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PROJEKT ORIENT 
ORIENT je projekt, ki ga financira Erasmus+. Namenjen je spodbujanju socialne vključenosti in enakih 

možnosti v športu. 

Projekt je pobuda sedmih organizacij iz petih različnih evropskih držav (Italije, Češke, Latvije, Slovenije 

in Španije), ki delujejo na področju športa in socialnih storitev na različnih ravneh.

 
Zakaj PreO  

Partnerji projekta organizirajo PreO dejavnosti, kot vključujočega izobraževalnega orodja, da bi 

spodbudili k ORIENTovemu cilju enakih možnosti. To omogoča, da so invalidi in neinvalidi vključeni na 

istih prireditvah in imajo za zmago enake možnosti. 

 

PreO, ali precizna orientacija, je ena od štirih orientacijskih športnih panog (tek, gorsko kolesarjenje, 

tek na smučeh). To je panoga, ki ne pomeni nujno prihoda do kontrolnih točk postavljenih na 

tekmovalnem terenu, temveč je njen cilj prepoznavati jih z uporabo karte in kompasa, z ustrezno 

označenih opazovalnih točk ob lahko dostopnih poteh. Na vsaki opazovalni točki je vidna 

ena ali več zastavic, tekmovalci pa se morajo odločiti, katera ustreza kontrolni točki, 

prikazani na njihovi karti. 

PreO ima s svojimi aktivnostmi in tekmovanji izjemen potencial in nešteto prednosti. Izboljša 

sposobnost socialne interakcije vseh ljudi in s tem krepi splošno počutje, samozavest in 

socialno življenje udeležencev. 

Ker tekmovanja potekajo na prostem, PreO ne izboljšuje le zdravja, temveč omogoča 

športnikom, tako profesionanim kot amaterskim, da izrazijo svoje fizične, psihične, socialne in 

kognitivne plati z odličnim izboljšanjem mentalnega zdravja. 

Na prostem, neinvalidi in invalidi z vadbo precizne orientacije, raziskujejo nove dogodivščine, krepijo 

svojo domišljijo, so vključeni v ustvarjalne izkušnje in družabno življenje. PreO-jeva 

avantura očiščuje igro pred pretiranim iskanjem uspešnosti posameznika in 

spodbuja sodelovanje. 

PreO je tudi ustvarjalen: omogoča razvijanje zaznavanja prostora, kot tudi 

opazovanje, koordinacijo, koncentracijo, izbiro, sodelovanje, razumevanje meja, avtonomijo in 

neodvisen odnos.  

 
Konzorcij 

Sestava partnerstva je strateška za doseganje več ciljev in omogoča, da bi prednosti PreO spoznali po 

vsej Evropi. Poleg vodilnega partnerja (FISO, Italija) sodelujejo še dve nacionalni orientacijski zvezi 

(ČSOS na Češkem in LOF v Latviji), dve združenji civilne družbe (Fundació Privada Trinijove v Španiji in 

Associazione Progetti Sociali v Italiji), športni klub (Orientacijski klub Trzin v Sloveniji) in lokalna uprava 

(Občina Vasto v Italiji).

 
Aktivnosti 

V treh letih (2020–2022) bodo partnerji ORIENT razvili orodja, ki bodo olajšala organizacijo množičnih 

PreO prireditev, v katere bodo vključeni neinvalidni in invalidni športniki. Sodelovali bodo na dogodkih 
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in seminarjih za precizno orientacijo po celotni Evropi, skupaj z nadnacionalnimi partnerji, ki bodo 

delili svoje organizacijsko in operativno znanje. 

Projektne dejavnosti vključujejo: 

1. Zbirko najboljših praks na lokalni ravni v partnerskih državah za 

oblikovanje PreO tekmovanj, odprtih tako za neinvalide kot za športnike 

invalide. Ta analiza bo opredelila značilnosti opisanih pristopov, specifične 

spretnosti, ki jih morajo imeti trenerji in upravljalci, ki delajo s športniki v 

precizni orientaciji, da bi trenirali športnike in organizirali tekmovanja. 

2. Razvoj operativnega modela za izvedbo PreO intervencij, začenši s testi, izvedenimi na 

ozemljih partnerjev. Ta model bo temeljil na značilnostih spoznanih kot dobre prakse in bo uporabljen 

za testiranje operativno odprtih tekmovanj v precizni orientaciji na partnerskih območjih. Ta analiza 

bo vodila k pilotiranju manjših dejavnosti usposabljanja za trenerje, inštruktorje in tehnike. 

3. Vzpostavitev mreže organizacij, ki se ukvarjajo z orientacijskim športom, in vaditeljev 

iz športnega sektorja, v šolah, službah za prikrajšane ljudi. Mreža se bo lahko spoprijela z 

organizacijo dejavnosti precizne orientacije na ozemljih partnerjev tudi po zaključku 

projekta. Na koncu projektnih aktivnosti, zahvaljujoč sodelovanju nacionalnih zvez, bodo 

partnerji prosili Mednarodno orientacijsko zvezo (IOF) za potrditev vseh razvitih orodij (npr. 

praktičnih, IKT, vodnikov). Takšno priznanje naj bi olajšalo organizacijo PreO dogodkov v 

vseh državah EU in tudi izven Evrope. 

 
Informacije 

Če se želite vključiti v dejavnosti ali vedeti več o projektu, se obrnite na promotorje ali 

projektne partnerje, ki so v svoji državi na voljo kot nacionalni informacijski prenosniki.  

ORIENT Project 
 

orient@fiso.it 
www.orient.fiso.it 

VODILNI PARTNER: 
Italijanska orientacijska 
zveza (FISO)  
info@fiso.it 
www.fiso.it 

Češka orientacijska 
zveza (ČSOS) 
orient@trailo.cz 
www.orientacnisporty.
cz/en 

Latvijska orientacijska 
zveza (LOF) 
matiss.ratnieks@lof.lv 
http://lof.lv 

Associazione Progetti 
Sociali 
info@progettisociali.it 
www.progettisociali.it 

Fundació Privada 
Trinijove 
ediaz@trinijove.org 
www.trinijove.org 

Orientacijski klub Trzin 
 
kreso.kerestes@gmail.
com 
www.oktrzin-klub.si 

Občina Vasto 
 
www.comune.vasto.ch
.it 
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