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Kaj je FYFA?

Kaj so cilji?

FYFA je skupinska pobuda, katere namen je zmanjšati pitje 
mladoletnih in epizodično prekomerno pitje mladih, saj ima oboje 
močen vpliv na zdravje in dobro počutje Evropejcev.

Šport je ena izmed najbolj popularnih aktivnosti mladih v Evropi, 
vendar je podcenjen kot orodje za spremembo vedenja in politik. Šport 
lahko doseže veliko različnih družbenih skupin – tako vrstniške voditelje 
kot ranljive mlade.

Promocija alkohola preko sponzoriranja v športu je vzpostavila 
platformo za močno trženje, ki povezuje alkohol s športnim 
pripadništvom in pozitivnimi izkušnjami. Verjamemo, da odločevalci in 
športni vodje niso bili dovolj pozorni na škodo, ki jo povzroča alkohol, 
ali pa priznali, da sponzorstvo povezuje uživanje alkohola z zdravjem in 
vitalnostjo, ki sta sicer povezana s profesionalnimi športi.

Trenerji, predstavniki klubov in vodje skupnosti bi morali imeti na voljo 
najboljše možne prakse za zmanjšanje pitja med mladoletnimi ljudmi 
pod njihovim okriljem. 

Ustvariti dobre prakse za zmanjšanje epizodičnega prekomernega pitja 
med mladimi in razviti smernice glede alkohola za mladinske športne 
klube po vsej EU.

FYFA bo proučila način posredovanja sporočil mladinskih klubov 
o pomembnem dejavniku tveganja – alkoholu – k preprečevanju 
nenalezljivih bolezni. FYFA bo olajšala povezovanje različnih deležnikov 
za izgradnjo evropskih in nacionalnih zmožnosti.



Kaj pocnemo?

Kako se lahko vkljucite?

Če je vaša organizacija zainteresirana za sodelovanje v projektu, se 
obrnite na info@apyn.org.
Sodelujoči partner nima pogodbenega odnosa z naročnikom, niti ne 
more prejeti nobenega financiranja EU. Vendar pa iščemo sodelujoče 
partnerje, ki lahko povečajo tehnične in znanstvene zmogljivosti projekta 
ter pomagajo pri razširjanju rezultatov. Dobrodošli so partnerji iz vseh 
držav.

Če vodite športni klub za mlade in ste pripravljeni sodelovati, nas 
obvestite na zgornji elektronski naslov.

FYFA bo pregledala politike, povezane z mladimi, športom, trženjem 
in alkoholom, s posebnim poudarkom na nogometu na mednarodni, 
nacionalni in lokalni ravni. Opravljeni bodo razgovori s pomembnimi 
deležniki in odločevalci na vseh omenjenih ravneh. Identificirali bomo 
po en lokalni mladinski nogometni klub v šestih državah članicah EU, 
kjer mladi med 13. in 15. letom sodelujejo pri rednih športnih aktivnostih 
ter intervjuvali vodstvo nogometnega kluba, da bi ugotovili: stališča, 
strategije za zmanjšanje uživanja alkohola in škodljivih vplivov na 
mlade.

Nazadnje bo FYFA organizirala mednarodno konferenco o alkoholu, 
športu in mladini, na kateri bo predstavila ugotovitve in priporočila 
projekta.
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