Извештај о реализацији Тренинга младих
БАЛКАН СУСРЕЋЕ ИСТОК: слични изазови код
младих и у спорту
Предеал 16-22. Децембар 2010.
У Предеалу, окруженом Карпатима, у Румунији, земљи бајки и мистерија, 23
учесника, младих лидера, из 16 земаља: Бугарска, Молдавија, Русија, Србија,
Македонија, Словенија, Грчка, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија,
Хрватска, Украјна, Белорусија, Косово УНЦХР, Данска и Румунија, нашло се на
тренингу од 16-22.децембра 2010.године у организацији ISCA-e и LECS-а (Лига за
едукацију, културу и спорт) који је финансијски подржао Савет Европе.
Током седам дана учесници су стекли нове вештине и унапредили постојеће како
би постали још бољи лидери у својим организацијама и друштвима. Пројекат је
имао јако битну компоненту интеркултуралног дијалога и проналажења
помирења, јер учесници долазе из земаља које су пуне конфилкта у скоријој
историји и из тог разлога тренинг је имао за циљ да успостави заједничко
разумевање и поштовање различитости, макар на нивоу основних људских права.
Балкан сусреће Исток је имао за циљ да пружи низ лидерских вештина и метода
учесницима, да подстакне учешће младих на локалном и регионалном нивоу, да
генерише пројектне идеје, да развије основе планирања и менаџмент пројеката, да
представи могућности финансирања пројеката, да развије мрежне капацитете
организација, као и интеркултурални дијалог.
Тренери су се потрудили да учесницима на најјаснији начин представе сва битна
документа која се тичу политике и права младих на регионалном и Европском
нивоу.
Кроз посету Румунске Асоцијације Спорт за све и њиховог практичног приказа
спортске инклузије дат је другачији поглед на Спорт за све и изазове које пружа у
едукацији како на регионалном, тако и на Европском нивоу. Уједно су
представили и најбоље праксе локалних спортских организација уз позив свих
присутних организација да се прикључе и учествују.
Кроз интеркултурални дијалог учесници су унапредили своје комуникацијске
вештине кроз које су поделили сопствена искуства и уједно понудили делић своје
културе и традиције.
Динамична група је резултирала новим пројектним идејама и одличном сарадњом
која ће се наставити. Целокупан садржај тренинга наћи ће се у новинама које су
направљене од материјала прикупљеног током рада и од стране самих учесника.
Тренутно је доступан чланак са детаљима и утисцима учесника који можете
погледати на www.isca-web.org/english/youth/trainings/balkanmeetseast
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