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Akcijski
načrt
Strategije Zveze za šport invalidov Slovenije
– Slovenskega paralimpijskega komiteja

Predgovor
Akcijski načrt strategije Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (v
nadaljevanju akcijski načrt) je gradivo strokovne ekipe, ki je pripravila Strategijo Zveze za šport invalidov
Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja 2019–2029 (v nadaljevanju strategija). Razširjenost
programov Zveze ŠIS-SPK in aktivnost organizacije zahtevata natančno uresničevanje ciljev strategije,
kar je zapisano v akcijskem načrtu. Dosledno izvajanje ciljev strategije bodo določali programi, dejavnosti
in projekti, navedeni v akcijskem načrtu. Variabilnost razpisov in financiranja Zveze za šport invalidov
– Slovenskega paralimpijskega komiteja (v nadaljevanju Zveza ŠIS – SPK) povzroča, da se dejavnosti,
programi in projekti spreminjajo v krajšem obdobju, kot ga zajema strategija, a bodo programe, navedene
v akcijskem načrtu, nadomestili enakovredni in vsebinsko podobni. Strategija navaja 16 strateških ciljev v
okviru treh področij, in sicer parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni, strokovno-organizacijska
struktura Zveze ŠIS-SPK in zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev ter športna infrastruktura,
dostopna vsem parašportnikom.
Dokument je namenjen ustreznemu ter natančnemu strukturiranju in načrtovanju dela za izvajanje
projektov, programov in dejavnosti, ki pomenijo usmeritve in pomoč športnim organizacijam, športnim
delavcem in parašportnikom. Cilj natančno določenih projektov, dejavnosti in programov je zagotavljanje
razvoja vrednot parašporta na lokalni, mednarodni in državni ravni, vrhunskega kategoriziranega parašporta
in parašporta za vse. Za uresničevanje akcijskega načrta je odgovoren predsednik Zveze ŠIS-SPK, ki mora
delovati transparentno in upoštevati objektivne dejavnike, povezane s cilji in ukrepi strategije.
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Kratice
KRATICA

NAZIV

Zveza ŠIS-SPK

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski Paralimpijski komite

POI

Paralimpijske igre

Deaflympics

Olimpijske igre gluhih

OKS-ZŠZ

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

KTŠ

Komisija za tekmovalni šport

KŠR

Komisija za šport otrok, mladine in športno rekreacijo

FIHO

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji

FŠO

Fundacija za šport

NPŠZ

Nacionalne panožne športne zveze

IPC

Mednarodni paralimpijski komite

EPC

Evropski paralimpijski komite

ICSD

Mednarodni komite za šport gluhih

EDSO

Evropska športna organizacija gluhih

SOS

Specialna olimpiada Slovenije

IWAS

Mednarodna športna organizacija za invalide in amputirane

VIRTUS

Mednarodna športna organizacija za osebe z intelektualnimi primanjkljaji

SUDS

Mednarodna zveza vojnih invalidov

EU

Evropska Unija

PŠD

Paralimpijski šolski dnevi

URI Soča

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MORS

Ministrstvo za obrambo

MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

SVRK

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Zveza Sonček

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Zveza Sožitje

Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Slovenije

NCVO

Nacionalni svet humanitarnih organizacij

RTV Slovenija

Radiotelevizija Slovenija

AGITOS

Mednarodna fundacija za razvijanje parašporta

NPC

Nacionalni paralimpijski komite

ADECCO

Agencija za zaposlovanje

ZDŠPS

Zveza društev športnih pedagogov Slovenije

PF

Pedagoška fakulteta

FŠ

Fakulteta za šport

EPYG

Evropske paraigre mladih

SLOADO

Slovenska antidoping organizacija

LPŠ

Letni program športa
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Izvajanje strategije Zveze ŠIS-SPK
Za izvajanje strategije Zveze ŠIS-SPK in udejanjanje ciljev organizacije so soodgovorni vsi nosilci dejavnosti
in izvajalci strategije, skladno z naslednjimi glavnimi strateškimi usmeritvami:

1. VZPOSTAVITEV SISTEMSKE MREŽE PARAŠPORTA NA LOKALNIH RAVNEH
• Izboljševanje pogojev za ustanovitev konzorcijev parašporta
• Povezovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij
• Izboljšanje informiranja deležnikov z željo po vključevanju v parašport na lokalnih ravneh
2. ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE PRI FINANCIRANJU IN STROKOVNEM IZVAJANJU PROGRAMOV PARAŠPORTA
V CIVILNI DRUŽBI
• Prenova zakonodaje na lokalnih ravneh z namenom izboljšanja financiranja v nacionalnih panožnih zvezah
• Ustvarjanje strokovno izobraženega in usposobljenega kadra za programe parašporta v nacionalnih
panožnih športnih zvezah
• Izboljšanje komunikacijske ravni z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami
3. URESNIČEVANJE IN NADGRADNJA OBSTOJEČIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
• Ustvarjanje ter izboljšanje pogojev za delo strokovnega kadra in parašportnikov, vključenih v programe
parašporta Zveze ŠIS-SPK
• Izvajanje državnih prvenstev v parašportnih panogah, ki so v programih Zveze ŠIS-SPK
• Skrb za ustrezno in prilagojeno športno opremo ter rekvizite
4. UVELJAVITEV ZVEZE ŠIS-SPK, KOT PREPOZNAVNE IN USPEŠNE ZNAMKE PARAŠPORTA NA NACIONALNI IN
MEDNARODNI RAVNI
•
•
•
•

Aktivno sodelovanje s sponzorji in donatorji, ki bodo soustvarjali programe parašporta
Pridobitev organizacije največjih tekmovanj v posameznih parašportnih panogah
Povečanje ugleda in prepoznavnosti parašportnikov v javnosti
Intenzivnejše sodelovanje z Mednarodnim paralimpijskim komitejem in nacionalnimi paralimpijskimi
komiteji

5. UREJANJE STATUSNIH PRAVIC PARAŠPORTNIKOV V ČASU AKTIVNE TEKMOVALNE KARIERE IN PO NJENEM
ZAKLJUČKU
• Skrb za izobraževanje parašportnikov (dvojna kariera OKS-ZŠZ)
• Sodelovanje z državno upravo in lokalnimi skupnostmi
• Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami
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6. USTVARJANJE UGODNEGA NORMATIVNEGA IN DAVČNEGA OKOLJA ZA ŠPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o športu
Zakon o invalidskih organizacijah
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in Fundaciji za financiranje
športnih organizacij v RS
Konvencija o pravicah invalidov
Zakon o igrah na srečo
Zakon o davku od srečk
Zakon o premostitvenem zavarovanju športnikov
Zakon o visokem šolstvu
Zakon o dohodnini
Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračunov
Zakon o davčnem potrjevanju računov
Zakon o društvih
Zakon o prostovoljstvu
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v RS
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Pravilnik o primarnem zdravstvenem varstvu idr.

7. TRANSPARENTNO DELOVANJE V ORGANIZACIJSKIH STRUKTURAH PO STATUTU IN PRAVILNIKIH
ZVEZE ŠIS-SPK
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Financiranje
Financiranje Zveze ŠIS-SPK je še vedno v veliki meri odvisno od nacionalnih razpisov vladnih organov,
kot je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Velik del prihodkov organizacije zagotavlja tudi
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Preostala sredstva Zveza ŠIS-SPK
pridobiva z organiziranjem mednarodnih tekmovanj in sodelovanjem v mednarodnih projektih ter od
donatorjev in sponzorjev, ki zagotavljajo pomemben delež končnih skupnih prihodkov. Zveza ŠIS-SPK vsa
sredstva namenja za dejavnosti, projekte in programe, navedene v akcijskem načrtu, ki brez različnih virov
financiranja ne bi mogli biti izpeljani.
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• Paralimpijski športi in športi gluhih
• Športi oseb z motnjami v duševnem razvoju
• Spremljanje, razvoj in izobraževanje
• Neparalimpijski športi

8

2023

• Organizacija DP in MP
• Neložbe
• Drugo
• Prihodki

2024

• Delovanje
• Rekreacija in vključevanje v športne aktivnosti
• Drugo
• Obveščanje in informiranje
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0,0 €

Predvideni prohodki na leto

100%

Izvedba ukrepov strategije
Zveze ŠIS-SPK
VZPOSTAVITEV PARAŠPORTA NA LOKALNI, DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI
Ukrepi
1. Povečanje števila mladih in drugih parašportnikov z dostopnostjo programov športa prek inkluzije ali
parašportnih društev na lokalni ravni
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
1.
2.
3.

Prek NPŠZ vzpodbujati športna društva, da bodo
pričela razvijati programe parašporta
Izvajanje delavnic/predstavitev parašporta na
lokalni ravni za športna invalidska društva
Izvajanje delavnic/predstavitev parašporta na
lokalni ravni za mlade in druge invalide

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ, 2019–2029
športna društva
Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ, 2019–2029
invalidske organizacije
Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ, 2019–2029
invalidske organizacije

2. Vzpostavitev regijskih pisarn
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
4.
5.

Vzpostaviti mrežo koordinatorjev parašporta v vseh
mestnih občinah po Sloveniji
Koordinatorje povezati z regijskimi pisarnami
OKS-ZŠZ

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK, mestne 2019–2021
občine
Zveza ŠIS-SPK,
2019–2021
OKS-ZŠZ, lokalne
skupnosti

3. Vzpostavitev sistema lokalnih ambasadorjev parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

6.

Lokalne ambasadorje v vseh mestnih občinah
vključiti v promocijske dogodke parašporta na
lokalni ravni

Zveza ŠIS-SPK

2019–2020

7.

Izvajati delavnice ozaveščanja in nastopanja v
javnosti za lokalne ambasadorje parašporta

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

4. Vzpostavitev sistemske vadbe
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

8.

Analiza stanja programov parašporta na lokalni
ravni

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

9.

Opraviti srečanja z občinskimi sveti in župani z
namenom spodbujanja financiranja programov
parašporta na lokalni ravni

Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ

2021–2029

10.

Izdelava načrta sistemske vadbe glede na
parašport

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ,
MIZŠ

2019–2021

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

11. Vzpostavitev baze društev, ki vključujejo parašport

Akcijski načrt Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja
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5. Izboljšanje povezav med šolami ter športnimi in drugimi društvi
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
12. Vzpostaviti mrežo koordinatorjev, ki bodo
povezovali šole in lokalna športna društva

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

13. Prek PŠD nadaljevati aktivnosti na OŠ ter v povezavi Zveza ŠIS-SPK
z lokalnimi društvi

2019–2029

14. Organizirati srečanja s športnimi pedagogi (DŠPPS) Zveza ŠIS-SPK, ZDŠPS, 2020–2029
in študijskimi skupinami z namenom spodbujanja
FŠ
vključevanja otrok v parašport na lokalni ravni
6. Razvoj kakovostnega tekmovalnega športa na državni ravni
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

15. Vključitev državnih prvenstev v panožne zveze

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ
in športna društva

2021

16. Selekcija na območnih tekmovanjih in višje norme

Zveza ŠIS-SPK

2022

17. Združitev tekmovalnih razredov na DP v športih,
kjer je to izvedljivo

Zveza ŠIS-SPK

2020

7. Spodbujanje organiziranja inkluzivnih in integriranih državnih prvenstev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

18. Sodelovanje s panožnimi zvezami in umestitev
odborov za parašport v njihov okvir

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

2020–2021

19. Predstavitev parašporta panožnim zvezam

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ
in športna društva

2019

8. Zagotavljanje udeležbe mladih parašportnikov na mednarodnih tekmovanjih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

10

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

20. Mladim parašportnikom omogočiti udeležbo na
tekmovanjih v tujini, na katerih bodo izkazovali
svojo kakovost in si nabirali izkušnje – predvsem
na tekmovanjih, na katerih se bodo merili z vrstniki,
kot so EPYG, Emil Open ter mladinska svetovna in
evropska prvenstva

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

21. S strokovnimi timi, pripravami in opremo pred
tekmovanji poskusiti mlade parašportnike čim bolje
pripraviti na mednarodne izzive

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

22. Postavitev kriterijev za udeležbo na mladinskih
mednarodnih tekmovanjih

Zveza ŠIS-SPK

2020
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9. Zagotavljanje optimalnih pogojev za priprave in nastope reprezentanc na največjih mednarodnih tekmovanjih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

23. Organiziranje skupnih priprav za nastope
reprezentanc na največjih tekmovanjih

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

24. Organiziranje priprav posameznih reprezentanc
parašporta najmanj enkrat letno

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

10. Vzpostavitev sistema kriterijev za vstop v reprezentanco na mednarodnih tekmovanjih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
25. Priprava kriterijev v različnih športnih panogah za
vstop v reprezentanco

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2019–2020

11. Vzpostavitev ustreznega strokovno-podpornega okolja za doseganje vrhunskih športnih rezultatov
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

26. Profesionalizacija trenerskega dela

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ,
FŠO

2019–2024

27. Ureditev dostopnih športnih površin

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ,
2019–2029
MOP, lokalne skupnosti

28. Nabor ustrezne tekmovalne opreme za
parašportnike

Zveza ŠIS-SPK,
sponzorji in donatorji,
IPC

2019–2024

29. Sistemizacija meritev in svetovanj parašportnikom

FŠ, Zveza ŠIS-SPK in
URI Soča

2019–2021

12. Zagotavljanje vrhunske diagnostike, meritev in svetovanja za kategorizirane in mlade parašportnike
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

30. Izobraževanje trenerjev o pomenu meritev za boljšo Zveza ŠIS-SPK,
pripravljenost športnikov
OKS-ZKŽ

2021, 2025, 2029

31. Sodelovanje z izvajalci meritev in nakup ustrezne
tehnologije za spremljanje napredka športnikov

Zveza ŠIS-SPK, FŠO

2020–2029

32. Razvoj testnih baterij za posamezne parašporte

Zveza ŠIS-SPK, FŠ,
URI Soča

2020–2023

13. Vzpostavitev ustreznega organizacijskega okolja za vadbo vrhunskih parašportnikov
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

33. Vzpostavitev konzorcijev parašportnih društev po
mestnih občinah

Zveza ŠIS-SPK,
mestne občine

2020-2029

34. Vzpostavitev odborov parašporta v NPŠZ

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

2020-2029
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14. Parašportnikom omogočiti dostop do športne opreme in njene uporabe ter do rekvizitov in pripomočkov
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

35. Izposoja športnih rekvizitov in športne opreme

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ
in športna društva

2019–2029

36. Nakup in odkup rabljene športne opreme

Zveza ŠIS-SPK, FIHO,
FŠO, NPŠZ, IPC in
športna društva

2019–2029

15. Sodelovanje z mednarodnimi parašportnimi organizacijami (IPC, EPC, ICSD, EDSO, IWAS, INAS, SUDS) in z
državnimi institucijami z namenom zagotavljanja sredstev za kakovostno delo
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

37. Prijavljati se na projekte Erasmus + bodisi kot
glavni partner bodisi kot partner v projektu. Pri
tem se bo Zveza ŠIS-SPK povezala s sorodnimi
organizacijami (društvi, zvezami) v EU in na
področju Balkana

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

38. Invalidska športna društva in organizacije
informirati in spodbujati k prijavljanju na projekte
Erasmus+

Zveza ŠIS-SPK, ŠD
Invalid, inkluzivna
društva in zveze

2020–2029

39. Prijavljati se na projekte v okviru fundacije
AGITOS, tako samostojno kakor tudi s partnerji

Zveza ŠIS-SPK, AGITOS 2020–2029

40. Prijavljati se na projekte, ki jih bodo ministrstva
razpisala za nevladne organizacije, tako z
vidika razvoja parašporta kakor tudi razvoja
organiziranosti parašporta

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ,
MDDSZ, MJU

2020–2029

41. Na lokalni ravni spodbujati društva, ki se
Zveza ŠIS-SPK,
samostojno ali inkluzivno ukvarjajo s parašportom, športna društva
k prijavljanju na namenske lokalne razpise

2020–2029

42. Prijavljati se na projekte Norveškega mehanizma,
če bodo razpisani za področje parašporta

2020–2029

Zveza ŠIS-SPK, SVRK

16. Sodelovanje na mednarodnih kampih za parašportnike in njihovo organiziranje
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
43. Udeležba naših parašportnikov na mednarodnih
kampih

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK,
AGITOS, IPC, NPC

44. Prijavljati se na razpise za sodelovanje na vsaj enem Zveza ŠIS-SPK, IPC
letnem ali zimskem mednarodnem kampu ali za
njegovo organiziranje

ČASOVNI OKVIR
2020–2029
2020–2029

17. Vzpostavitev sodelovanja z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
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NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

45. Usklajevanje pogodb in vzpostavitev sodelovanja s
posamezno NPŠZ

Zveza ŠIS-SPK in NPŠZ 2019–2020

46. Oblikovanje strokovnih timov v okviru posamezne
NPŠZ

Zveza ŠIS-SPK in NPŠZ 2020–2029
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18. Vključitev NPŠZ v članstvo Zveze ŠIS-SPK
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
47. Vključitev predstavnikov NPŠZ v upravni odbor,
KTŠ, KŠR in skupščino Zveze ŠIS-SPK kot
pridruženih članov

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

ČASOVNI OKVIR
2024

19. Oblikovanje strokovnih timov v okviru posamezne NPŠZ
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
48. NPŠZ, ki bodo izvedle integracijo parašporta,
pomagati pri vzpostavitvi strokovnih timov na
področju njihovega parašporta

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2020–2029

20. Vključitev parašportnikov v programe SOS v skladu z mednarodnimi, državnimi in panožnimi kriteriji
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
49. Vsem parašportnikom z intelektualnimi
primanjkljaji, ki bodo dosegali mednarodne,
državne in panožne kriterije, vsako leto omogočiti
udeležbo na specialni olimpijadi

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

21. Povečanje števila oseb z intelektualnimi primanjkljaji v športno-rekreativnih programih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
50. Skupaj s konzorciji ali posameznimi ustanovami,
ki vključujejo osebe z intelektualnimi primanjkljaji,
organizirati redno aktivno vadbo za osebe z
intelektualnimi primanjkljaji

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK,
konzorciji

2019–2029

51. Pri promocijskih in predstavitvenih dogodkih osebe Zveza ŠIS-SPK
z intelektualnimi primanjkljaji ter njihove skrbnike
spodbujati k športnemu udejstvovanju

2019–2029

52. Z društvi in zvezami na področju oseb z
Zveza ŠIS-SPK,
intelektualnimi primanjkljaji sodelovati pri dogodkih Zveza Sonček,
in projektih, ki bodo ozaveščali in spodbujali k
Zveza Sožitje
športu in športnemu duhu

2019–2029

22. Izboljšanje povezave med parašportom in vsemi oblikami vzgojno-izobraževalnega sistema
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
53. Povezati se s športnimi pedagogi v OŠ in SŠ in jih
spodbujati h kakovostni športni vadbi za invalide
(pridobiti seznam otrok v inkluziji). Pri tem je treba
uporabiti pisni in osebni pristop

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK, ZDŠPS, 2020–2029
Zavod RS za šolstvo,
Zavod za šport RS
Planica, MIZŠ

54. Poudarek bo na sodelovanju s predstavniki CIRIUS,
Zveza ŠIS-SPK, CIRIUS, 2020–2029
URI Soča in šol s prilagojenim programom. Z njihovo URI Soča
pomočjo bomo skušali povečati število parašportnikov.
Organizirati skupen sestanek s predstavniki CIRIUS,
URI Soča in šol s prilagojenim programom ter
se dogovoriti o oblikah sodelovanja z namenom
vključevanja učencev in dijakov v parašport
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23. Parašportnikom omogočiti združevanje športa in pridobivanja izobrazbe
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

55. Za parašportnike vsaki dve leti s pomočjo
OKS-ZŠZ organizirati delavnice, na katerih bomo
parašportnike ozaveščali o pravicah in dolžnostih,
ki jih imajo športniki v šolskem sistemu

Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, ADECCO

2020–2029

56. Organizirati tutorski sistem za vrhunske
parašportnike, ki jih bo usmerjal pri izobraževanju

Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, ADECCO

2020–2029

24. Spodbujanje prilagojene športne vzgoje za osebe z najrazličnejšimi vrstami invalidnosti
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

57. Spodbujati Zavod za šport RS Planica k uvajanju
Zavod za šport RS
2019–2029
obšolskih dejavnosti za učence z različnimi vrstami Planica, Zveza ŠIS-SPK
invalidnosti (mali sonček, zlati sonček, Krpan …)
58. Prizadevati si za dodatne izobraževalne vsebine
bodočih športnih pedagogov na FŠ (vključiti več
parašporta v njihove učne programe)

FŠ

2020–2029

25. Sodelovanje pri izvajanju šolskih športnih tekmovanj in inkluzivnih šolskih državnih prvenstev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

59. Skupaj z MIZŠ in Zavodom za šport RS Planica
panožne športne zveze spodbuditi k izvajanju
inkluzivnih šolskih športnih državnih prvenstev.
Pri tem nuditi logistično in strokovno pomoč ter
sodelovati pri organizaciji, če bo Zveza ŠIS-SPK to
želela

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ,
Zavod za šport RS
Planica, NPŠZ

2020–2029

60. Organizirati skupen sestanek z zvezami, MIZŠ in
Zavodom za šport RS Planica, na katerem bomo
določili oblike sodelovanja

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ,
Zavod za šport RS
Planica, NPŠZ

2019–2029

26. Sodelovanje pri dousposabljanju športnih pedagogov na področju parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

61. Projekt »mentor« parašporta

Zveza ŠIS-SPK, FŠ in
Zavod RS za šolstvo

2019–2029

62. Organiziranje delavnic na temo parašporta za
športne pedagoge s pomočjo študijskih skupin

Zveza ŠIS-SPK, FŠ in
Zavod RS za šolstvo

2019–2024

63. Izvedba okroglih miz na temo parašporta v
posameznih regijah

Zveza ŠIS-SPK, FŠ in
Zavod RS za šolstvo

2019–2024

64. Z vsebinami parašporta aktivno sodelovati na
srečanjih ZDŠPS

Zveza ŠIS-SPK, ZDŠPS 2020–2029

27. Oblikovanje multidisciplinarnega tima strokovnjakov za proces športne vzgoje, ki bo deloval kot svetovalno
telo športnim pedagogom
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
65. Predlagati MIZŠ, da tim strokovnjakov iz projekta
Norveškega sklada postane svetovalno telo na
področju športne vzgoje za invalide

14

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ
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ČASOVNI OKVIR
2020–2029

28. Izvajanje projekta PŠD
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

66. Informiranje o programu – SLO šolstvo

Zveza ŠIS-SPK in MIZŠ 2019–2029

67. Oblikovanje strokovnega tima za izvedbo

Zveza ŠIS-SPK, ŠD
Invalid

2019

68. Vključiti dan v uradni šolski kurikulum

Zveza ŠIS-SPK in
Zavod RS za šolstvo

2019–2020

69. Letno izpeljati vsaj 12 PŠD po šolah v različnih
regijah

Zveza ŠIS-SPK, ŠD
Invalid, osnovne šole

2019–2029

70. Vzpostaviti sistem izposoje športne opreme za
izvedbo PŠD

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

29. Sodelovanje pri prilagojenih interesnih športnih programih na državni ravni
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

71. Aktivnosti z namenom inkluzije na področju šolstva MIZŠ in Zveza ŠIS-SPK 2019–2029
72. Vključiti učence v prilagojene programe Mali
sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati

Zavod RS Planica, MIZŠ 2019–2029

73. Oblikovati strokovni tim za proces športne vzgoje –
svetovalno telo

FŠ in Zveza ŠIS-SPK

2019–2021

30. Vodenje sistema SLOFIT
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
74. Dousposabljanje športnih pedagogov s področja
parašporta

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK, FŠ,
Zavod za šport RS
Planica, Zavod RS za
šolstvo

2019–2029

75. Na podlagi obstoječega stanja prikazati nadgraditev Zveza ŠIS-SPK, FŠ,
sistema SLOFIT
Zavod za šport RS
Planica, Zavod RS za
šolstvo

2019–2029

76. Vključitev učencev v program SLOFIT in nadgradnja FŠ in Zveza ŠIS-SPK
programa

2019–2029
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Strokovno-organizacijska struktura
Zveze ŠIS-SPK ter statusne pravice
parašportnikov in trenerjev
Ukrepi
31. Prizadevanje za zaposlovanje parašportnikov v javni upravi
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

1.

Postopno povečevati število zaposlenih
parašportnikov v javni upravi (poskušati zaposliti
vsaj pet vrhunskih parašportnikov)

Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, MIZŠ,
MNZ, MORS, MDDSZ,
Finančna uprava RS

2022–2029

2.

Na lokalni ravni spodbuditi župane, da vrhunske
parašportnike zaposlujejo v javnem sektorju pod
upravljanjem lokalne skupnosti

Zveza ŠIS-SPK, župani, 2020–2029
občinski sveti

32. Prizadevanje za zaposlitev parašportnikov po končani športni karieri
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
3.

Naše parašportnike skupaj z drugimi športniki
pošiljati na delavnice, ki jih organizira OKS-ZŠZ, s
ciljem poklicne usmeritve parašportnikov

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, Adecco

ČASOVNI OKVIR
2020–2029

33. Ustanovitev štipendijskega sklada za mlade parašportnike in parašportnice
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
4.

Ustanoviti Fundacijo Parašportnik s ciljem
zbiranja sredstev za štipendiranje nadarjenih
parašportnikov in parašportnic

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK,
humanitarne
organizacije,
dobrodelne ustanove,
gospodarski sektor

ČASOVNI OKVIR
2020–2029

34. Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov za kategorizirane parašportnike na URI Soča
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
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NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

5.

Prizadevati si, da URI Soča postane referenčna
URI Soča,
ambulanta za sistematične zdravstvene preglede za Zveza ŠIS-SPK
parašportnike

2020–2029

6.

Izvajanje rednih pregledov parašportnikov prek
rednih sistematičnih pregledov na dve leti

Zveza ŠIS-SPK,
URI Soča

2020–2029

7.

Izvajanje vsakoletnih zdravstvenih pregledov
kategoriziranih parašportnikov

Zveza ŠIS-SPK,
URI Soča

2020–2029

8.

Vodenje evidenc potrdil o opravljenih zdravstvenih
pregledih kategoriziranih športnikov

Zveza ŠIS-SPK,
URI Soča

2020–2029
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35. Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov za nekategorizirane parašportnike
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
9.

Uvesti obveznost opravljenega zdravstvenega
pregleda pred vključitvijo v tekmovalni sistem
Zveze ŠIS-SPK

10. Izvajanje rednih pregledov parašportnikov prek
rednih sistematičnih pregledov na dve leti

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

Zveza ŠIS-SPK,
URI Soča

2020–2029

36. Izboljšanje pogojev za delo trenerjev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

11. Izvedba izobraževanja trenerjev 1. in 2. nivojske
stopnje

Zveza ŠIS-SPK

2019–2020

12. Enkrat letno obvezno pripraviti skupni sestanek
vseh selektorjev oziroma trenerjev z vodstvom in
strokovno službo Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2020–2021

37. Zagotavljanje ustreznega socialnega statusa trenerjev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

13. Ustrezno nagrajevanje trenerjev skladno z njihovim Zveza ŠIS-SPK
vložkom

2019–2029

14. Prizadevati si za zaposlovanje trenerjev
parašportnikov v nacionalnih panožnih športnih
zvezah

2020–2029

Zveza ŠIS-SPK, MIZŠ

15. Prizadevati si za zaposlovanje trenerjev
Zveza ŠIS-SPK, lokalne 2020–2029
parašportnikov v lokalnih panožnih športnih zvezah skupnosti
16. Zaposlovanje trenerjev prek programa
Izobraževanje kadra v športu

MIZŠ

2019–2022

38. Prizadevanje za zaposlovanje trenerjev s področja parašporta v nacionalnih in lokalnih panožnih športnih
zvezah
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
17. Izvedba integracije parašporta v nacionalne
panožne zveze ter zaposlovanje trenerjev za to
področje na nacionalni in lokalni ravni

NOSILEC
OKS-ZŠZ

ČASOVNI OKVIR
2021–2029

39. Ustvarjanje pogojev za dousposabljanje trenerjev v NPŠZ za področje parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

18. Projekt – »Mentor« parašporta

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

2019–2029

19. Organiziranje delavnic na temo parašporta za
trenerje posameznega športa

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

2019–2024

20. Nudenje pomoči NPŠZ pri vključevanju parašporta
za dousposabljanje trenerjev v NPŠZ.

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ

2019–2029
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40. Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja trenerjem pri organiziranju programov vadbe in udeležbe na
tekmovanjih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

21. Strokovna in finančna podpora Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

22. Zveza ŠIS-SPK bo trenerjem nudila potrebno
tehnično in športno opremo

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

41. Spodbujanje in promocija vrednot paralimpizma v izobraževalnih institucijah in športnih organizacijah
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

23. Programi spodbujanja, ozaveščanja in promocije
vrednot paralimpizma – PŠD

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

24. Sodelovanje z vrtci (knjižica za otroke)

Zveza ŠIS-SPK,
izobraževalne
institucije

2019–2029

25. Promocija in sodelovanje z univerzami oziroma
fakultetami na področju paralimpijskih vrednot

Zveza ŠIS-SPK,
fakultete

2019–2029

42. Intenzivnejša promocija vrednot v medijih in na družbenih omrežjih na nacionalni in lokalni ravni
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

26. Objavljanje prispevkov in člankov v nacionalnih,
Mediji, Zveza ŠIS-SPK, 2019–2029
komercialnih, lokalnih in invalidskih medijih (članki, invalidske organizacije
videospoti, oglasi)
27. Sklenitev dogovorov z mediji

Mediji, Zveza ŠIS-SPK 2019–2029

28. Ustvariti široko mrežo sledilcev in podpornikov na Zveza ŠIS-SPK
družbenih omrežjih (FB, Instagram, Twitter, spletna
stran)

2019–2029

43. Vključitev znanih in vplivnih oseb iz slovenskega javnega prostora v promocijo vrednot paralimpizma
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

29. Pridobiti dve znani in vplivni osebi iz slovenskega
javnega prostora za namen promocije vrednot
paralimpizma – ambasadorja parašporta

Zveza ŠIS-SPK

2019–2021

30. Znani osebi povabiti k sodelovanju na
najpomembnejših dogodkih Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2021–2029

31. Z znanima in vplivnima osebama posneti
promocijski video ali reklamo

Zveza ŠIS-SPK,
sponzorji

2020

44. Ugotavljanje prepoznavnosti vrednot paralimpizma
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
32. Analiziranje in raziskovanje spodbujanja,
ozaveščanja in promocije vrednot paralimpizma –
PŠD, Postani športnik

18

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK,
2019–2029
raziskovalne institucije

Akcijski načrt Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja

45. Vzpostavitev sistema vključevanja invalidov v šport s pomočjo invalidskih organizacij in inkluzije v športnih
društvih, NPŠZ in drugih športnih organizacijah
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
33. Inkluzija in integracija parašporta v športnih
društvih in drugih športnih organizacijah

NOSILEC
NPŠZ, športna društva

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

34. Spodbujanje in opolnomočenje invalidskih
Zveza ŠIS-SPK,
2019–2029
organizacij na nacionalni in lokalni ravni za razvoj in invalidske organizacije
izvajanje programov parašporta
46. Postati informacijska točka o parašportu za vso javnost
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
35. Izdaja informacijske brošure parašporta in Zveze
ŠIS-SPK

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK

2019–2023

36. Vzpostaviti enotno bazo športne vadbe in aktivnosti Zveza ŠIS-SPK
ter jo posodabljati

2019–2029

37. Vzpostaviti mrežo informacijskih točk na lokalnih
ravneh

2020–2029

Zveza ŠIS-SPK

47. Nuditi strokovno in organizacijsko podporo tistim izvajalcem športnih programov, ki izkazujejo takšen
interes
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

38. Povezovanje vseh zainteresiranih organizacij za
izvedbo programov parašporta

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

39. Izvajanje svetovalnih in mentorskih dejavnosti
zainteresiranim organizacijam za izvedbo
programov parašporta

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

40. Izdaja priročnika za začetnike – programi
parašporta in model vključevanja

Zveza ŠIS-SPK

2019–2021

41. Aktivno spremljanje lokalnih in mednarodnih
razpisov za finančna sredstva in pomoč
organizacijam

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

48. Izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij s področja parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

42. Vsaj trikrat letno bomo izdali revijo Športnik

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

43. V okviru poletnih paralimpijskih iger bomo izdali
posebno publikacijo, namenjeno temu dogodku

Zveza ŠIS-SPK

2020, 2024, 2028

44. V okviru programa Postani športnik bomo izdali
publikacijo z glavnimi izsledki in informacijami

Zveza ŠIS-SPK

2021

45. Izdaja almanaha parašporta in Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2020

46. Izdaja knjige za otroke o parašportu

Zveza ŠIS-SPK,
sponzorji

2021
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49. Uveljavitev načel antidopinga in fairplaya med vsemi deležniki v parašportu
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

47. Izvedba delavnic ozaveščanja o antidopingu

Zveza ŠIS-SPK,
SLOADO

2019–2029

48. Nagrajevanje fairplaya – vsakoletna nagrada za
fairplay potezo leta

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

50. Pridobiti in usposobiti ljudi za delo v parašportu
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

49. Informirati in vabiti zainteresirane osebe ter jih
usmerjati v usposabljanje za parašport

Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, MIZŠ

2019–2029

50. Izvajati programe usposabljanja za zainteresirane
osebe

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

51. Urediti licenciranje za strokovni kader na področju parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
51. Razvoj sistema za licenciranje strokovnega kadra
–izvedba obveznega licenčnega seminarja za
strokovne kadre v parašportu (na vsaki dve leti)

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

52. Pripraviti pravilnik in statut za področje licenciranja Zveza ŠIS-SPK
strokovnih delavcev v športu

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

2020

52. Razvoj znanosti in strokovnosti na področju parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

53. Skupaj z univerzami spodbuditi znanstveno
raziskovalno delo na področju parašporta

Univerze, URI Soča, FŠ, 2020–2029
PF

54. Na licenčne seminarje privabljati uveljavljene
tuje trenerje in strokovnjake, ki bodo predavali o
parašportu

Zveza ŠIS-SPK, URI
Soča, PF, FŠ, IPC

2020–2029

55. Izobraževalne institucije spodbuditi k uvajanju
obveznega predmeta prilagojene športne vzgoje. V
ta namen bo v drugi polovici leta 2020 organiziran
sestanek z ustreznimi deležniki (fakultetami)

PF, FŠ

2020–2029

56. Prizadevati si za uvedbo študijskega programa
prilagojena športna vzgoja, ki bi se periodično in
multidisciplinarno izvajal na FŠ, URI Soča in PF

FŠ, URI Soča, PF

2023–2029

53. Vključevati se v mednarodne projekte, ki bodo širili znanje s področja parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

20

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

57. Povezovanje s tujimi partnerji in sodelovanje v
projektih Erasmus +, z Norveškim mehanizmom,
ESS, Agitos

Zveza ŠIS-SPK, IPC,
različni NPC

58. Sodelovanje s tujimi nevladnimi organizacijami na
področju parašporta

Zveza ŠIS-SPK, različni 2019–2029
NCVO
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54. Izboljšanje kakovosti strokovne vsebine Športnika in povečati njegov obseg
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

59. Dopolniti uredniški odbor, ki bo povečini sestavljen iz Zveza ŠIS-SPK
strokovnjakov s področij, pomembnih za parašport

2020

60. Redni sestanki uredniškega odbora, ki bo skrbel za
visoko strokovnost in širino revije Športnik

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

61. Izvedba delavnice o pisanju člankov in poročil
ter o pomenu obveščanja javnosti o dogajanju na
področju parašporta za pisce revije Športnik

Zveza ŠIS-SPK

2021

62. Selektorje, trenerje, športnike, sodelavce Zveze
ŠIS-SPK in strokovno službo spodbuditi k
sodelovanju pri nastajanju revije Športnik

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

55. Povečanje prepoznavnosti Zveze ŠIS-SPK in parašportnikov v medijih in javnosti
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

63. Proaktivno sodelovanje z uredništvi posameznih
medijev s ciljem vključevanja vsebin s področja
parašporta

Zveza ŠIS - SPK

2019–2029

64. Uvajanje rednih rubrik na temo parašporta v
slovenskih medijih

Zveza ŠIS - SPK

2019–2029

65. Dogovor o večji prepoznavnosti in medijskem
partnerstvu z nacionalnim medijem

Zveza ŠS-SPK, RTV
Slovenija

2020–2024

66. Imenovanje tiskovnega predstavnika Zveze ŠIS-SPK Zveza ŠIS - SPK

2020

56. Uveljaviti podobo parašportnika kot vrhunskega športnika v javnosti
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

67. Parašportnika v medijih prikazovati kot vrhunskega Zveza ŠIS-SPK, mediji
športnika

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

57. Povečati število objav o parašportu v medijih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
68. Skleniti dogovor z več mediji o številu in obsegu
objav o parašportu

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

Zveza ŠIS-SPK

2020–2023

69. Predstavnik Zveze ŠIS-SPK v programskem svetu
Zveza ŠIS-SPK
RTV Slovenija za invalide se bo zavzemal za redno
oddajo o parašportu na nacionalni televiziji ali radiu.
Poleg tega bo poskušal doseči, da programski
svet RTV Slovenija za invalide poveča število in
frekvenco objav o parašportu

2019–2023

70. PR služba bo medije obveščala o dogajanju in
rezultatih parašportnikov

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

71. Medije vabiti na promocijske dogodke, tekmovanja
in konference ter jih spodbujati, da o tem
verodostojno in obširno poročajo

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029
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58. Izboljšati in okrepiti dejavnost PR službe
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

72. PR služba bo prisotna na vseh dogodkih, povezanih Zveza ŠIS-SPK
s parašportom

2019–2029

73. PR služba bo dogodke v organizaciji Zveze ŠIS-SPK Zveza ŠIS-SPK
načrtovala skupaj z marketinško službo Zveze ŠISSPK in sponzorji

2019–2029

74. PR služba bo pripravljala redne intervjuje s
parašportniki, ki jih bo objavljala na spletni strani
in v medijih, z namenom povečanja prepoznavnosti
parašportnikov

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

75. Povečati število sodelavcev v PR službi

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029

59. Usposabljati in informirati parašportnike o ustreznem predstavljanju sebe ter Zveze ŠIS-SPK v medijih
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

76. Izvedba delavnic za parašportnike, njihove
Zveza ŠIS-SPK
selektorje in trenerje o nastopanju in predstavljanju
sebe ter Zveze ŠIS-SPK v javnosti in medijskem
prostoru

ČASOVNI OKVIR
2020, 2024, 2028

60. Digitalizirati revijo Športnik
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
77. Revijo Športnik spremeniti v digitalizirano e-revijo

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

61. Povečati tržno vrednost in uspešnost znamke Zveza ŠIS-SPK
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

78. Sklenitev pogodb s čim več prepoznavnimi partnerji Zveza ŠIS-SPK
in uglednimi sponzorji Zveze ŠIS-SPK

2019–2023

79. Z izvedbo največjih mednarodnih turnirjev se bosta Zveza ŠIS-SPK
povečali tržna vrednost in uspešnost znamke Zveze
ŠIS-SPK

2019–2023

62. Povečati število mednarodnih projektov na področju športa in parašporta
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

22

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

80. Sodelovanje z IPC, EPC, ICSD, EDSO, panožnimi
zvezami, sponzorji ...

IPC, Zveza ŠIS-SPK,
ICSD, PZ, sponzorji

2019–2029

81. Kandidiranje na različnih razpisih za organizacijo
mednarodnih tekmovanj in kampov

Zveza ŠIS-SPK, EU,
država

2019–2029
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63. Zagotavljanje višjih finančnih sredstev od nacionalnih in lokalnih financerjev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
82. Prek vzpostavitve mreže parašporta na lokalnem
območju – program Postani športnik – ter
povezovanja športnih in invalidskih društev v
konzorcije razviti in uveljaviti model financiranja
športa na lokalni ravni

NOSILEC
Zveza ŠIS - SPK

ČASOVNI OKVIR
2019 - 2029

83. Prizadevati si ustvariti sistem financiranja
Zveza ŠIS – SPK, MIZŠ, 2020-2029
inkluzivnih športnih društev na nacionalni (NPŠZ) in FIHO, FŠ
lokalni ravni (sprememba razpisov LPŠ)
84. Pridobivanje sredstev iz razpisov na nacionalni
ravni (FIHO, MIZŠ, FŠ)

Zveza ŠIS – SPK, MIZŠ, 2019-2029
FIHO, FŠ

64. Zagotavljanje višjih finančnih sredstev od sponzorjev in donatorjev
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

85. Z marketinško pomočjo izpeljati aktivnosti v
smeri pridobitve novih in dodatnih sponzorjev in
donatorjev

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

86. Zgledno sodelovanje in spoštovanje pogojev ter
pogodb s sponzorji in donatorji

Zveza ŠIS-SPK

2019–2029

65. Zagotavljanje večje transparentnosti delovanja
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

87. Vzpostaviti sistemsko razdelitev finančnih sredstev Zveza ŠIS-SPK
po posameznih športnih panogah – izdelana merila

2020

88. Javno objavljanje poročil in zapisnikov organov
Zveze ŠIS-SPK na spletni strani

2019–2029

Zveza ŠIS-SPK

66. Urediti pravne akte Zveze ŠIS-SPK ter jih uskladiti z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

89. Posodobiti pravilnike in druge akte, ki se bodo
nanašali na uradni statut Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2022

90. Posodobiti statut Zveze ŠIS-SPK

Zveza ŠIS-SPK

2022

67. Vključevati parašportnike in predstavnike parašporta v organe Zveze ŠIS-SPK
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
91. Izvolitev predstavnika športnikov z glasovanjem v
naslednje organe: KTŠ, KŠR, SS

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2021–2029
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68. Sodelovati v projektih, ki povečujejo splošno zavedanje o družbi in okoljski odgovornosti
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
92. Ozaveščanje parašportnikov in sodelavcev Zveze
ŠIS-SPK o družbi in okoljski odgovornosti na
organiziranih dogodkih in tekmovanjih

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK

ČASOVNI OKVIR
2019–2029

69. Ozaveščati o pomenu družbene odgovornosti in sobivanju s čim bolj ohranjeno naravo
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

24

NOSILEC

ČASOVNI OKVIR

93. Snemanje kratkih promocijskih videov z našimi
parašportniki o vlogi invalidov v družbi

Zveza ŠIS-SPK

2021–2029

94. Tematiko družbene odgovornosti in pomena
sobivanja s čim bolj ohranjeno naravo vključiti v
delavnice za parašportnike

Zveza ŠIS-SPK

2020–2029
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Športna infrastruktura,
dostopna vsem parašportnikom
Ukrepi
70. Izgradnja osrednjega paralimpijskega športnega centra na URI Soča
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM
1.

Izgradnja osrednjega paralimpijskega športnorekreacijskega centra na URI Soča

NOSILEC
Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti, MIZŠ, URISoča, Zveza ŠIS-SPK,
FIHO

ČASOVNI OKVIR
2024–2029

71. Povečanje dostopnosti pokritih športnih objektov in objektov za parašport v naravi
DEJAVNOST/PROJEKT/PROGRAM

NOSILEC
Zveza ŠIS-SPK,
OKS-ZŠZ, Ministrstvo
za infrastrukturo

ČASOVNI OKVIR

2.

Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo in
podajanje predlogov za prilagoditev

3.

Pri novogradnjah zahtevati dosledno upoštevanje
Zveza ŠIS-SPK
standardov graditve športnih objektov (vezano na
dostopnost za invalide), pri adaptacijah športnih
objektov pa praviloma zahtevati enako prilagoditev in
prenovo. Enako velja za objekte za parašport v naravi

2019–2029

4.

Sodelovanje z lokalnimi institucijami – spodbujanje
lokalnih skupnosti k prilagoditvi starejših športnih
objektov

2021–2029

Zveza ŠIS-SPK, NPŠZ,
športna društva

2020–2029
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Sklep
Akcijski načrt je pod vodstvom podpredsednika Zveze ŠIS-SPK Jakoba Škantlja pripravila strokovna služba
Zveze ŠIS-SPK (Jana Čander, Grega Dolinar, Žiga Kobaševič, Primož Jeralič), skupaj s predsednikom
Zveze ŠIS-SPK Damijanom Lazarjem in podpredsednikom Zveze ŠIS-SPK Gregorjem Gračnerjem, službo
za marketing ter predsednikom strokovnega sveta Zveze ŠIS-SPK dr. Borom Štrumbljem. Osnovni cilj
akcijskega načrta je učinkovito uresničevanje 71 ukrepov strategije Zveze ŠIS-SPK za obdobje 2019–2029.
Akcijski načrt določa način njihovega udejanjenja s pomočjo 174 dejavnosti, programov in projektov, ki so
časovno in področno opredeljeni.
PODROČJE

ŠTEVILO UKREPOV

ŠTEVILO DEJAVNOSTI/
PROJEKTOV/PROGRAMOV

Vzpostavitev parašporta na lokalni, državni in
mednarodni ravni

30

76

Strokovno-organizacijska struktura Zveze ŠIS-SPK
ter statusne pravice parašportnikov in trenerjev

39

94

Športna infrastruktura, dostopna vsem
parašportnikom

2

4

SKUPAJ

71

174

Preglednica 2: Pregled števila ukrepov, dejavnosti, projektov in programov po področjih akcijskega načrta.

Dejavnosti, programi in projekti so postavljeni v okviru terminskega načrta ter po področju finančno
opredeljeni in ovrednoteni. Akcijski načrt je razvojni dokument, zato je izpostavljen spremembam zaradi
prilagajanja tržnim in vsebinsko-strokovnim razmeram, smernicam Mednarodnega paralimpijskega
komiteja in usmeritvam Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
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PROGRAME ZVEZE ŠIS-SPK SOFINANCIRAJO:

SPONZORJI ZVEZE ŠIS-SPK :

