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Co to jest FYFA?
FYFA jest wspólną inicjatywą krajów członkowskich. Jej celem jest
ograniczenie picia alkoholu i upijania się przez młodych ludzi ponieważ
są to zachowania mające znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie
populacji europejskiej.
Sport jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności młodych
ludzi w Europie. Dociera do wielu różnych grup społeczych – zarówno
liderów młodzieżowych jak i młodych ludzi z grup podwyższonego
ryzyka.
Niestety, sponsorowanie sportu przez przemysł alkoholowy
doprowadziło do powstania wyraźnego przekazu marketingowego
łączącego alkohol ze sportem i pozytywnymi doświadczeniami.
Jesteśmy przekonani, że decydenci i liderzy sportowi nie byli
dostatecznie uwrażliwieni na szkody powodowane przez alkohol i
ryzyko związane ze strategią marketingową prowadzącą do kojarzenia
picia alkoholu ze zdrowiem i energią charakteryzującymi profesjonalny
sport.
Uważamy, że trenerzy, przedstawiciele klubów oraz liderzy środowiskowi
powinni mieć dostęp do najlepszych rozwiązań w dziedzinie
ograniczania picia alkoholu wśród młodych ludzi będących pod ich
opieką.

Jakie mamy cele?
FYFA wypracuje dobre praktyki w zakresie ograniczania picia
alkoholu przez młodych ludzi oraz przygotuje rekomendacje w zakresie
profilaktyki alkoholowej dla młodzieżowych klubów sportowych w
krajach Unii Europejskiej.
FYFA przeanalizuje praktykowane w młodzieżowych klubach
sportowych sposoby przekazu informacji o jednym ważnym czynniku
ryzyka – alkoholu – zwiększającym zagrożenie zdrowia nie związane z
chorobami zakaźnymi.
FYFA pomoże rozwinąć współpracę międzynarodową i wzmocnić
potencjał europejski i krajowy w dziadzinie profilaktyki alkoholowej.

Co zrobimy?
FYFA dokona przeglądu przepisów dotyczących młodych ludzi,
sportu -ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, marketingu i
alkoholu na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Z
osobami kluczowymi i decydentami na każdym szczeblu zostaną
przeprowadzone wywiady.
W każdym z sześciu krajów uczestniczących w projekcie wytypowany
zostanie jeden młodzieżowy klub piłkarski, w którym młodzi ludzie
w wieku 13-15 lat regularnie uczestniczą w zajęciach sportowych.
Z przedstawicielami zarządu tego klubu zostaną przeprowadzone
wywiady, w celu poznania postaw wobec picia alkoholu przez młodych
ludzi, stosowanych strategii profilaktycznych i świadomości szkód
powodowanych przez alkohol.
Podsumowaniem FYFA będzie organizacja międzynarodowej
konferencji na temat Alkoholu, Sportu i Młodzieży, w czasie której
zostaną przedstawione wyniki projektu i rekomendacje.
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Jak mozesz sie wLaczyc?
Jeśli Twoja organizacja chciałaby zostać partnerem (Instytucją
Współpracującą) projektu, prosimy o kontakt info@eurocare.org lub
parpa@parpa.pl .
Instytucje Współpracujące nie są związane kontraktem z głównym
wykonawcą projektu i nie mogą otrzymywać żadnych funduszy z UE.
Jednak poszukujemy partnerów, którzy mogą wzmocnić projekt pod
względem technicznym i naukowym lub pomóc w upowszechnianiu
jego wyników. Zapraszamy do współpracy partnerów ze wszystkich
krajów.
Jeśli prowadzisz klub sportowy dla młodzieży i chciałbyś się
zaangażować, prosimy o kontakt na jeden z powyższych adresów
mailowych.
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