Hrvatski olimpijski odbor, Komisija za skrb o ženama u sportu
III. Seminar Mreža koordinatorica za žene u športu u sklopu VIII. Konferencije o športu Alpe
– Jadran:” Žene u športu, Opatija, 4. - 6. lipnja 2009. g.

Komisija za skrb o ženama u športu Hrvatskog olimpijskog odbora održala je seminar Mreže
koordinatorica za žene u športu.
U sklopu seminara održane su radionice na sljedeće teme:
-

daljnji razvoj, proširenje i aktivnosti Mreže koordinatorica za žene u športu u nacionalnim
športskim savezima i županijskim športskim zajednicama;
analiza rezultata Preporuke za zajedničke akcije uspostavljanja ravnopravnog uključenja
žena na svim nivoima sudjelovanja u športu;
strategija razvoja i promocije žena u športu

te su doneseni sljedeći zaključci:
I. Razvoj, proširenje i aktivnosti Mreža koordinatorica za žene u športu u nacionalnim športskim
savezima i županijskim športskim zajednicama:
1. u aktivnosti Mreža stalno propitivanje djelovanja imenovanih koordinatorica kako bi NŠS i ŽSZ
imenovali zamjenske u slučaju potrebe;
2. proširenje osnovne Mreže realizirati će se kroz imenovanje predstavnica u NŠS i ŽSZ koje do
sada nisu imenovane;
3. Mreža će ulaziti u članstvo na međunarodnoj razini;
Meditaran;

Alpe Adria, jugoistočna Europa i

4. Mreža će uspostaviti niže razine umrežavanja (aktivne športašice, podrazine saveza, lokalna
samouprava);
5. unaprijediti komunikaciju na različitim razinama (web stranice na lokalnoj razini, povremeno
izvještavanje lokalne zajednice o djelatnosti).
II. Analiza rezultata Preporuke za zajedničke akcije uspostavljanja ravnopravnog uključenja žena
na svim nivoima sudjelovanja u športu
1. Analizom je utvrđeno da nije došlo do pozitivnih promjena te se predlaže konkretizirati
Preporuku (uvrštavanje dijelova preporuke u statute i ostale akte športskih udruga);
2. preporuka za stalnu brigu o zdravstvenoj skrbi športašica radnim tijelima HOO-a.
III. Strategija razvoja i promocije žena u športu
1. Stvaranje programa za
koordinatorica;

usmjereno obrazovanje i zajedničko djelovanje članica Mreže

2. U Strategiju ravnopravnosti spolova Vlade RH Mreža traži uvrštenje odredbi o ženama u
športu;
3. Postupno normativno uređivati područja ravnopravnosti muškaraca i žena u športu u svrhu
osiguravanja provedbe;
4. U svrhu zadržavanja športašica nakon športske karijere u športskim organizacijama voditi brigu
o njihovim sposobnostima, znanjima i ulozi u športu;
5.promocija žena u športu provoditi će se putem organiziranja javnih tribina, okruglih stolova,
medijske promocije kao i redovitog informiranja studenata i studentica kineziološkog fakulteta,
6. Mreža predlaže snimanje dokumentarnog filma o ženama sportašicama

