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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE WUSHU KUNGFU (FRWK)
2018 – 2022
Strategia de Dezvoltare a Federației Române de Wushu Kungfu constituie o necesitate
evidentă în dezvoltarea federației, conform planificării și dorinței membrilor săi.
Fiind o federație nou creată, dar care coordonează activitatea unei ramuri de sport
recunoscută oficial în România din 1990, FRWK se va concentra pe stabilirea direcțiilor și a
modului de acțiune pentru perioada 2018 – 2022.
Federația Română de Wushu Kungfu își propune să promoveze în rândul copiilor şi al
tinerilor beneficiile practicării Wushu Kungfu, considerând că sportul, educația, moralitatea și
valorile naționale sunt fundamentul dezvoltării unor caractere puternice.
De asemenea, FRWK își propune să promoveze Wushu Kungfu în beneficiul menținerii
sănătății până la vârste înaintate, prin practicarea taijiquan și qigong, exerciții ce pot fi practicate
indiferent de vârstă și condiție fizica.
FRWK, prin strategia sa de dezvoltare, proiectele pe care le va propune şi le va iniția va
demonstra o atitudine pro activă pentru scăderea infracționalității juvenile prin oferirea unei
alternative educaționale viabile, imprimarea unor valori pozitive în conștiința copiilor şi a
tinerilor, dezvoltarea disciplinei, a respectului, a camaraderiei şi spiritului de echipă, a unor
modele veritabile și a unor idealuri în concordanță cu valorile naționale și sportive recunoscute.
VIZIUNE – SCOP - OBIECTIVE
VIZIUNE - Federația Română de Wushu Kungfu îşi propune să promoveze practicarea sportului
în general și a Wushu Kungfu în mod deosebit, ceea ce ar asigura o un organism sănătos ce va
conduce la o calitate superioară a vieții.
SCOPUL – îl constituie asigurarea cadrului dezvoltării continue a Wushu Kungfu în România,
precum şi obținerea prestigiului internațional al sportivilor, antrenorilor şi al Federației Române
de Wushu Kungfu.
OBIECTIVE:
- Stimularea, susţinerea şi promovarea performanţei sportive;
- Obținerea de medalii în competițiile internaționale oficiale la care vor participa sportivii
loturilor naționale de Wushu Kungfu.
- Promovarea spiritului de fair-play, prevenirea şi combaterea violenţei, a dopajului şi a
consumului substanţelor nocive şi/sau interzise (droguri, steroizi anabolizanți şi altele);
- Creșterea numărului de membri afiliați concomitent cu mărirea numărului de practicanţi și
sportivi legitimați.
- Orientarea şi susţinerea prioritară a dezvoltării Wushu Kungfu către zonele geografice
neacoperite în prezent;
- Creşterea nivelului de profesionalizare, a perfecţionării şi specializării antrenorilor,
instructorilor, sportivilor, arbitrilor;

- Creșterea numărului de competiții interne și internaționale în parteneriat cu structurile
sportive afiliate;
- Preocupare pentru lărgirea masei de selecţiei a sportivilor, susţinerea activităţii sportive la
nivelul copiilor, precum şi al persoanelor cu dizabilităţi. Iniţierea proceselor de selecţie,
pregătire şi realizare de competiţii pentru copiii cu aptitudini remarcabile şi pentru persoanele
cu dizabilităţi. Utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi şanse
egale;
- Crearea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu alte organizaţii,
instituţii care activează în domeniile de interes;
- Crearea şi dezvoltarea unor manifestări cultural educative şi sportive pentru promovarea
Wushu Kungfu, creşterea nivelului de vizibilitate socială şi a prestigiului cluburilor sportive şi a
practicanţilor;
- Susţinerea şi promovarea unor manifestări ştiinţifice şi de cercetare-dezvoltare în domeniul
sportiv, conex sportului, al managementului sportiv şi al organizaţiilor sportive (conferinţe,
simpozioane, grupuri de cercetare etc.). Realizarea de parteneriate pentru diferite
teme/proiecte de cercetare cu instituţii de specialitate.
- Promovarea de reprezentanți în forurile internaționale la care FRWK este afiliată;
- Promovarea Wushu Kungfu prin intermediul mass-media.
FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA RESURSELOR UMANE
- Federația Română de Wushu Kungfu va colabora cu Centrul National de Formare si
Perfecționare al Antrenorilor precum și cu alte instituții abilitate pentru formarea si
perfecționarea antrenorilor, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Federația Română de Wushu Kungfu va colabora cu organismele și instituțiile abilitate pentru
formarea de instructori, in conformitate cu legislația in vigoare.
- Federația Română de Wushu Kungfu va organiza in țară cursuri și stagii de pregătire la care vor
fi invitați lectori de renume internațional și va încerca să asigure participarea celor mai buni
antrenori la seminariile internationale.
- Federația Română de Wushu Kungfu va organiza seminarii naționale si internaționale in scopul
formarii si perfecționării arbitrilor.
SUSȚINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII
- Creşterea nivelului finanţării publice a programelor sportive la nivelul federației, prin
dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu Ministerul Tineretului și
Sportului și Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;
- Creşterea ponderii surselor private în finanţarea activităţii sportive a federației, prin
valorificarea pachetelor de sponsorizare, marketing și publicitate adresate posibililor
sponsori/parteneri;
PROMOVAREA WUSHU KUNGFU ȘI SPORIREA PRESTIGIULUI NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
- Întâlniri cu președinții/directorii structurilor sportive afiliate pentu identificarea
posibilităților de consolidare și dezvoltare a activității de Wushu Kungfu la nivel local.
- Dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor de experiență internaţionale ale federației;
- Promovarea şi susţinerea reprezentanţilor federației în organismele sportive din România şi în
cele internaţionale;
- Popularizarea mai eficientă a sportivilor, antrenorilor, cluburilor sportive și a federației în
mass-media, precum și a rezultatelor naționale și internaționale realizate.

- Creșterea numărului de prezențe a sportivilor, antrenorilor și/sau oficialilor în cadrul
emisiunilor TV sau radio;
- Continuarea organizării de manifestații demonstrative de Wushu Kungfu în cadrul unor
festivaluri culturale și artistice, în locații precum teatre, TVR, parcuri, centre comerciale etc.
- Promovarea pachetelor de sponsorizare, marketing și publicitate ale federației
CONCLUZII
Stimularea pregătirii factorilor de decizie şi conducere în domeniul managementului
activităţii şi organizaţiilor sportive, împreună cu pregătirea profesională, ştiinţifică şi organizarea
comunicării reprezintă elementele care vor face diferenţa între succesele aşteptate şi rezultatele
obţinute.
Disciplina şi perseverenţa, evitarea denigrării partenerilor şi conştientizarea avantajelor
cooperării ne vor da măsura succesului pe care îl vom atinge.
Pentru atingerea obiectivului de informare şi de susţinere a promovării şi practicării wushu
kungfu, precum şi de acţiune în cadrul activităţilor conexe sportului şi educaţiei vor trebui
elaborate proiecte şi va fi necesară acţiunea în comun a cluburilor sportive afiliate, care prin
asociere (pe criterii de afinitate sau vecinătate) vor putea dezvolta această frumoasă ramura
sportive ”WUSHU KUNGFU”.
Coeziunea, efortul comun, coordonarea şi direcţia strategică unitară, prioritizarea alocării
resurselor pentru atingerea obiectivelor esenţiale pe termen lung, organizarea comunicării şi
promovării vor constitui raţiuni pentru eşec sau chei ale reuşitei.
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