skupnost) in posebne cilje (npr. naučiti jih lokalnega jezika, jim pomagati pri vadbi 
ekipnega športa itd.), ki bodo skupaj pomagali doseči cilj kot celota; 

✔ dejavnosti: pomembno je opisati, kako namerava projekt doseči načrtovane cilje, torej opisati aktivnosti, ki se 
bodo izvajale v času trajanja projekta, in orodja/metodologije, ki bodo uporabljene. Možno je, da bo za dosego 
enega cilja potrebno izvesti več kot eno aktivnost (npr. tečaji usposabljanja, udeležba na seminarjih itd.); 

✔ Rezultati: pomembno je navesti, kaj namerava projekt doseči, z drugimi besedami, kateri bodo rezultati, ki jih 
projekt namerava doseči. V tem primeru je pomembno razlikovati med kratkoročnimi rezultati (output), ki 
pomenijo takojšen rezultat projekta (npr. 50 mladih z izboljšanim znanjem lokalnega jezika), in dolgoročnimi 
rezultati (outcomes), ki pomenijo spremembo, projekt lahko ustvari srednjeročno/dolgoročno (npr. število 
upravičencev projekta, vključenih v lokalno skupnost, na primer redno igranje v športni ekipi); 

✔ Predpostavke: so pogoji, ki morajo obstajati, da je program/aktivnost uspešen, vendar niso pod neposrednim 
nadzorom vodje projekta (npr. zmaga na javnem razpisu). Pri opisovanju projektne predpostavke se pričakuje, 
da se bo to zgodilo. Če se predpostavka ne uresniči, to negativno vpliva na projekt; 

✔ Indikatorji: sestoji iz natančnega, preverljivega in merljivega opisa cilja ali tipične značilnosti cilja (npr. število 
usposobljenih oseb); 

✔ Vložki: sredstva, ki so potrebna za uspešno izvedbo projekta in doseganje načrtovanih ciljev. Lahko so v smislu 
finančnih virov, človeških virov ali drugih dobrin, ki so lahko potrebne za izvedbo projekta (npr. razpoložljivost 
objekta, opreme itd.). 
  

Pomembno je, da obstaja skladnost med vsemi temi elementi. Tabela (s poenostavljenim primerom), podobna naslednji, 
lahko pomaga pri preverjanju doslednosti in razjasnitvi celotne strukture projekta. 
 

Izzivi Splošni cilj Specifični 
cilj 

dejavnosti Rezultati Predpostavk
e 

Indikatorji Vložki 

Priseljenci, ki 
niso 
vključeni v 
lokalno 
skupnost 

Izboljšati 
integracijo 
priseljencev 
 

a) izboljšati 
jezikovne 
sposobnos
ti 
priseljence
v 

Organizirati 
tečaj 
lokalnega 
jezikovnega 
usposabljanj

50 
priseljencev 
z 
izboljšanim 
znanjem 

Razpoložljivo
st telovadnic 

Število 
usposobljen
ih oseb 
 
Število 
prostovoljce

XXX evrov 
  
10 
strokovnjako
v (učitelji 
jezikov, 
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b) dajati 
prednost 
ekipni 
športni 
praksi 
priseljence
v 

a za 50 
priseljencev 
 
Organizirati 
5 športnih 
tečajev za 50 
priseljencev 

lokalnega 
jezika 
 
50 
priseljencev
, ki trenirajo 
ekipni šport 

v, vključenih 
v projekt 

trenerji, 
kulturni 
mediatorji, 
….) 
 
…….. 
 
 

 
 
 
Strategija mreženja 
 
Notranje in zunanje omrežje organizacije lahko zagotovi ustrezne 
priložnosti za prepoznavanje nove finančne podpore. Zastavite si 
naslednja vprašanja, da preverite, ali so bile upoštevane vse 
možnosti: 

⮚ Ali dobro veste, katere so veščine, kompetence in znanja 
vaše notranje mreže (osebje, prostovoljci, upravičenci, 
starši otrok itd.)? 

⮚ Ali organizirate redne sestanke (formalne ali neformalne 
tudi prek spleta (npr. skype, zoom, itd.)) z vašo interno 
mrežo (po možnosti v majhnih skupinah), da predstavite in 
razpravljate o projektih in finančnih priložnostih? 

⮚ Ali so ljudje v organizaciji ustrezno usposobljeni za 
poročanje o potrebah ciljne skupine vaši organizaciji? 

⮚ Ali imate obsežen zemljevid svojih deležnikov? Ali natančno 
poznate njihove potrebe, cilje in strategijo? 

⮚ Ali se na rednih srečanjih (bodisi formalnih ali neformalnih 
tudi preko spleta (npr. skype, zoom) predstavljate in 
razpravljate s člani vaše zunanje mreže (občina in druge 
javne ustanove, druga društva, fundacije, sedanji sponzorji, 
potencialni novi sponzorji itd.) , itd.)) potrebe skupnosti, vaše nove ideje in projekti, njihove finančne strategije 
itd.? 

⮚ Ali veste, kaj se v vaši skupnosti dogaja glede projekta, ki ga želite izvesti? Kdo kaj počne v zvezi z opredeljenimi 
cilji, rezultati, vključenimi deležniki itd.? Ali ste sposobni izkoristiti (sodelovati, integrirati, razlikovati itd.) že 
obstoječe? 

⮚ Ali aktivno sodelujete v dejavnostih, organiziranih v skupnosti? 
 
Finančna strategija 

Jasna srednjeročna finančna strategija pomaga 
razumeti dejanske potrebe in bolje načrtovati 
dejavnosti. Omogoča prepoznavanje finančnih vrzeli 
in daje možnost načrtovanja ukrepov za boljšo 
diverzifikacijo finančnih virov. 

⮚ Ali jasno razumete svoje srednjeročne 
finančne potrebe? 

⮚ Ali lahko naredite izčrpen seznam možnih 
virov financiranja (ne samo tistih, ki jih 
običajno uporabljate, ampak tudi tistih, ki jih 
nikoli niste uporabili)? 

⮚ Katere vire financiranja trenutno 
uporabljate? 

⮚ Kateri so viri financiranja, ki bi jih lahko uporabili, pa jih ne uporabljate? Kakšni so razlogi, zakaj teh virov ne 
morete uporabljati? 
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⮚ Ali je mogoče izvesti konkretne ukrepe za ustvarjanje dohodka/pokritje stroškov iz storitev, objektov in 
dejavnosti? Ali ste začeli odprto razpravo z ljudmi iz vašega notranjega omrežja, da bi razpravljali o novih idejah 
za povrnitev stroškov in/ali zaslužek? 

⮚ Ali znate opredeliti srednjeročni/dolgoročni finančni načrt (viri in poraba sredstev)? 
⮚ Ali lahko definirate finančno strategijo (vire, ki bi jih lahko aktivirali, in potrebne ukrepe za to)? Kdo so 

osebe/strokovnjaki, ki bodo vključeni v izvajanje finančne strategije? Ali so že v organizaciji ali jih je treba 
zaposliti od zunaj (v zunanji mreži ali izven nje)? 

⮚ Ali so trenutni in potencialni financerji seznanjeni z dejavnostmi vaše organizacije? 
 

⮚ Ali ste se s trenutnimi financerji pogovarjali o novih ali alternativnih načinih financiranja vaše organizacije? Ali 
lahko zagotovijo strokovno podporo za dostop do novih finančnih orodij? 
 

 
Komunikacijska strategija 
 
Komunikacija je zelo pomemben element za uspeh pri zbiralnih akcijah. Moral bi biti kontinuiran (pred, med in po 
projektih) in bi moral ciljati na čim več operaterjev (notranja 
in zunanja omrežja, pa tudi ljudi/organizacije zunaj obstoječih 
omrežij). Dobro definirana in osredotočena komunikacijska 
kampanja pomaga tudi pri krepitvi povezav znotraj 
obstoječega omrežja in njegovem širjenju. 

 
⮚ Ali imate jasen komunikacijski načrt, ki opredeljuje 

cilje (npr. upravičence, prostovoljce, starše, javne 
ustanove, financerje, druge organizacije itd.), 
sporočila za komuniciranje (npr. vrednote 
organizacije, aktivnosti, ki jih je treba izvesti, 
dosežene rezultate, dodane ali ustvarjene vrednosti itd.), sredstva za uporabo (e-pošta, glasilo, delavnica, 
spletna stran, Facebook stran, Instagram itd.), kazalnike uspešnosti za nadzor učinkovitosti (npr. število stikov, 
število in kakovost povratnih informacij). itd.)? 

⮚ Ali svoje dejavnosti in rezultate redno predstavljate notranjim in zunanjim mrežam? 
⮚ Ali uporabljate raznolike medije (npr. sestanke, družbene medije, poročila), da dosežete različne cilje in 

zagotovite raznolike informacije? 
⮚ Ali organizirate namensko formalno (npr. delavnico za razpravo o določeni temi, zaključek letnega sestanka 

dejavnosti, predstavitev določenih rezultatov itd.) in neformalno (npr. povabilo na dejavnosti usposabljanja, 
srečanje z osebjem, druženja itd.) srečanja s potencialnimi financerji? 

⮚ Ali svoje deležnike redno obveščate o svojih dejavnostih in rezultatih (npr. občasno glasilo, letno poročilo itd.)? 
⮚ Ali vabite upravičence, partnerje in donatorje, da predstavijo vaše cilje, izzive in obstoječe vrzeli pri doseganju 

teh ciljev ter jih vključijo v razpravo o možnih rešitvah? 
⮚ Ali imate neodvisen odbor, v katerem sodelujejo tudi predstavniki deležnikov (lokalna skupnost, donatorji, 

upravičenci itd.)? Lahko jamčijo tretjim osebam glede izvedenih dejavnosti in doseženih rezultatov ter lahko 
podpirajo vaše združenje pri širjenju vaše mreže in doseganju novih donatorjev/financerjev. 
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PLATFORME ZA MNOŽIČNO FINANCIRANJE 

Povečati možnostih za uspeh je pomembno. Tako kot pri drugih finančnih instrumentih, izbrati 
najprimernejšega operaterja, v konkretnem primeru najprimernejšo platformo množičnega financiranja, kjer 
zagnati nov projekt. Obisk različnih platform in projektnih mest, analiza, kako uspešni projekti so bili 
predstavljeni in kako je bila vodena komunikacija pred in po začetku kampanje, lahko 
zagotovopovečatimožnosti za uspeh. 

Ta del je namenjen zagotavljanju nekaterih uporabnih povezav do platform za množično financiranje 

Platforme, namenjene športu 

❖ https://it.sponsor.me/ 
❖ https://sportfunder.com/ 
❖ https://makeachamp.com/it/ 
❖ https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding 
❖ https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports 

 
 
Seznam platform za množično financiranje, ki temeljijo na donacijah 
Pri množičnem financiranju, ki temelji na donacijah, donatorji nudijo finančno podporo ljudem ali 
projektom, ne da bi pričakovali povračilo. Z drugimi besedami, zbiranje sredstev donatorjem ne ponuja 
denarnih povračil ali plačil v naravi. Ta oblika množičnega financiranja se uporablja predvsem v neprofitnem 
sektorju za podporo različnih namenov (socialnih, okoljskih, dobrodelnih) 
 

❖ https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity 
❖ http://fundly.com/benefit/ 
❖ https://nonprofiteasy.com/ 
❖ https://www.mightycause.com/ 
❖ https://www.justgiving.com/ 
❖ https://www.gofundme.com/ 
❖ https://fundrazr.com/ 
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SIMCAS 
Sport oltre i confini 
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