Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ

ДАНА ИЗАЗОВА 25. мај 2011.
Светска асоцијација Спорта за све TAFISA сваке године организује и
координира програм највеће планетарне спортско-рекреативне акције Дан
изазова (Challenge Day).
Основни циљ акције је да се промовише физичка активност и то чини кроз овај
догађај тако да последње среде месеца маја изазове што већи број грађана свих
узраста на спортску активност у најмање петнаестоминутном трајању.
Асоцијација Спорт за све Србије, као чланица ТАФИСА-е, по седамнаести
пут, организује ову велику Међународну манифестацију. Треба такође истаћи
да организацију овогодишњег Дана изазова, поред Министарства Омладине и
Спорта Србије подржали су Олимпијски Комизтет Србије и Спортски Савез
Србије
Дан изазова у Србији је реализован 25. маја 2011. године под мотом „ЖИВОТ
ЈЕ ДУЖИ КАД СЕ КОРАК ПРУЖИ“ са жељом да подстакне грађане на
бављење спортом ради здравља и да општинама и градовима у Србији, поред
спортских, пружи могућност за успостављање непосреднијих контаката, ради
остваривања сарадње како у области спорта, тако и на плану културе,
привреде, образовање и др.
У припреми за акцију упућена су писма са билтеном свим председницима
општина и градова у Србији, Спортским савезима, локалним и градским
Асоцијацијама Спорта за све и свим чланицама Спорта за све Србије. Такође,
упућено је писмо са пропозицијама и информацијама о акцији свим
релевантним медијским кућама – новинским, радијским и телевизијским.
Програм Дана изазова је постављен и на сајт наше Асоцијације чиме је постао
доступан и оним грађанима или групама који су заинтересовани а њихове
локалне заједнице нису прихватиле учешће у Дану Изазова.
У циљу промоције и пропаганде програма Дана изазова 2011. штампан је нови
плакат акције у тиражу од 1.000 примерака.
У просторијама Асоцијације Спорт за све Србије обављено је жребање парова
супарника у националној конкуренцији, по утврђеним категоријама (жреб у
прилогу) .
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Асоцијација Спорт за све Србије
Током припрема свакодневно је рађено на промоцији Дана изазова,
контактима са општинама и градовима, сарадницима и посебно чланицама
Асоцијације.
Асоцијација Спорт за све Србије је у оквиру Дана Изазова а у сарадњи са
Recan-ом. (Ball corporation) у општини Сокобања одржала и акцију КОШ ЗА
ЧИСТ ГРАД чиме је дат допринос општим напорима за очување животне
средине.
Акцијом је обухваћено 49 општина – градова а у програму је суделовало
404.127 грађана Србије свих узраста.
У међународној конкуренцији Србију су ове године представљали
прошлогодишњи победници на националном нивоу Дана изазова: Сокобања,
Петровац на Млави, Суботица, Вождовац и Београд. Њима су благовремено
достављени сви подаци о супарничким градовима (PORTO REAL-Brasil, SISAKHrvatska, LAMBARE-Paraguay, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE – Mexico,
ESFAHAN-Iran) и њиховим контакт особама, како би на време успоставили

везе, разменили информације и обавили активности које
манифестације подразумевају.

пропозиције

Такође треба истаћи да је дошло до изостанка подршке спортским
организацијама у реализацији Дана Изазова од једног броја општина/градова
што је довело је до отказивања учешћа у Дану Изазова а то је самим тим
довело до смањења броја учесника. Као најчешћи разлози неучествовања су
истицани кадровске и политичке промене у структурама власти у градовима и
пребацивање одговорности на предходнике.
Генерално посматрајући може се оценити да је ДАН ИЗАЗОВА 2011. у
Србији, у условима у којима је припреман и реализован, ипак успешно
наставио своју седамнеастогодишњу традицију.
Код тумачења резултата који су дати у прилогу, треба узети у обзир да су се, у
неким општинама, у акцију укључиле искључиво чланице Асоцијације Спорт
за све Србије без подршке локалних власти.

Прилог: Табела укључених градова и општина са резултатима
Резултати жреба у националној и међународној конкуренцији
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