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Ce este FYFA?

Care sunt obiectivele FYFA?

Proiectul FYFA reprezinta o inițiativă comună menită să reducă 
consumul de băuturi alcoolice de către tinerii care nu au implinit 
înca vârsta majoratului, dar și să reducă episoadele de consum 
excesiv de băuturi alcoolice (binge drinking) mai ales în randul 
acelor tineri care desfășoara activități sportive în cadrul cluburilor 
sportive la nivel local.

Sportul este una dintre cele mai populare activități pentru 
tinerii din Europa, iar capacitatea lui de a declanșa schimbări 
de comportament și de stil de viața este adesea subestimată. 
Sportul este accesibil tinerilor din toate clasele sociale, făcând 
posibilă implicarea atât a reprezentanților tinerilor cât și a 
tinerilor proveniți din grupuri vulnerabile.

Promovarea băuturilor alcoolice prin intermediul sponsorizărilor 
sportive a creat o platformă solidă de marketing, care asociază 
consumul de alcool atât cu loialitatea care se regăsește în sport, 
cât și cu experiențele pozitive din sport. Considerăm că factorii 
de decizie și liderii din domeniul sportului nu au fost suficient de 
atenți la impactul negativ asupra sănătății cauzat de consumul 
excesiv de băuturi alcoolice; considerăm de asemenea că acești 
decidenți din sport nu au înțeles faptul că prin acceptarea de 
sponsorizări se creeaza o legătura între consumul de alcool, atât 
cu starea de sănătate, cât și cu dinamismul asociat practicării 
sportului la nivel profesionist.

Antrenorii, conducerea clubului și liderii comunității ar trebui să 
fie pomotorii de bune practici în vederea reducerii consumului 
de băuturi alcoolice în rândul tinerilor (minorilor) aflați în 
responsabilitatea lor.

Obiectivul general al proiectului este acela de a genera bune 
practici care să vizeze reducerea consumului de alcool în randul 
tinerilor, și de realiza ghiduri destinate cluburilor sportive de 
tineret din intreaga Uniune Europeana. 

Proiectul FYFA isi propune de asemenea și să analizeze mesajele 
transmise de către cluburile sportive vis-a-vis de consumul de 
alcool. FYFA va facilita lucrul în rețea în vederea consolidării 
capacitații naționale și europene de reducere a consumului de 
alcool.



Cum se va face? 

Cum mA pot implica?

Daca organizația dumneavostră este interesată în a deveni 
Partener Colaborator, va rugăm să ne contactați la adresa de 
e-mail: info@eurocare.org sau la adresa office@romtens.ro

Un Partener Colaborator nu are nicio relație contractuală cu 
autoritatea contractantă (agentia finantatoare) și nici nu poate 
primi finanțare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
căutăm parteneri colaboratori care pot crește capacitatea 
tehnică și științifică a proiectului, precum și pentru a crește 
nivelul de diseminare a rezultatelor proiectului. Partenerii 
colaboratori pot fi din orice țara. 
Dacă conduceți un club sportiv pentru tineri și sunteți dispus să 
vă implicați, vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail de 
mai sus.

FYFA va revizui politicile publice referitoare la tineri, sport, 
marketing și alcool, acordând o atenție specială fotbalului la 
nivel internațional, național și local. Actorii relevanți și factorii de 
decizie aferenți domeniilor precizate de la toate nivelurile vor fi 
intervievați. 

Vom identifica un club local de fotbal pentru tineri în 6 state 
membre, în care tinerii cu vârstele cuprinse între 13 și 15 
ani participă la activități sportive regulate și vom intervieva 
conducerea clubului de fotbal pentru a afla atitudini și strategii 
de reducere a consumului de alcool în randul tinerilor.

La finalul proiectului FYFA va organiza o conferință 
internațională privind consumul excesiv de alcoolul, sportul 
și tineretul – prezentand astfel concluziile și recomandările 
realizate în cadrul proiectului.
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