Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
О учешћу у раду припремног састанка

MOVE Week 2012
Берлин, 2-3.јул 2012
Међународна Асоцијација за спорт и културу ISCA окупила је двадесет
организација - чланица њене Европске мреже у Берлину 2. и 3.јула 2012.године на
припремном састанку MOVE Week 2012.
На овом скупу Асоцијацију Спорт за све Србије, као чланицу ISCA-е, представљали
су Јездимир Марсенић и Марина Ивановић.
Представници партнерских организација дискутовали су о могућим моделима и
стратегијама које би привукле националне чланице и спортске клубове у својим земљама
на додатну активност током Европске недеље Спорта и физичке активности и које би
промовисали физичку активност као свакодневну потребу у циљу очувања и унапређења
здравља.
Овогодишња Недеља покрета одржаће се прве недеље октобра 2012.године.
Током 2. и 3.јула партнерске организације су се договарале о маркетиншким
средствима и промотивним акцијама које ће се дешавати прве недеље октобра.
Спремност и одлучност коју су показале организације у Берлину обећавају успешну
реализацију MOVE Week 2012.
Цео пројекат има амбиције да кроз разне садржаје и програмске активности
обезбеди реализацију континенталне идеје '100 милиона више активних Европљана у
спорту и физичкој активности до 2020.године' То је само један од начина да се
промовише позитиван утицај бављења физичком активношћу на локалном нивоу, у
спортским организацијама, институцијама, локалним спортским клубовима и градовима
који могу своје активности пријавити као део активности Европске недеље спорта и
физичке активности.
Циљ камање, која је добила назив ’ Now we move’ (Сад се крећемо), јесте да се
поред постојећих, креирају нове активности, које ће имати европску подршку, обезбедити
сарадњу спортских организација са локалним клубовима и уједно повећати број активних
учесника. Тако ће се привући и већа медијска пажња, па ће активности бити примамљивије
и отвореније за учеснике.
Као партнери на пројекту пронашли су се Coca Cola и Europsort који ће део свог
програма резервисати за Спорт за све и Недељу покрета, тиме ће се промовисати и више
пажње посветити покрету Спорт за све. Поред промоције самог пројекта, све организације
ће имати прилику да промовишу своје и активности својих клубова на званичном сајту,
што је сјајна прилика да се вест о начину рада и програмима организација прошири.
Трошкове смештаја и боравка за оба представника, као и једне авио карте,
обезбедио је организатор, док је Асоцијација покрила трошак једне авио карте.
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