Асоцијација Спорт за све Србије
Информација
Стручна трибина: „Вежбање и квалитет живота“, „Спортско рекреативни
туризам у Војводини – перспективе развоја“ и „Спорт за све као приоритет“
20.мај 2017. Сремски Карловци
У организацији Савеза Спорт за све Војводине, у суботу 20. маја 2017. године, у Општини
Сремски Карловци одржана је стручна трибина са актуелним темама из области спорта за све,
вежбања и квалитета живота и спортско рекреативног туризма у Војводини.
Трибини су, у име Савеза спорт за све Војводине присуствовали Бранко Вујовићпредседник Савеза, Милорад Перишић – потпредседник, Оливера Јовановић – генерални секретар
и Александар Божић – стручни сарадник.
У уводном излагању, Бранко Вујовић и Оливера Јовановић поздравили су предаваче Проф.
др Фратрић Фрању и Проф. др Мухи Белу као и све учеснике, након чега су најављене теме стручне
трибине:
•
„Вежбање и квалитет живота“
•
„Спортско рекреативни туризам у Војводини – перспективе развоја“
•
„Спорт за све као приоритет“
У име Општине Сремски Карловци присутнима се обратио Мина Минић – члан општинског
већа задужен за финансије док се у име Асоцијације спорт за све Србије присутнима обратио
Проф. др Душан Митић – председник Стручног одбора.
О вежбању и квалитету живота говорио је Проф. др Фрања Фратрић истичући физичку
активност као најзначајнији предуслов за очување здравља и отклањање негативних последица
које проузрокује садашње доба – недостатак кретања, стрес и седентарни начин живота.
Повећање физичке активности, исхрана богата минералним материјама, елиминација штетних
соли из организма и довољан унос течности, представљају најважније животне задатке помоћу
којих унапређујемо квалитет свог живота првенствено кроз очување и побољшање здравља,
истакао је професор Фратрић.
Актуелна тема свакако је била и Спортско рекреативни туризам у Војводини, о чијим
перспективама развоја је говорио Проф. др Бела Мухи наглашавајући повезаност ове две
друштвене појаве. Спорт и рекреација једни су од основних покретача туристичких путовања, где
су активности туриста на одмору све више везане за спорт. Кроз актуелне светске трендове у овој
области, учесницима стручне трибине представљене су перспективе развоја спортскорекреативног туризма у Војводини са моделима како туристима обезбедити активан одмор.
Бранко Вујовић, упознао је присутне са законским и стратешким оквирима којима се дефинише
област спорта за све и спортске рекреације, са посебним акцентом на улогу локалних самоуправа у
подстицању и стварању услова за унапређење спортске рекреације односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Спорт за све као приоритет дефинисан је Програмом развоја спорта у АП Војводини за период
2016-2018 а програмске активности Савеза спорт за све Војводине дефинисане су у оквиру
циљева, задатака, мера и активности наведеног програма.
У складу са Програмом развоја спорта у АП Војводини 2016-2018, Савез спорт за све
Војводине израдио је и усвојио Програм развоја спорта за све у АП Војводини за период 2017 –
2020. године.
На основу Правилника Покрајинског секретаријата за спорт и омладину о категоризацији спортских
савеза од значаја за АП Војводину, Савез спорт за све Војводине категорисам је у Прву групу
(категорију) покрајинских спортских савеза, истакао је Бранко Вујовић.
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О начину функционисања Савеза спорт за све Војводине говорила је Оливера Јовановић
упознавајући присутне са програмским активностима – покрајинским, националним и
међународним које Савез реализује у сарадњи са широком мрежом својих чланица. Програме
спорта за све реализују спортски стручњаци са дозволом за рад у овој области, којих на територији
АП Војводине има више од 40, истакла је Оливера Јовановић.
У односу на досадашње моделе финансирања, Савез спорт за све Војводине у наредном
периоду реализоваће низ активности на изналажењу партнера и формирању стручних тимова за
писање пројеката и програма којима би се конкурисало у фондовима ЕУ.
У оквиру трибине најављен је и предстојећи 2. фестивал спорта за све Војводине, који ће се
одржати 27. маја 2017. године у Новом Саду, на градској плажи Штранд, са богатим спортскорекреативним програмом.
За све учеснике трибине организован је туристички обилазак културно историјских
знаменитости Општине Сремски Карловци, који лежећи на десној обали реке Дунав и сами
пружају многобројне могућности за развој спортско – рекреативних садржаја.
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