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ZADEVA

»Leto 2016 - Leto slovenskih športnih društev in klubov«

SPOŠTOVANE KOLEGICE IN KOLEGI!
Na Olimpijskem komiteju – Združenju športnih zvez se zavedamo težav, v katerih v zadnjem obdobju
delujejo naša društva in klubi. Obenem se zavedamo pomembnosti obstoja in delovanja teh društvenih
organizacij in njihovih zvez za nadaljnji uspešni razvoj slovenskega športa v vseh pojavnih oblikah.
OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ

Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija
www.olympic.si
T 01 230 60 00
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Zaradi navedenih dejstev OKS-ZŠZ v celoti podpira sklep nedavnega slovenskega »Kongresa športa za
vse« in se pridružuje pobudi projekta »LETO 2016 – LETO SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV IN
KLUBOV«
Vljudno vse skupaj prosiva, da v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti podate roko vsem vašim društvom
in klubom ter ponudite pomoč na področjih, kot so: vodenje, strateško planiranje, interdisciplinarnost
potrebnih strok, kadri, viri financiranja, programi promocije in trženja, informatika ter organizirane oblike
prostovoljnega dela.
Želimo si, da navedena področja tudi v letošnjem letu vključite v programe dela in tako skupaj sistemsko
zagotovimo podporo našim osnovnim organizacijam.
Ob koncu leta bomo z izmenjavo informacij in rezultatov projektov skupaj oblikovali nove pristope za
podporo delovanju naših društev in klubov. Naš skupen cilj pa mora biti, da »primere dobrih praks«, ki
jih bomo na omenjenih področjih udejanjali v tem letu tudi ustrezno širše promoviramo, kar bo vloga
OKS-ZŠZ!
Dovolite, da v imenu vseh športnih organizacij iz našega interesnega področja pozovemo tudi državo in
lokalne skupnosti, da tudi oni v okviru svojih pristojnosti tem letu prispevajo svoj delež podpore.
Naj tudi solidarnost v športu prispeva k izboljšanju pogojev delovanja društev in klubov!
S športnimi pozdravi,

Mag. Janez Sodržnik
Prvi podpredsednik

Bogdan Gabrovec
Predsednik

PREDLOG AKTIVNOSTI

Poleg specifik vaše panoge lahko ponudite društvom tudi vsebinsko podporo z aktivnostim iz celostnega
nabora tem, ki tvorijo sicer široko platformo delovanja športnih društev in klubov, temeljnih organizacij
športa. V ta namen vam prilagamo gradivo, ki opredeljuje številne vsebine in jih lahko uporabite v vašem
pristopu pomoči in podpore.
Priporočamo, da nacionalne panožne športne zveze, ki še nimate aplikativno organizirano panogo za
področje športa za vse, razvijete organizacijske in vsebinske strokovne podlage za izvajanje ustreznih
programov za potrebe dodane vrednosti strokovnega dela v društvih.
Enak strokovno organizacijski pristop priporočamo tudi za ciljne skupine invalidov.
Športne panoge s svojimi vsebinskimi specifikami lahko preko društvenih programov ponudijo uporabne
vsebine številnim ciljnim skupinam kot so: 300.000 mladih, 900.000 zaposlenih, 650.000 upokojencev in
230.000 ljudi s posebnimi potrebami (16 zvrsti invalidnosti). Prav ti izzivi lahko tudi z vašo pomočjo
društvom in klubom izboljšajo pogoje dela, stopnjujejo kakovost in obvladujejo selektivnost v
tekmovalnem športu. Sinergija celostnega društvenega potenciala je zanesljivo pomembna dodana
vrednost celotnemu slovenskemu športu.
Praksa sodelovanja vseh potrebnih organiziranih deležnikov v celotnem slovenskem prostoru je dokaj
nepovezana, kar tudi pušča škodljive posledice v celotni substanci slovenskega športa.
Praviloma povezovanja med nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi zvezami občin ni.
Posledično zato beležimo samo tri športne panoge - od 70 panog, ki imajo več društev in klubov kot je
slovenskih občin. Odprt je tudi strateški inicialni problem »odpravljanja sivih lis« posameznih športnih
panog kakor tudi kakovostna aplikativna stroka vaše športne panoge. Prevzemite iniciative dialoga z
športnimi zvezami občin, ki trenutno delujejo v Sloveniji. Za pomoč v občinah, kjer društva niso interesno
povezana v občinske športne zveze, se obrnite na Regijske pisarne OKS-ZŠZ.
Prosimo vas tudi, da v tem letu promovirate vse možne in potrebne oblike prostovoljnega dela v
društvenih okoljih. OKS-ZŠZ ima na voljo že vrsto let ustrezno uporabno projektno dokumentacijo, ki
vam je na voljo: http://www.olympic.si/sport-za-vse/ostalo/prostovoljstvo/
Naj bodo vaši ustanovitelji v » LETU 2016 – LETU SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV«
deležni široke uporabne vsebinske pozornosti, ki se bo v sinergiji vsebine vračala tudi vam.
Pričakujemo tudi vaše povratne informacije ob letu, kar nam bo skupaj služilo za analizo spoznanja in
ukrepanja v aktualnih okoljih za kakovostno prihodnost.

Športni pozdrav!
Delovna skupina projekta »Leto 2016- leto športnih društev in klubov«
Kontaktni naslov delovne skupine za programske vsebine je: gorazd.cvelbar@olympic.si

Gradivo:
•
Sklepi kongresa športa za vse
•
PPT »športno društvo v krogu svoje vsebine«
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