Извештај о реализацији Тренинга младих
БАЛКАНСКИ ТРЕНИНГ МЛАДИХ О СПОРТУ
И ДЕМОКРАТИЈИ
Београд 22-28. Новембар 2010.
У организацији ISCA-e и DGI-а (Данске Гимнастичке федерације) уз блиску
сарадњу са Асоцијацијом Спорт за све Србије и финансијском подршком
Савета Европе, од 22-28. Новембра 2010. у Београду одржан је Балкански
тренинг младих о спорту и демократији који је одржан на захтев младих са
Балканског Форума младих и спорта 2009.године. Двадесеттри млада лидера
окупило се у Србији како би пронашли начин да унапреде своје вештине и
прошире мрежу својих организација. Учествовало је 7 земаља: Србија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Словенија, Македонија, Данска и Албанија.
Тренинг је имао за циљ да развије вештине младих лидера са Балкана како би
што боље промовисали међуетнички дијалог кроз спортске активности и
учешће младих. Један од циљева је и подршка младих лидера у проналажењу и
развоју иновативних начина за учешће у процесу доношења одлука у својим
локалним заједницама, као и успостављање мреже младих који ће активно да
примењују и размењују иницијативе на пољу младих и спорта на Балкану.
Тренинг је рађен по методама неформалног образовања. Учесници су били
распоређени у мале радне групе и имали су пленарне дискусије у којима су од
сопствених идеја започињали разговоре који су били повезани са темом
тренинга. Имали су прилику да науче нешто више о другим земљама, њиховим
стратегијама и пројектима, као и да превазиђу сопствена мишљења у чему су им
помогле радионице о стереотипима и предрасудама које су довеле до расправе о
људским правима и активној партиципацији младих, све до конкретних
примера. Процес је водио ка међусобном разумевању и поштовању
различитости и културе, нестајању језичких баријера, као и предлозима,
решењима и новим идејама у оквиру Спорта за све.
Бољем упознавању допринеле су и заједничке тематске вечери, међу којима је
било и разгледање Београда и свечана вечера у Скадарлији, најатрактивнијем
делу Београда како за странце, тако и за људе из Србије.
Учесници и тренери су оценили групу веома различитом и пуном ентузијазма
који ће резултирати новим идејама и пројектима.
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