Poročilo o projektu

Tudi druga izvedba Slovenijakamp 2015 je za nami. Verjamemo in upamo, da smo upravičili
pričakovanja otrok staršev, ki so verjeli v nas in z nami nadaljujejo zgodbo, ki bo v prihodnjih
letih postala večja in boljša. Prav tako smo se potrudili, da bi tudi naši partnerji-pokrovitelji
partnerji
začutili
utili pravo energijo našega projekta.
Od 6.7. do 11.7. smo na
a 18 lokacijah po Sloveniji in na stadionu ŽAK- prizorišču
priz
zaključne
prireditve, najeli igrišča
a in štadione ter podpisali pogodbe s posameznimi izbranimi vodji na teh
lokacijah. Tudi ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so z nami sklenili dogovor za izvedbo
tako velikega projekta. Skupaj je istočasno na vseh lokacijah sodelovalo skoraj 600
6 otrok,
dečkov
kov in deklic od 6 do 13 leta starosti
starosti.
Vodje na posameznih lokacijah so bili :
Iz našega MNZ Celja:Šoštanj--Bernjak Sebastjan Celje-Arčan
an Bojan, Žalec
Žalec-Naprudnik Dejan in
Ostale lokacije:Izola-Lovrečič
čič Fabio
Fabio, Renče-Bric Igor, Ljubljana-Ježica-Hostnik
Hostnik Jurij, MengešMarinko Boštjan, Murska Sobota-Rob
Sobota
Damir, Podzemelj-Darjan Spudič, Novo Mesto-Leon
Mesto
Papež, Kočevje-Majcen
Majcen Boštjan,
Boštjan Šenčur-Bučan Uroš, , Dravograd-Damiš
Damiš Boštjan, ,
Slov.Bistrica-Anže Stegne, Miklavž-Flis
Miklavž
Bojan, Jarenina-Sajko Jani, Vipava-Lavrenčič
Vipava
Mitja,
Drenov Grič-Kustec Matjaž.
Naš projekt so podprli naslednji:
glavni pokrovitelji: Lidl, Zeus Viki, Triglav, Telekom;
pokrovitelji: Carglass, Mercedes - Autocommerce, Mikrosoft,;
pokrovitelji zaključne prireditve
rireditve: City park in Athlete;
medijski pokrovitelji: PopTV, SportklubTV in Ekipa.
Poleg tega so projekt podprli tudi lokalni pokrovitelji Pivovarna Laško, Jub, A2S, Triglav Avto
Direktor Križnik Boris:«V projekt
ekt je bilo za delo z otroci aktivno vpetih preko 100 trenerjev,
pedagogov, animatorjev, prostovoljcev in vodij programov. Vsi so delovali na podlagi enotnega
športnega in pedagoškega programa, ki smo ga pripravili v vodstvu projekta skupaj s
slovenskimi strokovnjaki z različnih
razli
področijij pri nas. Pri pripravi nogometnega programa so
sodelovali licencirani trenerji in izobraženi animatorji z izkušnjami pri poučevanju nogometa in
delu z mladimi. Otroci so s trenerji v 6 dneh skupaj opravili 500 treningov nogometa v skupinah
od 10 do 18 igralcev, z animatorji in pedagogi pa še enkrat toliko animacijskih aktivnosti. Za vse
sodelujoče
e smo razdelili preko 2000 majic in hlačk z našimi logotipi,, ter 1000 bidonov in kap, ki
so prišli še
e kako prav v teh vročih
vroč dnevih. Vsi predčasno prijavljenii pa so prejeli tudi nogometne
nogavice.Tudii NZS je v materialni obliki dodala svoj pečat prispevek k projektu.«
projektu.

Na zaključni
ni prireditvi smo poleg diplom in Lidlovih sladoledov vsakemu udeležencu podarili
letno količino 100% C-vitamina
vitamina podjetja Athlete.
Poleg
leg objav našega pokrovitelja POPTv,
POPTv smo skupaj z drugim medijskim pokroviteljem Sport
klubTV napravili 25 minutno reportažo na omenjeni športni televiziji. Projekt je poleg
pokroviteljev podprlo tudi preko 20 nekdanjih in aktivnih nogometašev, ki so se vsi s svojim
obiskom aktivno vpeli v dogajanje na taborih.
Kot ambasadorji Slovenija kampa so se družili z otroci, jim predstavljali
predstavljali kariero poklicnega
nogometaša
taša in z njimi tudi igrali nogomet. Naše kampe so obiskali sedanjiji in bivši vrhunski
igralci: Anđelkovič, Mertelj, Šuler,
Šuler Žlogar, Travner, Balažic, Mihelič, Bulajič,
Bulajič Karapetrovič in
igralci, ki so šele na začetku
etku profesionalne poti Stojanovič, Janža, Črnčič Vaš,Potokar,
Vaš,
PožegVancaš…
Rdeča nit letošnjih
etošnjih animacij je bila »Moja Slovenija«, kjer smo preko ogleda lokalnih
znamenitosti risanja slovenskih simbolov spoznavali našo lepo Slovenijo. Otroci so risali tudi
rizbice na temo »Jaz nogometaš«, obiskali so nas reševalci, policisti, gasilci in vojaki.
Skupaj ustvarjamo naš nogometno-animacijski
nogometno
program za najmlajše. Že lani smo uspeli k
projektu privabiti izobražene in izkušene trenerje za delo z mladimi iz cele Slovenije. Rob,
Bučan, Lovrečič, Bric, Stegne, Arčan so sodelovali že lani, letos pa poleg izkušenega trenerja
Flisa privabili k sodelovanju nove,
nove predvsem mlajše
še perspektivne in v svojih sredinah
uveljavljene kadre, kot so Sajko,
Sajko Hostnik, Naprudnik, Bernjak, Lavrenčič.
Osnovni cilj strokovnega dela je, da skupaj trenerjem in otrokom v petih dneh predstavimo
osnovno vsebino dela za individualno izboljšanje njihovega nogometnega znanja v svojih
sredinah doma ali v klubu. Letos smo teh-tak
teh
vsebinam
nam dodali tudi ideje za vadbo motoričnih
sposobnosti, Branko Zupan pa je pripravil vaje za najmlajše vratarje.
Posebej smo zadovoljni in ponosni na zaključni
zaklju
dogodek na stadionu Žak v Ljubljani. Na njem je
sodelovala večina
ina otrok iz kampov, ki so prikazali odlomke iz našega strokovnega dela . V
določenem
enem momentu je hkrati na igrišču
igriš pod nadzorom vadilo več kot 200 nadobudnežev,
nadobudnežev otrok
iz vseh kampov, kar je vsekakor bil edinstven dogodek in doživitje za nas vse . Otroke pa je
skozi 3 in pol urno prireditev, ki jo je povezoval športni komentator Lukačč Tomaž
Tomaž, spremljalo in
spodbujalo preko 1000 staršev,
staršev svojcev in prijateljev. Na tekmi ambasadorjev so prikazali svoje
nogometno znanje tudi trenerji iz posameznih lokacij na tekmi »Sever : Jug«, kjer pa rezultat ni
bil v ospredju. Tudi izžrebani
ni otroci
otroci iz posamezne lokacije so odigrali predstavitveno tekmo.
Tudi letos je zaključni
ni dogodek imel dobrodelno noto. Na naše humanitarno tekmovanje v strelu
strel
na gol se je namreč odzvalo okoli 150 staršev, ki so za Društvo za fenilketo
nilketonurijo zbrali okroglih
350€. Več kot 30 otrokom pa smo v okviru internega botrstva omogočili
omogo ili brezpla
brezplačno udeležbo na
različnih
nih lokacijah po Sloveniji.
Vsem staršem in sodelujočim
čim se zahvaljujemo za zaupanje in prepričani
ani smo, da smo s
profesionalno izvedbo upravičili
upravič zaupanje in izpolnili
polnili vse obveznosti in zastavljene cilje.
cilj

Prepričani
ani smo, da smo z letošnjo izvedbo Slovenija kampa postavili resnično
resnič dolgoročne
temelje, na katerih bomo lahko v prihodnjih letih naredili vsebino še večjo
čjo in boljšo,
prepoznavno ne samo v Sloveniji, temveč
temve tudi preko njenih meja. Organizatorji Slovenija kampa
zdajj že gledamo naprej, v leto 2016,
2016 ko bomo med poletnimi počitnicami pripravili »Slovenija
kamp 2016«.

Športni pozdrav, Ekipa Slovenijakamp 2015

