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Proiectul CCPA - Open Fun Football Schools (Școlile Deschise de Fotbal Distractiv)
este implementat în țară noastră din anul 2006, de asemenea fiind susținut de Guvernul Suediei.

Sprijunul UEFA a oferit programului OFFS recunoaștere și credibilitate care a ajutat CCPA să obțină
accesul și să faciliteze cooperarea cu asociațiile naționale și mii de cluburi de fotbal locale și alți
parteneri comunitari, precum și cu organizații donatoare internaționale. https://ccpa.eu/

https://ccpa.eu/


La 19 mai 2010, Proiectul „Open Fun Football Schools” Moldova a 
fost recunoscut de către Comitetul Executiv al UEFA drept „

CEL MAI BUN PROIECT DIN EUROPA - 2010
în domeniul fotbalului în masă. 

Open Fun Football Schools



FOTBAL ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Crearea unui impact social pozitiv prin fotbal

Activitatea de bază a CCPA este proiectul internațional recunoscut ca Open Fun Football Schools
sau OFFS (Școală deschisă de fotbal distractiv) pentru fete și băieți cu vârsta cuprinsă între 6 – 11 ani.
Acest proiect umanitar presupune practicarea jocurilor vesele şi implementarea conceptului
pedagogic al fotbalului distractiv „Fun – Football - Concept” drept un mijloc eficient de promovare a
procesului democratic, păcii, stabilității, coeziunii sociale, stabilirii relațiilor de prietenie şi a colaborării
sportive. Totodată, conceptul este un mijloc de promovare a fotbalului de bază şi a principiilor
fundamentale ale „sportului pentru toți”.
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BIECTIVE



biective generale

Obiectivul general al proiectului este contribuierea la promovarea relațiilor inter- și

intracomunitare și a inițiativelor ascendente ale societății civile care contribuie la

coexistența pașnică, incluziunea socială, egalitatea de gen, protecția copilului, buna

guvernare, valorile democratice și drepturile omului.



protecția copilului prin colaborare intersectorială
- prin dezvoltarea și punerea în aplicare a abordării FMF pentru Siguranța Copiilor în fotbal

Obiectivele specifice

co-existenței pașnice prin aproprierea oamenilor din diferite medii, facilitând astfel
interacțiunea, dialogul, încrederea și cooperarea între comunitățile locale din Moldova,
inclusiv Transnistria și Găgăuzia;

egalității de gen, combaterea stereotipurilor bazate pe gen și, încurajării bunăstării femeilor
și participarea comunității prin sporirea și consolidarea participării active a fetelor și femeilor
la fotbalul ”grassroots” și în societatea civilă în general;
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O nouă strategie Open Fun Football Schools privind participarea copiilor

Nu este nou faptul că copiii au drepturi și pentru a demonstra acest fapt, ONU a conscrat de mai mulți
ani drepturile copiilor prin Convenția privind Drepturile Copiilor. Nou este faptul că acum și OFFS
menționează aceste drepturi, și inspirîndu-se din Convenția ONU privind Drepturile Copilului, acestea
se bazează pe copil pentru a asigura:

Dreptul tuturor copiilor care practică fotbalul la co-determinare, cum ar fi influența, participarea și 
libertatea de exprimare. 

Dreptul tuturor copiilor care practică fotbalul la dezvoltare

Dreptul tuturor copiilor care practică fotbalul la protecție



CROSS CULTURES
EDUCAREA LEADERSHIP-ULUI

OBIECTIVUL Cross Cultures DE EDUCARE A
LEADERSHIP-ULUI este de a încuraja
implicarea socială și civică, simțul
responsabilității și, prin urmare, creșterea
capacității de angajare.

Inițiativa Școlii Deschise de Fotbal Distractiv
este un instrument eficient pentru a avea
acces la și a mobiliza comunitățile locale și
liderii voluntari și antrenorii în jurul unei
activități de interes comun.



Punctul de plecare pedagogic 
și didactic al programului 
Open Fun Football School 
este întotdeauna „copiii, 

bunăstarea și viitorul lor”.

Pentru a asigura că fiecare
are oridune posibilitatea de 
a juca și de a se bucura de 
fotbal într-un mediu sigur 

și de calitate.

EDUCAȚIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL
COOPERARE

„Copiii sunt viitorul nostru” 
este noul slogan al FMF.

Copiii vor fi principala Prioritate a 
FMF în Strategia de Dezvoltare

2020-2024.



1-zi

de evaluare și

stabilire a 

perspectivelor

5-zile

de practică cu 

copiii pe terenul de 

fotbal

5-zile

de activități 

extrașcolare cu 

copiii

2 zile
seminar 

(teorie/practica)

60 ore

NIVELUL DE BAZĂ
ANTRENORUL ȘCOLII DESCHISE DE FOTBAL DISTRACTIV

Webinare Material metodic Schimb de experiența

10 ore

Seminar - local

Curs on-line



Copiii

Lideri OFFS

Antrenori OFFS

Voluntari OFFS

200
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Școlile Deschise de Fotbal Distractiv din Moldova

PARTICIPANȚI

16 – 18 ani

18 – 45 ani

6 – 11  ani

1.Manager sportiv
2. Polițist
3. Asistent social





FOTBALUL PENTRU FETE

Organizăm rețele regionale și naționale pentru părțile
interesate relevante, concentrîndu-ne pe
consolidarea fotbalului pentru fete.

Ne propunem ca cel puțin 50% de fete să participe
la toate activitățile noastre

Ne propunem să avem cel puțin 50% voluntari de
gen feminin (lideri, antrenori, formatori, și asistenți)



PENTRU TOȚI ȘCOLILE DESCHISE DE FOTBAL DISTRACTIV 



ȘCOLILE DESCHISE AL FOTBALULUI DISTRACTIV
SPORT + ȘCOALA + POLIȚIE
&



Ce este SSP?

Inițiativa Sport + Școală + Poliție (SSP)
este un supliment la programul Open
Fun Football School (OFFS). Aceasta
formează percepția de bază că
măsurile eficiente de prevenire a
criminalității nu sunt doar o chestiune
a poliției.





Politicile de protecție sunt extrem de
importante și de necesare, întrucât
vizează protejarea copiilor și a tinerilor
care fac sport, apără integritatea
organizațiilor sportive și promovează
valorile sportului. Pe data de 15 aprilie
2021, FMF a aprobat Politica de
protecție a copilului (FMF).



PROTECȚIA COPILULUI ÎN FOTBAL. CURSURI ONLINE UEFA

Sunt disponibile următoarele cursuri ONLINE:

Va trebui să vă conectați sau să vă creați un cont pe https://uefa-safeguarding.eu/user/register pentru 
a urma cursurile ONLINE.

Conștientizarea protecției copilului în fotbal.
Durează în jur de 15 minute.

Protecția copilului pentru antrenori.
Durează în jur de 45 de minute.

Protecția copilului pentru personal.
Durează în jur de 30 de minute.

Protecția copilului pentru responsabilii pentru protecția copilului.
Durează în jur de 45 de minute.

https://uefa-safeguarding.eu/user/register


MATERIALE EDUCAȚIONALE
OFFS MOLDOVA



Informati-va corect!



FMF

Internet

CCPA

INFORMAȚIE 

73 (+373 22) 21 04 32

(+ 373 22) 78 56 

offs@fmf.md
fmf@fmf.md

www.ccpa.eu

Dacia 45, Chisinau
MD – 2062
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