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Обучителната програма на Антидопинговия център се основава на
разработена система за координация и информация между заинтересованите страни
спортни федерации, клубове, Министерство на младежта и спорта, Министерство на
образованието и науката, образователните институции, като основната цел е
опазването на духа на спорта, здравето на спортистите и техните права, както и
предоставянето на равни възможности за съревнование в чист от допинг спорт.
Всяка година се определят целевите групи за обучение на основание оценка
на настоящата ситуация, предстоящи спортни събития и учебните програми в
образователните институции. Определянето на целевите групи е насочено към
разширяване обхвата на осведомеността на участниците относно основните
антидопингови теми като приоритет на обучителната програма са подрастващите
спортисти и спортисти, включени в състава на представителните отбори на България
и спортно техническия персонал.
Средствата за предоставяне на антидопингово обучение обхващат вариация
от възможности: обучителни сесии, он-лайн обучение, изнесено обучение, кампании
по време на големи спортни събития, лекции в учебните програми на спортните
училища, обучение на спортно-технически лица, обучение на лица, санкционирани
за нарушение на антидопинговите правила, обучение на обучители и преподаватели
по физическо възпитание и спорт в общообразователните училища. Информирането
на обществото (в т.ч. медии, посетители във фитнес центрове, спортуващи в
свободното време) се осъществява и чрез изпълнението на социално насочени
проекти.
Разработването, изпълнението и оценяването на програмата се осъществява
от експерти в направление „Антидопингови програми“, а контрол върху тези
дейности изпълняват Изпълнителният директор и Главният секретар на
Антидопинговия център. Необходимите ресурси за изпълнението на обучителните
програми са заложени в бюджета на организацията.
В изпълнение на обучителната програма на АЦ ежегодно се изготвя и
актуализира годишен план за обучение на Антидопинговия център въз основа на
Международния стандарт за обучението и ръководството към него, и следните
критерии:
1. Оценка на настоящата ситуация- основаваща се на ПРП, Оценка на риска,
планиране и обезпечаване на изпълнението на плана;
2. Определяне на целевите групи, обхвата и тематичното разпределение на
Плана за обучение
2.1. Целеви Групи
А)Спортисти
1.a Състезатели, които за първи път преминават антидопингово обучение
2.а Състезатели преминавали антидопингово обучение преди 18 месеца
3.а Състезатели от високo-рискови спортове
Б)Спортни лекари
В)Спортно-технически персонал
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Г) Целево ориентирани превантивни програми за определени федерации
Д)Обучение на обучители
Е) Състезатели, участници в олимпийски и параолимпийски игри и форуми
И) Изнесено обучение- по покана на български и международни федерации
2.2

Тематично разпределение на годишния план за антидопингово
обучение:
-

Нарушение на спортната етика;
Забранителен списък;
Процедура по допингов контрол;
Права и задължения на спортистите;
Допинг и антидопингови нарушения;
Вреда от употребата на забранени субстанции и методи; Разрешение за
терапевтична употреба;
Хранителни добавки;
Нормативни документи, наказания и управление на резултати съгласно
Световния антидопингов кодекс и Наредбата за антидопинговата дейност;
АДАМС: подаване на информация за местонахождение;
Сигнал за допинг нарушение;
Специализирано обучение във връзка със спецификата на конкретния
спорт или във връзка с антидопинговите правила на съответната спортна
проява/ форум.

3. Оценката на изпълнението на Плана за обучение е ежегодна и се изготвя
отчет, въз основа на:
- Обхванати спортисти, СТЛ и официални лица по целеви групи (по т.
2);
- Проведени самостоятелни и с участието на други организации
кампании и публични събития и целевите групи, обхванати по
време на провеждането им;
- Чрез попълване на анкетна форма за обратна връзка за Оценка на
обучението от участниците в него;
- Чрез анкета за оценка на получените знания от страна на
участвалите състезатели и СТЛ;
- Чрез мониторинг на допуснатите нарушения за местонахождението
на спортистите, включени в РСТ на АЦ.
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