
 

 

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU ANTRENOR 
PROIECTUL „UEFA PLAYMAKERS PROGRAMME” 

 

 

Codurile de conduită sunt importante întrucât stabilesc tipul de comportament dorit. Codul este mai 

mult decât o lista de ceea ce este permis sau nepermis. Este un set comun de comportamente agreate 

și acceptabile care contribuie la crearea și menținerea unui mediu pozitiv, distractiv și sigur pentru 

copiii. 

 

Codul de conduită 

Pe teren și în afara terenului, voi da dovadă de un veritabil spirit sportiv și voi servi drept model pentru 
copii, obligându-mă: 

 

•  Să respect politica de protecție a copilului și să pun mai presus de orice starea lor de bine, 
siguranța și satisfacția; 

• Să nu admit niciodată comportamentul sau expresiile agresive, abuzive sau violente; 

• Să combat orice formă de bullying în rândul copiilor; 

• Să creez un mediu care să extindă posibilitățile pentru toți copiii; 

• Să nu umilesc copiii și să nu depreciez eforturile lor în timpul meciurilor sau antrenamentelor; 

• Să nu comit acțiuni cu tentă sexuală față de copii și să nu îi folosesc în interesul meu personal sau 
financiar; 

• Să asigur că toate activitățile corespund capacităților și vârstei copiilor; 

• Să nu recurg niciodată la violență fizică sau la pedepse; 

• Să asigur ca copiii vor fi întotdeauna supravegheați în mod corespunzător; 

• Să respect intimitatea copiilor, de exemplu, să nu intru în dușuri și vestiare fără permisiune și să nu 
le ofer copiilor ajutor pentru îngrijirea personală, dacă aceștia pot face totul în mod independent; 

• Să asigur că orice tratament, cum ar fi fizioterapia, are loc într-un mediu deschis și controlat, nu 
într-un mediu unul la unul; 

• Să mă strădui să nu petrec timp singur cu copiii, departe de ceilalți; 

• Să nu postez fotografii și alte informații despre copii sau familiile lor pe paginile personale din 
rețelele sociale (de exemplu, Facebook, Instagram), ori pe pagina clubului/organizației, pe rețelele 
sociale, fără permisiunea copiilor și a părinților lor; 

• Să semnalez specialistului responsabil de protecția copilului sau, în lipsa acestuia, conducerii orice 
îngrijorare cu privire la siguranța și starea de bine a copiilor, inclusiv cu privire la fiecare copil. 
 
 

Înțeleg că, în caz de încălcare a prezentului cod, voi fi supus măsurilor, precum înlăturarea din proiectul  

„UEFA Playmakers Programme”. Prin semnarea codului, confirm că nu există motive de îngrijorare cu 

privire la corespunderea mea pentru lucrul cu copiii și în cadrul proiectului „UEFA Playmakers 

Programme”. 

 

NUMELE:         DATA: 

 

SEMNĂTURA: 

 


