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Ce este FYFA?

Care sunt obiectivele FYFA?

Proiectul FYFA reprezinta o initiativa comuna menita sa reduca 
consumul de bauturi alcoolice de catre tinerii care nu au implinit 
inca varsta majoratului, dar si sa reduca episoadele de consum 
excesiv de bauturi alcoolice (binge drinking) mai ales in randul 
acelor tineri care desfasoara activitati sportive in cadrul cluburilor 
sportive la nivel local.

Sportul este una dintre cele mai populare activitati pentru 
tinerii din Europa, iar capacitatea lui de a declansa schimbari 
de comportament si de stil de viata este adesea subestimata. 
Sportul este accesibil tinerilor din toate clasele sociale, facand 
posibila implicarea atat a reprezentantilor tinerilor cat si a 
tinerilor proveniti din grupuri vulnerabile.

Promovarea bauturilor alcoolice prin intermediul sponsorizarilor 
sportive a creat o platforma solida de marketing, care asociaza 
consumul de alcool atat cu loialitatea care se regaseste in sport, 
cat și cu experientele pozitive din sport. Consideram ca factorii 
de decizie si liderii din domeniul sportului nu au fost suficient de 
atenti la impactul negativ asupra sanatatii cauzat de consumul 
excesiv de bauturi alcoolice; consideram de asemenea ca acesti 
decidenti din sport nu au inteles faptul ca prin acceptarea de 
sponsorizari se creeaza o legatura intre consumul de alcool, atat 
cu starea de sănătate, cat si cu dinamismul asociat practicarii 
sportului la nivel profesionist.

Antrenorii, conducerea clubului si liderii comunitații ar trebui sa 
fie pomotorii de bune practici in vederea reducerii consumului 
de băuturi alcoolice in rândul tinerilor (minorilor) aflati in 
responsabilitatea lor.

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

Proiectul FYFA isi propune de asemenea si sa analizeze mesajele 
transmise de catre cluburile sportive vis-a-vis de consumul de 
alcool. FYFA va facilita lucrul in retea in vederea consolidarii 
capacitatii nationale si europene de reducere a consumului de 
alcool.



Cum se va face? 

Cum mA pot implica?

Daca organizatia dumneavostra este interesata in a deveni 
Partener Colaborator, va rugam sa ne contactati la adresa de 
e-mail: info@eurocare.org sau la adresa office@romtens.ro

Un Partener Colaborator nu are nicio relatie contractuala cu 
autoritatea contractanta (agentia finantatoare) și nici nu poate 
primi finanțare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
cautam parteneri colaboratori care pot creste capacitatea 
tehnica si știintifica a proiectului, precum si pentru a creste 
nivelul de diseminare a rezultatelor proiectului. Partenerii 
colaboratori pot fi din orice tara. 
Daca conduceți un club sportiv pentru tineri si sunteti dispus sa 
va implicati, va rugam sa ne contactati la adresele de e-mail de 
mai sus.mai sus.

FYFA va revizui politicile publice referitoare la tineri, sport, 
marketing si alcool, acordand o atentie speciala fotbalului la 
nivel international, national și local. Actorii relevanti si factorii de 
decizie aferenti domeniilor precizate de la toate nivelurile vor fi 
intervievati. 

Vom identifica un club local de fotbal pentru tineri in 6 state 
membre, in care tinerii cu varstele cuprinse intre 13 și 15 
ani participa la activitati sportive regulate si vom intervieva 
conducerea clubului de fotbal pentru a afla atitudini si strategii 
de reducere a consumului de alcool in randul tinerilor.

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