Асоцијација Спорт за све Србије
ИНФОРМАЦИЈА

САСТАНАК ЛИДЕРА У СПОРТУ ЗА СВЕ И ЈАВНО САСЛУШАЊЕ У
ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Брисел 30.мај-01.јун2011.
Међународна Асоцијација за спорт и културу (ISCA) покренула је иницијативу код
Европског Економског и Социјалног Комитета да се у Европском парламенту у Бриселу
организује расправа на тему Развоја европске димензије у спорту са акцентом на базичну,
рекреативну фазу.
Семинар и састанак лидера у Спорту за све чији рад је трајао 30.05-01.06.
2011.године одржани су у у Бриселу, згради Европског парламента и хотелу.
Састанку су присуствовали мр Јездимир Марсенић-генерални секретар и Марина
Ивановић-технички секретар.
Трећи састанак лидера европских спортских организација окупио се да, поред јавне
расправе која се одвијала у Европском парламенту, заједнички потврди најбитнија начела
која се морају и законом прописати у Спорту за све. Пре свега се мисли на Спорт за све и
инклузију кроз спорт и у спорту. Било је потребно да се утврде изазови за предстојећи
период и да се пронађу најбоља решења, као да се омогући издавање студије и
финансирању Спорта за све у периоду 2009-2011.године.
Како се највећи број дешавања Спорта за све организује у природи или је
нераздвојив од исте, потребно је пронаћи идеалан начин да се спорт, природа, очување
животне средине и туризам споје у једно.
Један од предлога јесте био и покретање Европске недеље покрета (European
MOVE day/week). Наша делегација је дала допринос износећи већ постојећа искуства у
организовању сличног догађаја Недеље Изазова и Дана Изазова.
На Јавном саслушању и ове године свој допринос су дали чланови Европског
парламента господин Шон Кели и госпођа Ема Меккларкин, као и остали присутни.
Посебно се истакло предавање Џејмса Мекдугала о 'Политици алијансе спорта и
рекреације' у Великој Британији.
За крај је председник ISCA-е господин Могенс Киркиби истако да у центру пажње
свих нас треба да буде грађанин, локалне власти и подршка државе и да је неопходно
да имамо и подршку Европске комисије како бисмо се изборили за бољу позицију Спорта
за све.
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