„Nogomet u škole“

1. UVOD

Ostvarivanje suradnje nacionalnih sportskih saveza u smislu unapređenja sustava sporta,
uključivanja djece u tjelesne aktivnosti, edukacija djece kroz sportska natjecanja te na kraju
ravnopravna zastupljenost djevojčica i dječaka u tim aktivnostima su uvijek dobrodošla i potrebna.
Snaga Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu:HŠSS-a), nacionalne
organizacije koja vodi brigu o školskom sportu u Hrvatskoj i Hrvatskog nogometnog saveza (u
daljnjem tekstu: HNS-a), najvećeg sportskog nacionalnog saveza, svakako se očituje u impresivnim
brojkama svojih članova što na neki način garantira uspjeh njihove suradnje.
HŠSS, osim organizacije sportskih natjecanja, provodi i čitav niz drugih projekata i programa
tako da je suradnja s HNS-om u projektu „Nogomet u škole“ samo još jedan u nizu aktivnosti koje su
dobrodošle u svrhu uključivanja djece u sportske aktivnosti.
2. CILJEVI PROJEKTA
GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:
1. Uključiti djecu u dodatne sportske aktivnosti;
2. Ostvariti suradnju HŠSS-a i HNS-a u ovom ali i budućim aktivnostima.
3. Povezivanje škola s lokalnim nogometnim klubovima i obratno.
4. Razvoj i promidžba grassroots nogometa – „nogometa za sve“ bez obzira na znanja,
sposobnosti, dob, spol, vjeru, rasu ili socijalnu pozadinu.
5. Edukacija profesora TZK-a (nogometne štafete,elementarne igre itd.)

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:
1. Unaprjeđenje uvjeta za provedbu TZK-a u školama
Pomoći školama slabijeg imovinskog statusa;
2. Razvoj i promidžba školskog nogometa
3. Razvoj i promidžba ženskog nogometa
Izjednačiti uključenost djevojčica i dječaka u sportskim aktivnostima;
4. Povećati interes djece za nogometom.
5. Povećanje ukupnog broja registriranih igračica i igrača do 12 godina
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3. CILJANE SKUPINE
1. učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola;
2. roditelji učenika;
3. učitelji
4. profesori TZK-a
4. PROVEDBA PROJEKTA
Projekt se počinje provoditi u ožujku 2020. godine u 40 osnovnih škola iz 20 županija RH.
Projekt će se provoditi od mjeseca ožujka do lipnja 2020. godine.
Programski sadržaji projekta će se odvijati tijekom 2. polugodišta školske godine 2019./2020. u trajanju
od 4 mjeseca (ožujak, travanj, svibanj, lipanj).
HNS će delegirat koordinatore koji će davati upute voditeljima o provedbi Projekta te nadzirati
provedbu aktivnosti.
Dužnost škole koja sudjeluje u projektu je organizirati 4 aktivnosti za učenike od 1. do 4.
razreda u dogovoru s HNS koordinatorom projekta. U slučaju malog broja djece dobrodošla su i djeca
iz obližnjih, područnih škola. Obaveza škole je da u nogometne aktivnosti uključi što više djevojčica
(cca. 50% sudionika su djevojčice). Svakako treba obratiti pozornost na djecu s teškoćama u razvoju za
koje će se organizirati odgovarajuće nogometne aktivnosti uz odgovarajući nadzor radi lakše integracije
među vršnjake.
Također, HNS će svakoj školi koja sudjeluje u projektu donirati trenirku, 10 lopti, markere,
čunjeve/kapice i koordinacijske ljestve kako bi omogućio kvalitetno i dugoročno prakticiranje
nogometnih sadržaja u sklopu tjelesne i zdravstvene kulture.
Očekivani ishodi su sljedeći:


1 mjesec = 20 županija = 40 škola = 40 grassroots festival nogometa



4 mjeseci x 40 festival nogometa = 160 grassroots nogometnih festivala



Cca. preko 2500 djevojčica i dječaka diljem Hrvatske biti će obuhvaćeno projektom
Aktivnosti mogu obuhvaćati:


turnirsko/liga natjecanje,



trening,
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igru ili bilo kakvu drugu aktivnost učenika na temu nogometa.

Voditelji su dužni:


u suradnji sa HNS koordinatorima odrediti datume i termine održavanja aktivnosti,



voditi evidenciju o broju sudionika



poslati izvještaj (podaci o sudionicima, tekst, fotografije, video uradci) HŠSS-u o svakoj
aktivnosti na e- mail adresu: tomislav.paripovic@skolski-sport.hr



izraditi iskaznice HŠSS-a za svakog učenika koji sudjeluje u Projektu



dobiti suglasnost zakonskog skrbnika za svakog učenika koji sudjeluje u projektu, te na
zahtjev i dostaviti HŠSS-u

HNS i HŠSS će svaki od tih događanja pratiti te o njima obavještavati javnost putem društvenih
mreža i medija.

5. ZAKLJUČAK
Svaki oblik uključivanja djece u sustav sporta je pohvalan. Suradnja HŠSS-a i HNS-a s
početkom ovoga projekta samo po sebi na neki način ukazuje na svijest ljudi koji smatraju da je
problem današnjeg trenda nekretanja djece prisutan i da treba ustrajno raditi na osmišljavanju ideja da
se ti trendovi zaustave. HNS kao krovna nogometna organizacija želi i u mogućnosti je razvijati i
promovirati školski nogomet u cijeloj Hrvatskoj, u mjestima, školama koje nemaju adekvatne uvjete za
bavljenjem/treniranjem nogometa ali isto tako naglasiti i ukazati na važnost bavljenja sportom i
stvaranju zdravih prehrambenih navika.
Pokretanje 40 odjeljenja se na prvu čini malo, ali daljnjom suradnjom će se taj broj povećati jer
HŠSS ima ogromnu bazu djece koja žele biti uključena u njegove aktivnost.
Svakako treba razmisliti i o novim idejama i projektima koje će povećati broj aktivne djeca pa tako i
povećati broj budućih nogometašica i nogometaša.

kontakt osobe:
HŠSS


Tomislav Paripović – 095 371 7308 – tomislav.paripovic@skolski-sport.hr

HNS


Antonio Grahovac –099 589 5255- antonio.grahovac@hns-cff.hr
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