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»Leto 2016 - Leto slovenskih športnih društev in klubov«

SPOŠTOVANE KOLEGICE IN KOLEGI!
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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.
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«

www.olympic.si
T 01 230 60 00
F 01 230 60 20
E info@olympic.si

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

Kot najboljši poznavalci svojega društvenega okolja boste zanesljivo izluščili tiste teme, ki so v vaših
okoljih najbolj pereče.
Svojim društvom in klubom lahko ponudite raznolike oblike pomoči: izmenjave informacij, svetovanje,
usposabljanje, uvajanje organiziranih oblik prostovoljstva v društvih in klubih, organiziranje strokovne
podpore ob sodelovanju panožnih zvez, približevanje vsebin primerov dobrih praks in implementacije v
društvena okolja, medobčinske programske povezave društev.
V tem letu bi bilo primerno organizirati v občini »DAN ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV« ki bi vključeval
pogovor z vodstvi občin, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, turističnega gospodarstva, društev
upokojencev, turističnih društev….
Strateškega pomena bi bila tudi organizirana oblika informiranja staršev o programih društev za
usmerjanje otrok v posamezne športne programe. Dnevi odprtih vrat za starše in nato tudi za otroke.
V okoljih, kjer ni zadostne informiranosti v celoviti športni mreži velja to dvigniti na ustrezno raven.
Pomembna so tudi priporočila društev o kakovostni vsestranski samopodobi in komuniciranje z javnostjo.
Enkrat v letu lahko organizirate posebno točko na seji občinskega sveta »ŠPORTNA DRUŠTVA
VSEBINSKA DODANA VREDNOST NAŠIM OBČANOM«
Primerno bi bilo oceniti kakšne imajo potrebe in možnosti za športno rekreacijo in vadbo različne ciljne
skupine: otroci, mladina, odrasli, starejši in invalidi. V prilogi vam pošiljamo predstavitev raznolikih
možnosti in priložnosti za društva, ki vam lahko služi za konkretne tematske spodbude za podporo
društvom.
Želimo si, da nas o nameravanih dejavnostih za »2016 - leto športnih društev in klubov« informirate. Ob
koncu leta bomo vaše informacije o opravljenem urejene predstavili javnosti in na ustrezne dejavnike
naslovili konkretne pobude in predloge.
Združeni in povezani bomo v okviru naših skupnih možnosti zanesljivo v korist društvom in klubom pri
udejanjanju njihovih vsebin, ki so celostno gledano strateškega pomena za celoten naš šport.
Skladno z možnostmi je prav, da aktivnosti v okviru tega projekta predstavite tudi na svojih spletnih
straneh.
Športni pozdrav!
Delovna skupina za koordinacijo projekta »LETO 2016 – LETO SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV
IN KLUBOV«
Kontaktni naslov delovne skupine za programske vsebine je: gorazd.cvelbar@olympic.si
Gradivo:
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