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Визија Међународне Асоцијације Спорта и културе (ISCA) и њених чланица
да се до 2020. активира нових 100 милиона Европљана подржана је и финансијски
обезбеђена од Савета Европе те је у складу са тим покренула кампању NowWeMove
(Сад се крећемо) чији је главни пројекат MoveWeek (Недеља покрета).
У оквиру Европске недеље спорта 2012 (прва недеља октобра) реализован је
MoveWeek у више од 23 земље Европе са 123 догађаја који су активирали преко
140.000 учесника.
Асоцијација Спорт за све Србије је као чланица ИСЦА-е подржала овај
програм и успешно га реализовала у Србији. Пројекат је реализован кроз неколико
националних догађаја.
 Светски Дан пешачења у којем је узело учешће двадесет општина и
градова Србије: Нови Сад, Топола, Вршац, Сокобања, Сомбор, Ниш,
Кладово, Врање, Нови Пазар, Ужице, Ириг, Димитровград,
Књажевац и више Београдских општина. У току прве недеље октобра
било је преко 4.000 активних грађана који су дали свој допринос
реализацији манифестације, али и унапређењу свог здравља.
 Пета Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба која је
ове године окупила више од 800 учесника.
 Поред тога, активно учешће узеле су и чланице Асоцијације Спорт за
све Србије са својим специфичним програмима: Феријални савез
Србије, Оријентиринг Савез Србије, Планинарски савез Србије,
Спортски Савез града Врања, СС Кладово као и многе њихове
чланице и клубови које су допринеле успешној реализацији ове
идеје.
Фокус MoveWeek-а је на физичкој активности, а не само такмичарском
спорту који уједно захтева међусекторску сарадњу како би се спровео у дело. То је
уједно и оно што је препознао Еуроспорт и Кока кола фондација који су
покровитељством проjeкту пружили пуну подршку.
Успешној реализацији допринела је и ИСЦА са унифицираним
промотивним материјалом (наруквице, банери, разгледнице, постери и мајице) који
су дељени учесницима у програму.
MoveWeek 2012 је послужио као позивница да се људи покрену и поведу
рачуна о својим животним навикама како би унапредили квалитет живота.
Успешна реализација овогодишњег програма допринела је да следеће године
у периоду од 07-13.октобра 2013.године сви заједно будемо део још једног
MoveWeek-а.
Промотивни видео Еуроспорта можете погледати на Фејсбук страници
Асоцијације Спорт за све Србије или на Јутјуб страници:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mMbv9fwE1mk
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