
port & Concertation

office
du sport

www. fnoms.org

util

de développe ent

&& de cohésion

ociale



util

de développe ent

&& de cohésion

ociale

office
du sport

port & Concertation



sommaire

PP..1100  ��  MMiissssiioonnss  eett  rrôôlleess  dd
’’uunn  OOffffiiccee  dduu  SSppoo

rrtt
PP..66    ��  QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  OO

ffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ??  
  

PP..1144    ��  CCrrééeerr uunn OOffffiiccee dduu SSppoorrtt :: mmooddee dd’’eemmppllooii

PP..1166    ��  LLaa  FFNNOOMMSS  eett  llee  rréésseeaauu

PP..1188    ��  LLee  PPrroojjeett  SSppoorrttiiff  
LLooccaall  ::  PPSSLL

PP..44    ��  AAuu  ccooeeuurr  ddee  llaa  rréé
aalliittéé  ssppoorrttiivvee



l’office du sport
au coeur de la
réalité sportive

UUnn  mmoonnddee  ssppoorrttiiff  ccoommpplleexxee

......  ddéélliivvrrééeess  ppaarr  lleess  ffééddéérraattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ddééllééggaattaaiirreess,,
ssccoollaaiirreess,,  mmuullttiissppoorrttss  eett  aaffffiinniittaaiirreess..  LLeess  ccoommppééttiitteeuurrss  eenn
ssoonntt  uunnee  ccoommppoossaannttee..

�� 1155  mmiilllliioonnss  ddee  lliicceenncceess
......

......  nnoonn  lliicceenncciiééss,,  ssiimmpplleess  aaddhhéérreennttss  dd’’uunn  cclluubb  oouu  mmêêmmee
hhoorrss  aassssoocciiaattiioonn..

1155  mmiilllliioonnss  ddee  pprraattiiqquuaa
nnttss......
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........  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  eett  mmoorraalleess  ppaarrttiicciippaanntt  oouu
ss’’iinnttéérreessssaanntt  àà  llaa  vviiee  ssppoorrttiivvee  llooccaallee..

�� lleess  aauuttrreess  aacctteeuurr
ss  dduu  ssppoorrtt......



15  millions  de  pratiqua
nts...
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DDeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess
eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee

LLaa  ccoommmmuunnee  pprreemmiièèrree  ccoolllleeccttiivviittéé  tteerrrriittoorriiaallee,,  pprreemmiièèrree
rreennccoonnttrree  dduu  cciittooyyeenn  aavveecc  llee  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell..
OOnn  eenn  ccoommppttee  eennvviirroonn  3366  770000  !!

LLeess  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  rreessssoouurrcceess  ffiissccaalleess  mmaaiiss
eelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddee  rrééeelllleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  eett
éécchhaappppeenntt  aauu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell..  AAuu  11eerr jjaannvviieerr  22000066,,  oonn
eennrreeggiissttrraaiitt  22  557733  EEPPCCII,,  ccoonncceerrnnaanntt  3322  991133  ccoommmmuunneess  ((eennvviirroonn
9900%%)).. LLeess  qquueellqquuee  33  777711  ccoommmmuunneess  ««  iissoollééeess  »»  rreepprréésseenntteenntt
ttoouutteeffooiiss  pprrèèss  ddee  77  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ((pprrèèss  ddee  99%%  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  nnaattiioonnaallee)),,  ddoonntt  441177  eenn  IIllee  ddee  FFrraannccee  ((ssooiitt  33,,88  mmiilllliioonnss
dd’’hhaabbiittaannttss))..

QQuuaanndd  oonn  ddiitt  ssppoorrtt,,  oonn  ppeennssee  ttoouutt  ddee  ssuuiittee  aauu  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  ((cclluubbss))..
OOrr  llee  ssppoorrtt  eesstt  dd’’aabboorrdd,,  àà  ccôôttéé  ddee  ll’’EEPPSS,,  pprraattiiqquuéé,,  aauuxx  hheeuurreess  oouuvvrraabblleess,,  àà
ll’’ééccoollee  !!  CCee  ssoonntt  ddoonncc  lleess  ccoommmmuunneess  qquuii  ssee  rreettrroouuvveenntt  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee,,
aavveecc  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree,,  mmaaiiss  aauussssii  aavveecc  lleeuurrss  éédduuccaatteeuurrss  ssppoorrttiiffss  ((eett
ééggaalleemmeenntt  EETTAAPPSS))  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  ssooiitt  eenn  lliiaaiissoonn  aavveecc  ll’’ééccoollee,,  ssooiitt  ddaannss
ddeess  ssttrruuccttuurreess  mmuunniicciippaalleess..  CC’’eesstt  aauussssii  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ttoouutteess  lleess
ffoorrmmeess  ddee  pprraattiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  hhoorrss  cclluubbss..

LLaa  ccoommmmuunnee

��  LLeess  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss

LL’’ééccoollee



Qu’est-ce qu’un
o ffice du spor t

LL’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ::  llaa  ssoolluuttiioonn  !!

.. .. ..  pplluurraalliissttee  eett  oouuvveerrttee  àà  ll ’’éécchheelloonn  dd’’uunnee  ccoommmmuunnee  oouu  dd’’uunnee  iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé..
AAssssoocciiaattiioonn  ««  llooii  ddee  11990011  »»  rreeggrroouuppaanntt  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree
ddee  ccoommppéétteennccee,,  iinnddééppeennddaannttee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  ssppoorrttiiff,,  rreefflleett  ddee
ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss  eett  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ttoouutteess  lleess  pprraattiiqquueess  eett  ttoouutteess  lleess
ffoorrmmeess  ddee  pprraattiiqquueess  ssppoorrttiivveess..

QQuueellllee  qquuee  ssooiitt  ll’’ééqquuiippee  ppoolliittiiqquuee  eenn  ppllaaccee,,  ll’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ––  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssoonn
aappppeellllaattiioonn  ––  ffoouurrnniitt  uunnee  aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn eenn  rreennffoorrççaanntt  llaa  llééggiittiimmiittéé  eett  llaa  ppeerr--
ttiinneennccee  ddeess  ddéécciiddeeuurrss..

uunnee  ssttrruuccttuurree  iinndd
ééppeennddaannttee......
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port & Concertation

LLaa  ddoouubbllee  llooggiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ssppoorrttiivvee  eett  tteerrrriittoorriiaallee,,  eesstt  aauu  ccœœ      uurr

ddee  ttoouutteess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall..
LLaa  ssoolluuttiioonn  ?? LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt,,

vvéérriittaabbllee  CCoonnsseeiill  SSppoorrttiiff  TTeerrrriittoorriiaall ,,
bbooîîttee  àà  oouuttiillss  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ffaaiirree  vviivvrree  llaa    pprroommoottiioonn  dduu  ssppoorrtt  ppoouurr  ttoouuss..



EEnn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  ll’’aaccttiioonn  mmuunniicciippaallee  ((sseerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss)),,  ll ’’OOffffiiccee  dduu
SSppoorrtt,,   mmiissssiioonnnnéé  ppaarr  uunnee  mmuunniicciippaalliittéé  oouu  uunn  EEPPCCII,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ssaa
pprroopprree  iinniitt iiaattiivvee,,  ppeeuutt  oorrggaanniisseerr,,  ccoooorrddoonnnneerr  oouu  ggéérreerr  ddiifffféérreenntteess
aaccttiivviittééss,,  ooccccaassiioonnnneelllleess  oouu  ppeerrmmaanneenntteess,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  ::

VVéérriittaabbllee  aacctteeuurr  dd
uu  mmoonnddee  ssppoorrttiiff

..77

AAcctteeuurr  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee
ppaarr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  eett  ll’’iinniittiiaattiioonn

ssppoorrttiivvee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess
jjeeuunneess,,  ddeess  ppooppuullaattiioonnss

ddééffaavvoorriissééeess,,  ttoouuttee  ll’’aannnnééee  oouu
ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess,,  eettcc..

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorrttiivveess
oouu  eexxttrraa--ssppoorrttiivveess  àà  ccaarraaccttèèrree

ccoonnvviivviiaall,,  hhuummaanniittaaiirree,,
ccuullttuurreell,,  eettcc..

CCeennttrree  ddee  mmééddeecciinnee
dduu  ssppoorrtt  ((CCMMSS))..

CCoollllooqquueess,,  ccoonnfféérreenncceess,,  sseessssiioonnss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn..

MMuuttuuaalliissaattiioonn  ddee  mmooyyeennss
tteecchhnniiqquueess  eett  hhuummaaiinnss  ppoouurr  lleess

aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ::  
sseeccrrééttaarriiaatt,,  mmaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee
eett  ppééddaaggooggiiqquuee,,  ssoonnoorriissaattiioonn,,

bbaalliissaaggee,,  ssiièèggee  ssoocciiaall,,
vvooiirree  eemmppllooiiss,,  eettcc..

AAiiddee  eett  ccoonnsseeiillss aauupprrèèss  ddeess  éélluuss
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssppoorrtt  dd’’AAccttiivviittééss
PPhhyyssiiqquueess  eett  SSppoorrttiivveess  ((AAPPSS))..



Qu’est-ce qu’un
o ffice du spor t

UUnnee aassssoocciiaattiioonn qquuii rraasssseemmbbllee qquuii  ??
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LLaa  ffnnoommss  aattttaacc hhééee  àà  llaa  nnoottii oonn  dd ’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess

OOffffiicceess  dduu  SSppoorrtt  vviiss--àà--vviiss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ssppoorrttiiffss

eett  ppoolliittiiqquueess  ddééccoonnsseeiillllee  qquu ’’uunn  éélluu  ““ppoolliittiiqquuee””

ssooiitt  àà  ssaa  ttêêttee  aaffiinn  dd ’’éévviitteerr  ttoouuttee  ccoonnffuussiioonn  ddeess

ggeennrreess  eett  llee  rriissqquuee  ddee  ““ggeessttiioonn
  ddee  ffaa iitt  ““..

LLee  ccoonnsseeiill  FFNNOOMMSS

CCeerrttaaiinnss  OOffffiicceess  dduu  SSppoorrtt  ((nnee))  rraasssseemmbblleenntt  ((qquuee))  lleess  cclluubbss  ssppoorrttiiffss..  CCeellaa  ppeeuutt
ppaarraaîîttrree  rreessttrriiccttiiff,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  ddééjjàà  iimmppoorrttaanntt  ddee  rreeggrroouuppeerr  llooccaalleemmeenntt  ddee  ffaaççoonn
ttrraannssvveerrssaallee,,  llee  mmoonnddee  ssppoorrttiiff..

�� DD’’aauuttrreess  OOffffiicceess  dduu  SSppoorrtt  aaccccuueeiilllleenntt  eenn  lleeuurr  sseeiinn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss pprraattiiqquuaanntt
ooccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  oouu  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess,,  tteelllleess  qquuee  ::  MMaaiissoonn  ddee
qquuaarrttiieerr,,  ddee  JJeeuunneess,,  CCeennttrreess  ssoocciiaauuxx,,  eettcc..

�� DD’’aauuttrreess  ssoonntt  oouuvveerrttss  àà  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt --  ddeess  AAccttiivviittééss  PPhhyyssiiqquueess  eett
SSppoorrttiivveess  ((AAPPSS))  --  cc''eesstt--àà--ddiirree  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  eett  mmoorraalleess  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt
oouu  ss’’iinnttéérreesssseenntt  àà  llaa  vviiee  ssppoorrttiivvee  llooccaallee..

�� DD’’aauuttrreess,,  eennffiinn,,  aaddmmeetttteenntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  --  eeuuxx--mmêêmmeess  ““aacctteeuurrss  dduu
ssppoorrtt””  --  qquuee  ssoonntt  lleess  éélluuss  eett  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  sseerrvviicceess,,  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  dduu
sseecctteeuurr  dduu  ssppoorrtt..

�� LLeess  pprrooffeesssseeuurrss  dd’’EEPPSS



UUnn  OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ::

LL’’OOffffiiccee  dduu  ssppoorrtt  eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  llooii  11990011,,  eett  mmêêmmee  ssii  lleess  éélluuss  eenn  ssoonntt
mmeemmbbrreess,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  uunn  oorrggaannee  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé..

UUnn  OOMMSS  eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ::  IInnddééppeennddaannttee,,  PPlluurraalliissttee  eett  OOuuvveerrttee..

AAuu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  llee  sseerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss  ppaarrttiicciippee  àà
ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ssppoorrttiivvee  mmuunniicciippaallee,,  cc’’eesstt  ccee  qquuii
llee  ddiissttiinngguuee  ddee  ll’’OOffffiiccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  eenn  ppllaaccee,,
mmaaiiss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ««  llooii  11990011  »»..
LL’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  nn’’eesstt  ppaass  uunn  oorrggaannee  ddee  ddéécciissiioonn,,  mmaaiiss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn,,
dd’’ééttuuddee,,  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  eett  dd’’aanniimmaattiioonn..

CC’’eesstt  ll’’iinntteerrffaaccee  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé..

�� UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  eexxttrraa--mmuunniicciippaallee

UUnn  sseerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss

AA  llaa  ddiifffféérreennccee  dd’’uunn  cclluubb  oommnniissppoorrttss,,  ll’’OOffffiiccee  nnee  ggèèrree  aauuccuunnee
ccoommppééttiittiioonn  ssppoorrttiivvee,,  mmaaiiss  iill  rreeggrroouuppee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
ddeess  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  ddee  pprraattiiqquuee  ((ssccoollaaiirreess,,  eennttrreepprriisseess,,  cciivviillss,,  eettcc..))..

�� UUnn  CClluubb  OOmmnniissppoorrttss

..99
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LL’’OOffffiiccee  dduu  ssppoorrtt,,
uunn  oouuttiill  eeffffiiccaaccee  ddee......

..  TToouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ssppoorrttiiff

..  RRééfflleexxiioonn  ssuurr  llaa  ppllaaccee  eett  llee  rrôôllee  ddeess  AAPPSS  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree,,
pprrooppoossiittiioonn  ddee  ppiisstteess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt

..  PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss

..  PPrrooppoosseerr  eett  ééttaabblliirr  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonnss

..  OOrrggaanniisseerr  ddeess  ssooiirrééeess  ddéébbaattss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn

..  PPrrooppoosseerr  ddeess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  mmaattéérriieellss

..  CCoonnccoouurriirr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn

..  LL’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ppeeuutt  ddeevveenniirr  ggrroouuppeemmeenntt
dd’’eemmppllooyyeeuurrss  aaffiinn  ddee  mmuuttuuaalliisseerr  ll’’eemmppllooii  ssppoorrttiiff

..  VVaalloorriissaattiioonn  eett  aaiiddee  aauu  bbéénnéévvoollaatt

CCoonncceerrttaattiioonn

��  SSoouuttiieenn  aauuxx  aassssoocc
iiaattiioonnss

..1100



.  Proposer  des  services  administratifs  et  matériels

.  Concourir  à  la  formation

.  L’Office  du  Sport  peut  devenir  groupement
d’employeurs  afin  de  mutualiser  l’emploi  sportif

.  Valorisation  et  aide  au  bénévolat

..  AAnniimmeerr  llaa  vviiee  llooccaallee  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnee  eett  llee  mmoonnddee  aassssoocciiaattiiff

..  CCoooorrddoonnnneerr  lleess  aaccttiioonnss  ssppoorrttiivveess

..  OOrrggaanniisseerr  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ((mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirreess))  eenn
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ((eexx  ::  WWeeeekk--eenndd  SSppoorrtt  eenn  FFaammiillllee))

..  GGeessttiioonn  dd’’uunn  CCeennttrree  ddee  MMééddeecciinnee  dduu  SSppoorrtt  ((CCMMSS))

..  CCeerrttaaiinnss  OOffffiicceess  dduu  SSppoorrtt,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  sseerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss,, ggèèrreenntt    
lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  mmuunniicciippaalleess  ((ppllaannnniinnggss,,  aattttrriibbuuttiioonn  ddee  lliieeuuxx……))

..  MMiissee  eenn  ppllaaccee  eett  ggeessttiioonn  dd’’uunnee  ééccoollee  dduu  ssppoorrtt

..  RRééaalliissaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  BBuulllleettiinn,,  GGuuiiddee  dduu  ssppoorrtt,,
aannnnuuaaiirree  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss,,  ssiittee  iinntteerrnneett  rreessssoouurrcceess  oouu  ““PPoorrttaaiill””  ppoouurr  
lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess

..  OOrrggaanniissaattiioonn ddee  ffêêtteess  dduu  ssppoorrtt,,  ffoorruumm  dduu  ssppoorrtt

�  Soutien  aux  assoc
iations

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  
vviiee  llooccaallee

�� CCoommmmuunniiccaattiioonn

..1111

SSeeuull  oouu  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt,,  ll ’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ppeeuutt
êêttrree  ll ’’ iinniittiiaatteeuurr  dd ’’uunnee  aaccttiioonn  mmaaiiss  aauussss ii  ll ’’ aacctteeuurr
oouu  llee  ccoooorrdd iinnaatteeuurr..  LLaa  FFnnoommss  pprrééccoonniissee  qquuee  ddee
tteelllleess  mmiissssii oonnss  ffaasssseenntt  ll ’’oobbjjeett  dd ’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn
eennttrree  ll ’’OOffffiiccee  eett  llaa  CCoolllleecctt iivviittéé..

LLee  ccoonnsseeiill  FFNNOOMMSS
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QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess
ccoonnccrreettss  dd’’aaccttiioonnss......

..1122

CCeeuuxx  qquu ’’ oonn  aappppeellllee  iimmppaarrffaa iitteemmeenntt  aa iinnssii   ssoonntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ttrrèèss

bbiieenn  oorrggaanniissééss,,  mmaaiiss  aauuttrreemmeenntt  eett  ppaarr  eeuuxx--mmêêmmeess..   UUnn  OOffffiiccee  dduu

SSppoorrtt  qquuii  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  ttoouutteess  lleess  pprraatt iiqquueess  eett  ttoouutteess  lleess

ffoorrmmeess  ddee  pprraatt iiqquueess,,  sseerraa  àà  mmêêmmee  dd ’’ uunnee  ppaarrtt  ddee  ccoonnvvaa iinnccrree  uunnee

mmuunnii cciippaa ll iittéé  ddee  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee ,,  dd ’’ aauuttrree  ppaarrtt  ddee

sseennss iibbiilliisseerr  lleess  cc lluubbss,,  eett  eenn ffiinn  ddee  pprréésseenntteerr  àà  cceess  pprraattiiqquuaannttss  lleess

aavvaannttaaggeess  ddee  llaa  vviiee  aassssoocciiaattii
vvee..

QQuuee  ffaa iirree  ddeevvaanntt  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ““ iinnoorrggaanniissééss  ““  ??

QQuuii  mmiieeuuxx  qquu ’’ uunn  OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ppeeuutt  ffaa iirree  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  rrôôllee
ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ssppoorrtt,,  qquu ’’ iill  ssooiitt  ddee  llooiissiirr  oouu  ddee  ccoommppééttiittii oonn,,  ddaannss
ll ’’ ééccoonnoommiiee  llooccaa llee  ??  OOnn  ppoouurrrraa iitt  aaddoopptteerr  uunn  rraa iissoonnnneemmeenntt  iiddeennttiiqquuee
ppoouurr  llee  rrôôllee  ccuullttuurreell  ddee  cceess  ddeeuuxx  vvoolleettss  ddeess  AAPPSS..  QQuuii  mmiieeuuxx  qquuee
ll ’’ OOffffiiccee  dduu  ssppoorrtt  ppeeuutt  aammeenneerr  àà  uunnee  ccoohh aabbiittaattii oonn  hh aarrmmoonniieeuussee  ??

PPrreennddrree  eenn  ccoommppttee  llee  llooiiss iirr  ssppoorrttiiff
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LL’’OOffffiiccee  ddééffeenndd  ddeess  vvaa lleeuurrss  ppaarrttaaggééeess..   LLaa

ssaannttéé  pphhyyssiiqquuee,,  mmeennttaa llee  eett  ssoocciiaa llee  llee

ccoonncceerrnnee  aauu  pprreemmiieerr  cc hheeff..   LLeess  OOffffiicceess  dduu

SSppoorrtt  oonntt  ééttéé  ppiioonnnniieerrss  ddaannss  llaa  ccrrééaattii oonn

eett  llee  ffoonnccttii oonnnneemmeenntt  ddeess  CCeennttrreess  ddee  

MMééddeecciinnee  dduu  SSppoorrtt  ((CCMMSS))..  LLee  ssppoorrtt  nn’’ eesstt

ppaass,,  eenn  ssooii,,  ppoorrtteeuurr  ddee  ttoouutteess  lleess  vveerrttuuss..

CCee  ssoonntt    lleess  ccoonndd iittiioonnss  ddee  pprraattiiqquuee  qquuii  eenn

ffoonntt  --  oouu  nnoonn  --  uunn  vveecctteeuurr  eexxttrraaoorrdd iinnaa iirree

ddee  vvaa lleeuurrss ..

SSaannttéé  eett  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,
qquu ’’aappppoorrttee  uunn  OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ??

QQuuii  mmiieeuuxx  qquu ’’ uunn  OOffffii ccee  dduu  SSppoorrtt  ppeeuutt  aammeenneerr  uunnee  mmuunniicciippaa ll iittéé  eettllee  mmoouuvveemmeenntt  ssppoorrttiiff  ff ééddéérréé  aa iinnssii   qquuee  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  lliiééss  aauussppoorrtt  àà  ééllaabboorreerr  uunn  PPrroojjeett  SSppoorrttiiff  LLooccaa ll  ((PPSSLL))  ??  PPrroojjeett  ppaarrttaaggéé,,éévvoolluutt iiff,,  vvéérriittaabbllee  aa iiddee  àà  llaa  ddéécciiss iioonn  vveerrss  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ffaa iissaanntt  dduussppoorrtt  uunnee  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  pprroo ggrraammmmee  gglloobbaa ll ..

LLee  RRôôllee  éédduuccaattiiff  eett  ssoocciiaa ll  dduu  ssppoorrtt



la création d’un
o f f i c e  d u  s p o r t

CCrrééeerr  uunn  OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  ::
mmooddee  dd’’eemmppllooii......
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LLaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ssoouuvveenntt  llaa  mmiieeuuxx  ppllaaccééee  ppoouurr  rrééuunniirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt  llooccaall  ppoouurr  ccrrééeerr  ll’’OOffffiiccee..

TToouutteeffooiiss,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  lleess  cclluubbss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinniittiiaatteeuurrss  ddee  pprroojjeett  àà
llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduuqquueell  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  sseerraa  aassssoocciiééee..

..  AAddoopptteerr  lleess  ssttaattuuttss  ((llooii  11990011))  eett  llee  pprrééaammbbuullee..

..  ÉÉlliirree  uunn  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ccoonnssttiittuueerr  uunn  bbuurreeaauu  ((aauu  mmooiinnss  uunn  PPrrééssiiddeenntt,,
uunn  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall,,  uunn  TTrrééssoorriieerr))..

..  FFiixxeerr  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall..

..  ÉÉttaabblliirr  llaa  lliissttee  ccoommppllèèttee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommppoorrttaanntt  ::  nnoomm,,  pprréénnoomm,,
ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  nnaattiioonnaalliittéé,,  pprrooffeessssiioonn,,  ddoommiicciillee,,  ffoonnccttiioonn  aauu  sseeiinn  dduu
CCoonnsseeiill,,  ssiiggnnaattuurree  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess..

�� LL’’iinniittiiaattiivvee

LLaa ccoonnvvooccaattiioonn dd’’uunnee AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee ccoonnssttiittuuttiivvee

AA  ffaaiirree  àà  llaa  SSoouuss--PPrrééffeeccttuurree,,  PPrrééffeeccttuurree,,  oouu  PPrrééffeeccttuurree  ddee  PPoolliiccee  ppoouurr  PPaarriiss..

PPrréévvooiirr  ::
..  DDeemmaannddee  ddee  ddééccllaarraattiioonn..
..  DDeeuuxx  eexxeemmppllaaiirreess  ddeess  ssttaattuuttss  cceerrttiiffiiééss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt..

AAuu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ::
..  DDeemmaannddee  dd’’iinnsseerrttiioonn  oobblliiggaattooiirree..

�� LLaa  ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa  pprrééffeeccttuurree
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AAddrreesssseerr  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  ::
..  DDeemmaannddee  ddee  ddééccllaarraattiioonn..
..  DDeeuuxx  eexxeemmppllaaiirreess  ddeess  ssttaattuuttss  cceerrttiiffiiééss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt..

LLaa  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  llaa  FFNNOOMMSS

SSeeuulleess  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  aaddhhéérreenntteess  àà  uunnee  ffééddéérraattiioonn
aaggrrééééee  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrtt  ppeeuuvveenntt  oobbtteenniirr  llee  ffoonndd
““CCNNDDSS”” ..

LLee  ccoonnsseeiill  FFNNOOMMSS

UUnnee  ffééddéérraattiioonn  RReessssoouurrcceess
**  UUnnee  RReevvuuee  ““SSppoorrtt  ddaannss  llaa  CCiittéé““  ttrriimmeessttrriieellllee
**  UUnnee  lleettttrree  jjuurriidd iiqquuee
**  UUnn  ss iittee  iinntteerrnneett  rreessssoouurrcceess
**  UUnnee  nneewwsslleetttteerr
**  UUnnee  DDooccuummeennttaatt iioonn  FFnnoommss  RReessssoouurrcceess
**  44  àà  66  JJoouurrnnééeess  dd ’’ ééttuuddee,,  ddee  ffoorrmmaattii oonn  eett  dd ’’ iinn ffoorrmmaatt iioonn  ppaarr  aann

UUnnee  ffééddéérraattiioonn  aaggrrééééee  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrtt
**  PPoouurr  ll ’’OOffffiiccee,,  cc ’’ eesstt  ppoouuvvooiirr  ppoossttuulleerr  àà  uunnee  ddeemmaannddee  ddee
ssuubbvveennttii oonn  CCNNDDSS  ((CCoonnsseeiill  NNaatt iioonnaa ll  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  SSppoorrtt))

PPoouurrqquuooii  aaddhhéérreerr  àà  ll aa  FFNNOOMMSS  ::  lleess  ppeettiittss  ++

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ::
FFNNOOMMSS

3333  rruuee  MMaanniinn  --  7755001199  PPaarriiss
TTééll ..  0011..4422..4411..1111..9988

FFaaxx  ::  0011..4422..4411..1122..2266
EEmmaaiill  ::  ffnnoommss@@ffnnoommss..oorrgg



l a  f é d é r a t i o n
n a t i o n a l e  d e s
o f f i c e s  d u  s p o r t

LLaa  FFNNOOMMSS,,  cc’’eesstt      ......
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..  AAcccceessssiibbiilliittéé  àà  ttoouuss

..  SSaannttéé  ppaarr  llee  ssppoorrtt

..  VVaalleeuurrss  cciittooyyeennnneess

..  11  220000  OOffffiicceess  ((ccoommmmuunnaauuxx,,  llooccaauuxx,,  iinntteerrccoommmmuunnaauuxx))

..  6699  CCDDOOMMSS  eett  1177  CCRROOMMSS

..  UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  ((AAIIRREESS,,  AANNDDEESS,,  AANNDDIIIISSSS,,  eettcc))
((cchhiiffffrreess  aaooûûtt  22000066))

..  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddee  TToouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt

..  TTrraannssvveerrssaalliittéé  dduu  ssppoorrtt  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé

..  CCoonncceerrttaattiioonn  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx

UUnnee  ccoonncceeppttiioonn  hh
uummaanniissttee

��  UUnn  rréésseeaauu  

UUnnee  aapppprroocchhee  tteerr
rriittoorriiaallee

La  participation  de  la  FNOMS  à  ces  différentes  instances  lui  permet,

ainsi  qu’à  ses  Offices,  d’être  au  cœur  des  problématiques
du  sport  aujourd’hui.  La  FNOMS y  fait  entendre  sa  différence

recevant  en  retour  la  reconnaissance
de  la  pertinence de  sa  vision.  La  notoriété de  la  FNOMS

bénéficie  ainsi  à  tous  les  Offices  du  Sport  qu’elle  fédère.
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AAuupprrèèss  dd’’oorrggaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ::
..  LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  AAssssiisseess  NNaattiioonnaalleess  dduu  SSppoorrtt  ((AANNSS))..
..  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ««  ééqquuiippeemmeennttss  »»  dduu  CC..NN..OO..SS..FF..
..  AAssssoocciiaattiioonn  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  RReecchheerrcchheess  ppoouurr  lleess  EEqquuiippeemmeennttss  ddee  SSppoorrtt

eett  llooiissiirrss  ((AA..II..RR..EE..SS))..
..  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ppoouurr  uunn  SSppoorrtt  ssaannss  VViioolleennccee  eett  ppoouurr  llee  FFaaiirr--PPllaayy

((AA..FF..SS..VV..FF..PP))..

AAvveecc  lleess  AAssssoocciiaattiioonnss  dd’’éélluuss  ::
..  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  MMaaiirreess  eett  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  ddeess  CCoommmmuunneess  ddee  FFrraannccee  ((AA..MM..FF))..
..  AAssssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  DDeess  EElluuss  eenn  cchhaarrggee  dduu  SSppoorrtt  ((AA..NN..DD..EE..SS))..

AAvveecc  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::
..  AAssssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  DDiirreecctteeuurrss  dd’’IInnssttaallllaattiioonnss  eett  IInntteerrvveennaannttss  ddeess

SSeerrvviicceess  ddeess  SSppoorrttss  ((AA..NN..DD..II..II..SS..SS))..
..  CCeennttrree  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  TTeerrrriittoorriiaallee  ((CC..NN..FF..PP..TT))..
..  SSppoorrtt  eett  TTeerrrriittooiirreess..        

�  Un  réseau  

�� UUnnee  ffééddéérraattiioonn  oorr
iiggiinnaallee

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  FFNNOOMMSS  àà  cceess  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  lluuii  ppeerrmmeett,,

aaiinnssii  qquu’’àà  sseess  OOffffiicceess,,  dd’’êêttrree  aauu  ccœœuurr  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess
dduu  ssppoorrtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii ..  LLaa  FFNNOOMMSS yy  ffaaiitt  eenntteennddrree  ssaa  ddiifffféérreennccee

rreecceevvaanntt  eenn  rreettoouurr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee ddee  ssaa  vviissiioonn..  LLaa  nnoottoorriiééttéé ddee  llaa  FFNNOOMMSS

bbéénnééffiicciiee  aaiinnssii  àà  ttoouuss  lleess  OOffffiicceess  dduu  SSppoorrtt  qquu’’eellllee  ffééddèèrree..



l e  p s l :  p r o j e t
s p o r t i f  l o c a l

LLee  PPSSLL  ::
uunn  oouuttiill  ooppéérraattiioonnnneell      ......
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LLee  pprroojjeett  ssppoorrttiiff  ddee  ttoouuss  &&  ppoouurr  ttoouuss..

��  UUnnee  mméétthhooddee  ::  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn
LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn,,  cc’’eesstt  êêttrree  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoonnssuullttéé  oouu  iinnffoorrmméé  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  aassssoocciiéé  aauuxx
ttrrooiiss  pphhaasseess  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ::  lleess  ééttuuddeess  pprrééppaarraattooiirreess,,  llaa  mmiissee  eenn
ooeeuuvvrree  ddeess  mmeessuurreess,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn.. LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ggaarraannttiitt  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiiccii--
ppaattiivvee..

��  UUnn  oouuttiill  ::  llee  PPrroojjeett  SSppoorrttiiff  LLooccaall..
FFrruuiitt  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn,,  iill  eesstt  ééllaabboorréé  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ppaarrttaaggéé
pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ttoouuss  lleess  ppaarraammèèttrreess  hhiissttoorriiqquueess,,  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  hhuummaaiinnss,,
ééccoonnoommiiqquueess,,  ccuullttuurreellss,,  ddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  eettcc..  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoonnssiiddéérréé,,  aaiinnssii  qquuee  lleess
aatttteenntteess  ddee  ttoouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’AAPPSS..  IIll  eesstt  éévvoolluuttiiff  eett  sseerrtt  àà  iinnssppiirreerr  llaa
ppoolliittiiqquuee  ssppoorrttiivvee  ddeess  éélluuss..  LL’’OOffffiiccee  dduu  SSppoorrtt  eenn  aassssuurree  llee  ppiilloottaaggee  eett  llee  ssuuiivvii..

LL’’oouuttiill  ::  LLee  PPrroojjeett  LLooccaall  dduu  SSppoorrtt  ééqquuiittaabbllee..
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..  PPoouurr  aaiiddeerr  lleess  éélluuss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  éécchheelloonnss  ddee  lleeuurrss  ddéécciissiioonnss  ppoolliittiiqquueess……

..  PPoouurr  ccrrééeerr  oouu  ffaacciilliitteerr  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ppaarrmmii  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ssppoorrtt……

..  PPoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  qquuii  rreennccoonnttrreenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess……

..  PPoouurr  ffééddéérreerr  eett  ffaaiirree  ccoonnvveerrggeerr  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddaannss  uunn  tteerrrriittooiirree……

MMaaiiss  aauussssii  ::
..  PPoouurr  ffaacciilliitteerr  lleess  pprroojjeettss  ddeess  cclluubbss……
..  PPoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  aanniimmaatteeuurrss  ddee  tteerrrraaiinn……
..  PPoouurr  ppéérreennnniisseerr  ccee  qquuii  eesstt  ppoossiittiiff……
..  PPoouurr  ddoonnnneerr  dduu  sseennss  ssoocciiaall  ccoommmmuunn……
..  PPoouurr  pprroodduuiirree  dduu  lliieenn  hhuummaaiinn……

�� PPoouurrqquuooii  uunn  PPSSLL  ??
  EEtt  qquueelllleess  ffiinnaalliitt

ééss  ??

PPlluuss  dd’’iinnffooss  ??
LLee  gguuiiddee  mméétthhooddoollooggiiqquueeFFNNOOMMSS  RReessssoouurrcceess  NN°°11““LLee  PPrroojjeett  SSppoorrttiiff  LLooccaall  oouu

IInntteerrccoommmmuunnaall””eesstt  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn..
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