Асоцијација Спорт за све Србије

Информација

о радној посети Волфганга Баумана- Спорту за све Србије
Београд 11-12.jануар 2011.

Делегација Асоцијације Спорт за све Србије учествујући у раду Европског
Конгреса „Спорт за све и здравље“ који је реализован од 20- 24. октобра 2010.
године у Франкфурту у оквиру којег догађаја су одржане и Генералне Скупштине
ESFAN-a и Генералне Скупштине ISCA-e, иницирала је разговоре о активностима
Спорта за све на Балканском простору, у чему је, поред делегација Спорта за све
Србије, Турске, Румуније, Бугарске и Албаније учествовао и Генерални секретар
TAFISA-e Волфганг Бауман.
Том приликом, наша делегација је предложила госп. Бауману да посети
Спорт за све Србије, што је он са задовољством прихватио.
Сходно томе господин Бауман је 11. и 12. јануара 2011. године боравио у
Београду. За кратко време његове посете (непуних 24 часа) обезбеђен је званичан
пријем код заменика Председника Владе Републике Србије госп. Ивице Дачића.
Поред Баумана, делегацију су сачињавали и Велизар Ђерић, председник, Предраг
Манојловић, потпредседник, Јездимир Марсенић, ген. секретар, Душан Митић,
председник стручног одбора и Александар Шоштар, председник Спортског Савеза
Србије.
У педесетоминутном разговору Бауман је упознао Дачића са активностима
TAFISA-e, значајем Спорта за све на светском нивоу и стратегијом Европске Уније
везано за масовни спорт. Током састанка постигнута је сагласност да је спорт и
програм Спорта за све од изузетног значаја за здравље планетарне популације, те
да се овој области мора посветити значајнија пажња.
Баумана, са делегацијом Спорта за све Србије, је након разговора са
замеником премијера Дачићем, примио помоћник министра омладине и спорта
Драган Атанасов, којом приликом су вођени разговори о стању у Спорту за све
Србије, стратегији спорта у Србији до 2013. године и другим интересантним и
актуелним програмским задацима.
Асоцијација је поводом посете госп. Баумана, организовала свечану вечеру
којој су присуствовали представници Министарства за омладину и спорт,
Министарства здравља, Спортског Савеза Србије и неки чланови Претседништва
наше Асоцијације.
У преподневним часовима (12.01.2011. год.) у канцеларији Спорта за све
Србије Бауман је уз присуство Ђерића, Манојловића, Марсенића и Митића, водио
разговоре са председником Спортског Савеза Србије госп. Александром
Шоштаром, а у наставку смо остварили радни сусрет са Јеленом Кишпретставником RECAN-a на тему могуће сарадње ове куће и Спорта за све Србије.

www.sportforallserbia.org.rs

Асоцијација Спорт за све Србије
Након тога госп. Владе Дивац- председник и Ђорђе Вишацки- ген. секретар
Олимпијског Комитета Србије уприличили су пријем за госп. Баумана који је и
члан Комисије Спорта за све Међународног Олимпијског Комитета. У делегацији
су били и госп. Ђерић, Манојловић и Марсенић. Теме разговора су се односиле на
сарадњу Олимпијског Комитета Србије и Асоцијације Спорт за све у области
масовног спорта као и реализација програма МОК-а и TAFISA-е на националном
нивоу.
По завршетку ових разговора, претставници Спорта за све су испратили
госп. Баумана на аеродром и тамо наставили наше разговоре.
На крају посете у разговорима које смо водили са госп. Бауманом, добили
смо уверавања да из Србије носи позитивне утиске. Уосталом цитираћемо део
његове званичне изјаве коју је дао за медије... „Импресиониран сам Београдом и
активношћу Асоцијације Спорт за све. За само 24 часа организовали су сусрете са
свим релевантним институцијама у Србији чиме су само потврдили своје
организационе способности...“.
Треба истаћи да су средства информисања са изузетном пажњом пратила
боравак госп. Баумана у Београду, те је прилика да им се на овај начин захвалимо.

Извештај припремио
Јездимир Марсенић
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