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OCHRANA DĚTÍ. 

 
Většina sportovních aktivit, fotbal nevyjímaje, je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje 

sociální rozdíly a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro 

integraci všech sociálních skupin dětí a mládeže. 
 

Fotbalový Klub SEKO Louny z.s. chrání, zabezpečuje a zajišťuje dobré životní podmínky mladých hráčů a 

zajišťuje bezpečné prostředí během akcí organizovaných klubem.  

 

Zároveň se snaží prosazovat hodnoty, které považuje za stěžejní nejen na fotbalových trávnících:  

*Poctivost, jednání v duchu fair play. 
*Solidaritu a týmového ducha 

*Respekt, toleranci a korektnost vůči soupeři 

*Vášeň, pracovitost 
*Disciplínu 

 
Děti patří k důležitým přispěvatelům k úspěchu sportu, a to jak jako diváci, tak i vlastní praktickou činností. 

 

Sport je považován za příznivě přispívající k fyzickému i mentálnímu rozvoji dítěte. Pomáhá dětem učit se 

pravidlům a respektovat je, podporuje rozvoj schopnosti soustředění, učí zodpovědnosti, buduje sebedůvěru a 

mnoho dalších užitečných schopností. 

 

Tak jako každá jiná činnost ve společnosti funguje i sport v uznaném zákonném rámci. Ať již jde o placení 

členství, budování stadionu, či vyplácení mzdy, všechny akce spojené se sportem musí respektovat zákonná 

pravidla. 

Místní, národní, oblastní a mezinárodní sportovní federace mají svoje vlastní pravidla, administrativu a výbory.  

 

Pravidla jsou definována a uplatňována v souladu s domácím a mezinárodním právem.  

V případě dětí to znamená, že práva uznávaná Konvencí práv dítěte musí být brána v potaz všemi partnery ve 

sportu zúčastněnými: rodiči, trenéry, federacemi a zvláště veřejnými úřady.  

Podle principu postupného pověřování má hlavní a první zodpovědnost za uplatnění těchto práv nejen stát, ale i 

sportovní federace.  

 

Sport je všeobecně považován za skvělou činnost pro rozvoj dítěte, jeho schopností a předpokladů. Ne vždy 

však tyto ušlechtilé cíle jdou ruku v ruce s vítězstvím. Dospělí, ať již rodiče, trenéři či státní anebo sportovní 

úředníci mají morální i zákonné závazky uplatnit lidská práva dětí zapojených do soutěžního sportu. 

 

 


