СПОРТ ЗА СИТЕ
SPORT FOR ALL

СПОРТ ЗА СИТЕ“
Договор № 2015 - 3581 / 001 - 001
ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА СПОРТ
Координатор на проектот: Бугарска
спортска федерација за деца лишени од
родителскa грижa
Партнер од Македонија :
БАЛКАНИЈА - Балканска Асоцијација за
Алтернативен Туризам

ПАРТНЕРИ: Проектот се реализира во партнерски конзорциум од 8
држави и 12 партнери
ОПШТИНА БАЛЧИК (Бугарија) www.balchik.bg
Долгогодишно искуство во развојот и управувањето со проекти за
подобрување на пристапот до спорт и образование за деца и возрасни.
Спортско
училиште
„Г.С.
Раковски“,
гр.
Добрич
(Бугарија)
www.sportnodobrich.com
Училиште за шампиони со долгогодишно искуство во развојот и
управувањето со проекти за популаризирање на спортот и спортската
подготовка во над 12 спорта во Бугарија.
VERITAS (Бугарија)
Европска младинска организација со членови и асоцијативни партнери од
13 земји / од и надвор од ЕУ /. Младиот и ентузијастички тим ќе ја
потпомага реализацијата на сите проектни активности на територијата на
Црноморското крајбрежје.
A.B.A.T. BALKANIA – Балканска Асоцијација за Алтернативен Туризам
(Balkan Association of Alternative Tourism)
(Република Македонија)
www.balkania-association.com
Европска невладина организација со долгогодишно искуство во
реализација на проекти за подобрување на стручниот и личниот развој,
претставник на туристичкиот сектор во Македонија и Балканскиот регион.
The Summer Work & Travel Alumni Macedonia (SWT
www.swtalumnimk.com
Младинска невладина организација на студентите од Македонија.

Alumni)

INNOVAFORM Közhasznú Nonprofit Kft /Унгарија/ www.innovaform.hu
Младинска невладина организација, лидер во спроведување на е-обуки,
младински размени.
Dinamik Gelisim Dernegi YOUTH NGO
Младинска невладина организација со седиште во Истанбул. Лидер во
понудата на здравствени обуки и интеркултурен дијалог.
Município de Lousada / Оштина Лусада во Португалија www.cm-lousada.pt
Општина Лусада во Португалија. Општина со искуство во споделувањето
на добри практики за развој на младите и управување на меѓународни
проекти. Меѓународното искуство ќе биде популаризирано и со
партнерството на две невладини организации од Шпанија.
Timis County Youth Foundation (FITT) www.fitt.ro
Младинска невладина организација во која членуваат над 31 младински
невладини организации од Западна Романија со долгогодишно искуство во
личниот и професионален развој на младите.
IASIS NGO (Грција) www.iasismed.eu
Една од најголемите и најрепрезентативни организации од НВО секторот со
долгогодишно искуство во работата со деца и возрасни од ранливите групи.

И
СТ
О
:
ВН
ОТ
И
Т
Т
К
Е
АК
РО
П
ПО

Заинтересирани страни за спортот
Главната цел на оваа активност е да се подигне свеста на
државните институции во однос на спортот и физичката
активност како ефективна алатка за подобрување на
општествениот капитал во ЕУ. Вклучува серија на
транснационални форуми, тркалезни маси, семинари и
конференции
за
ИНТЕЛИГЕНТНА
СОРАБОТКА
за
популаризација на спортот.

Еднаквост во спортот
Се става акцент на СПОРTОТ ЗА МЛАДИТЕ со посебни
потреби, социјална, културна и друга нееднаква
положба. Вклучува циклус од специјализирани
транснационални обуки и тркалезни маси со учесници
од осумте држави.

Спорт за сите нас
Пилот под-проект за истражување и анализи на наставната програма
и на постоечките спортски објекти во 8 региони во Бугарија, на
успешни спортски иницијативи спроведени од локалните и
националните власти, масовните училишта, градинките и
институциите за социјална заштита, како и од невладини организации,
како и нивото на интеракција меѓу јавните институции и
претставниците на масовниот образовен систем и институциите за
социјална заштита за повеќе спортски активности во институциите и/
или организирање на спортски настани, вклучувајќи заеднички
спортски активности меѓу млади луѓе од институциите и надвор од

Истражувања и добри практики:
Основни поддејности се: теренски истражувања, разработување на
Водич за масовен спорт за специјалистите во домовите за социјални
грижи, интерактивни спортски тренинзи под мотото: "Транзицијата
не може да биде значи за спортот", мобилни обуки под мотото
"Добри практики, нови пристапи и транснационална соработка ".
Експертите од партнерите во проектот и организацијата апликант ќе
формираат мобилен тренинг тим кој ќе одржи дводневни интензивни
обуки и промотивни настани во училишта, детски градинки или
општини во Македонија . Реализирање на целите за иницијативи за
с сортаботка во спортот и помеѓу спортските работници .

Активности во проектот:
Активностите на проектот се насочени кон специјалисти од НВО
секторот, образованието, социјалните активности, државните органи
и медиумите. Гости говорници: спортски експерти или проект
менаџери во соодветната област, консултанти по психологија,
експерти од локалните власти од земјите -партнери. Настаните во
Македонија ќе се реализираат низ цела република Македонија:
Почетна манифестација за отварање на проектот во Берово,
Форуми во Скопје и два региони , Округли маси во Битола и
Пехчево, еминари во Охрид и Демир Хисар, Презентации во
училишта.Завршна презентација на реализираните активности од
проектот ќе се организира во Скопје.

Спортот против насилството во училиштата
Пилот под-проект за истражување и анализи на наставната
програма и на постоечките спортски објекти во регионите во
Македонија,на успешни спортски иницијативи спроведени од некои
локални и националните власти, масовните училишта, градинките
и институциите за социјална заштита, како и од невладини
организации, како и нивото на интеракција меѓу јавните институции
и претставниците на масовниот образовен систем и институциите
за социјална заштита за повеќе спортски активности во
институциите и / или организирање на спортски настани,
вклучувајќи заеднички спортски активности меѓу млади луѓе од
институциите и надвор од нив.

Волонтерството во спортот
Биди активен, биди среќен
Оваа активност ќе се фокусира на учество на млади и возрасни кои се
заинтересирани за спортско волонтирање. Целни групи: секое
физичко лице кое е заинтересирано за спортско волонтирање,
државни органи - со цел да ги информираат граѓаните за можностите,
секој професионалец или претставник на доброволниот сектор,
невладини организации, образовниот систем, системот за социјална
заштита, бизнис секторот, поединци и итн., без разлика на нивното
професионално искуство и капацитет, кои се мотивирани и способни
да бидат мултипликатори на проектот во нивната заедница или
професионална област.
Се поттикнува учеството на организации кои се активни во
волонтерските активности, со готови проекти, кои бараат партнери во
спортот или имаат потребно искуство во спортското волонтирање.
Главен акцент на активностите се активните транснационални
семинари, обуки, форуми, транснационална информативна кампања.

Интерактивни обуки со симулации за непрофесионални инспиратори
на спортот и физичката активност, кои сакаат да ја играат улогата на
амбасадори на спортот и физичката активност во локалните заедници.
Специјализирани обуки за активни луѓе на возраст од 18 до 65 години,
кои ќе бидат обучени за основни вештини за организирање на спортски
настани или иницијативи и физички активности на локално ниво меѓу
нивната заедница. Тие ќе добијат практични вештини за планирање,
промовирање и управување со проекти за спортски и физички
активности, создавање на мрежи и користење на можностите на
социјалните мрежи за промовирање на позитивните влијанија од
спортот за превенција на масовни заболувања како стрес, дијабетес,
дебелина, и начини за стареење во добра здравствена состојба. Во
фокусот на секој ден од практичната обука ќе биде промовирање на
улогата на спортот и физичката активност против масовните
заболувања на млади и возрасни и како инструмент за социјални
промени.

Промовирање на економските димензии на
спортот
Една од главните стратешки цели на оваа покана за проекти и на
други иницијативи на ЕУ е да се промовира соработката за спортски
и физички активности меѓу заинтересираните страни во спортот и во
различните бранши. Ефективната соработка бара напори кои
заинтересираните страни од јавниот сектор планираат да ги насочат
во бизнис секторите. Но, бизнис секторот треба да има перспектива
за директна добивка за да биде поактивен партнер. Активноста
вклучува серија на форуми, семинари, интерактивни обуки, кои ќе ја
зголемат свеста на бизнисот за придобивките од спортските
активности и ќе ја активираат соработката помеѓу спортот и другите
индустрии, подобро ќе се промовира заедничката работа меѓу јавни
и приватни заинтересирани за повеќе спортски настани .

ПЕРИОД НА СПРОВЕДУВАЊЕ: 01.01.2016 - 30.06.2017 г.
Повеќе информации на интернет страницата на проектот:
www.erasmus.bulgariansportfederation.eu
Контакти на Екипата за управување со проектот од БАЛКАНИЈА : Скопје Ул:
Ленинова Бр. 24 Македонијагр.
Тел. + 389 78 33 71 71
Mail : v.srbinovski@yahoo.com или vsrbinovski_balkania@yahoo.com
Web Page: balkania-association.com
Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа
публикација ги одразува само личните ставови на нејзиниот автор и од
Комисијата не може да се бара одговорност за користењето на информациите
содржани во истата.

