Асоцијација Спорт за све Србије
Извештај
са
Завршног скупа “Кампа толеранције и пријатељства”
27-29.09.2015.године, Златибор

На финалном скупу у оквиру пројекта „Камп толеранције и пријатељства“, одржаном на
Златибору од 27-29. септембра 2015. године, полазници пројекта договорили су даље кораке у раду
и припремили план будућих заједничких активности.
Такође, присутни су изразили жељу и спремност да уложе заједничке напоре у формирање
регионалне мреже едукатора за људска права у спорту и с тим у вези, потписали Меморандум о
разумевању, како би своју сарадњу по овом значајном питању и формализивали. Меморандум је
потписало 17 омладинских и спортских удружења из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, а
биће отворен за прикључивање свим удружењима која су сагласна са програмским циљевима
израженим кроз наведени акт.
У склопу финалног окупљања младих полазника Кампа, 28. септембра реализован је и Flash
Mobi, како би се скренула пажња шире јавности на значајну улогу спорта у промоцији позитивних
друштвених вредности, као и на неопходност доприноса свих нас у борби против негативних
појава у спорту - дискриминације, нетолеранције и говора мржње.
Flash Mob је одигран на мосту на Дрини, имајући у виду његов симболички значај. Кроз
музику и игру, учесници су желели да анимирају грађане и скрену пажњу шире јавности на значај
спорта у промоцији позитивних друштвених вредности, као и његову едукативну улогу.
Спорт је средство информисања, платформа за учење, вид забаве и корисног коришћења
слободног времена и немерљива је његова улога у развоју појединца, али и читавог друштва.
Управо то је порука коју су на овај интерактивни начин желели да пренесу полазници пројекта
својим суграђанима.
По окончању Flash Mobа, полазници су обишли Андрићград, проширивши и своја знања у
области историје и културе.
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Флеш моб (енгл. Flash Mob) је група људи која се изненада састаје на унапред договореном месту, изведе необични и
наизглед бесмислени перформанс у кратком времену, а затим се разиђу. Обично су циљеви забава, сатира или уметнички
перформанс. Флеш моб се организује путем телекомуникационих технологија – мобилни телефони, СМС, е-маилови,
Facebook, Twitter, Instagram…
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