POZVÁNKA
Národní kvalifikační turnaj na Homeless World Cup
17. června 2011 od 9 hod
hřiště v Masné ulici 14, Praha 1

Letošní národní kvalifikace na Homeless World Cup, mistrovství světa bezdomovců a dalších
sociálně vyloučených skupin v pouličním fotbale, se koná v pátek 17. června od 9 hodin na
veřejném hřišti v Masné ulici 14 v Praze 1. Nejlepší hráči kvalifikace pojedou v srpnu 2011
reprezentovat Českou republiku na Homeless World Cup do Paříže.

Národní kvalifikační turnaj pořádá již popáté občanské sdružení SANANIM, které je jedním
z největším poskytovatelů komplexních služeb v oblasti drogových závislostí. S mezinárodním
výborem Homeless World Cupu spolupracuje od roku 2006, kdy převzalo od sdružení Nový Prostor
patronát nad účastí České republiky v této soutěži. Kvalifikačního turnaje se zúčastní 7 týmů,
složených z klientů různých neziskových organizací ČR (terapeutické komunity, Naděje, azylové domy
apod.).
Homeless World Cup je mezinárodní projekt, který existuje od roku 2003 a využívá pozitivní
síly fotbalu ke zvyšování povědomí o problému sociálního vyloučení a chudoby ve světě. Sociální
integrace prostřednictvím sportu je úspěšnou strategií a společné nadšení pro fotbal má jedinečnou
schopnost bořit sociální hranice. Obecným cílem projektu je pomoci sociálně vyloučeným (lidem bez
domova, vyléčeným uživatelům drog a azylantům) k integraci do společnosti.
Stejně jako ostatní země se připojujeme k myšlence, že pouliční fotbal je skvělou příležitostí
nejen k tomu, abychom mohli upozornit na témata, jako je sociální vyloučení, bezdomovectví a život
v chudobě, ale také přímo pomoci účastníkům turnaje (bezdomovcům, azylantům, drogově závislým)
změnit své životní situace.
O úspěšnosti projektu svědčí výzkumy organizátorů HWC. Statistiky z předchozích ročníků
Homeless World Cupu potvrzují, že to je cesta dobrým směrem. Z výzkumu mezi 381 hráči, kteří se
zúčastnili mistrovství světa v Kodani, například vyplývá, že 93 % hráčů získalo novou motivaci do
života, 83 % má lepší vztahy se svými blízkými a 71 % si v životě významně polepšilo, 29 % mimo jiné
získalo pravidelné zaměstnání a 32 % dnes studuje.
„Když vidím, s jakou důležitostí a často i hrdostí hráči ke své účasti - byť jen na národní
kvalifikaci, přistupují, vždycky si říkám, že na tom sportu prostě něco je. A i když ti kluci a pánové
samozřejmě chtějí hlavně vyhrát, stát se členy národní reprezentace a třeba se poprvé v životě
kouknout za hranice, není to jenom o tom. Jeden den na kvalifikačním turnaji jim sice život nezmění,
ale může je třeba aspoň nastartovat,“ Josef Šedivý, pracovník Terapeutické komunity Němčice
SANANIM a manager týmu české reprezentace.
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Homeless World Cup
Na myšlenku pořádat Homeless World Cup přišli v roce 2001 na mezinárodní konferenci
Network of Street Papers Harald Schmied, šéfredaktor rakouského Megaphonu, a Mel Young, sociální
podnikatel a spoluzakladatel The Big Issue Scotland. Hledali jazyk, který by dokázal sjednotit lidi bez
domova po celém světě. Napadl je fotbal.
V roce 2003 se ve Štýrském Hradci v Rakousku konal první Homeless World Cup a zúčastnilo
se ho 18 zemí. Úspěch pořadatele povzbudil a s rostoucím významem projektu se v jeho čele začali
objevovat i čelní představitelé sportu, kultury a politiky. Další mistrovství se konala v Göteborgu
(2004), v Edinburghu (2005), v Kapském Městě (2006), v Kodani (2007), v Melbourne (2008), v Milánu
(2009) a v Rio de Janeiru (2010).
Hlavní partnery Homeless World Cupu jsou International Network of Street Papers, NIKE,
Manchester United a UEFA a řada světových firem, bez jejichž podpory by realizace tohoto projektu
nebyla možná. V neposlední řadě se na pořádání podílejí také neziskové organizace.

Program Národní kvalifikace:
9.00 - tisková konference
9.30 – slavnostní výkop
17.00 – předpokládané zakončení

Bližší informace podá:
Josef Šedivý, sedivy@sananim.cz, tel.: 383 396 120, 602 311 799
Více informací o HWC na www.homelessworldcup.org, zvitezitmuzekazdy.cz.
Více informací o o. s. SANANIM na www. sananim.cz.
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