
Project partners from Bulgaria, the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Hungary, Romania, Portugal, Turkey and Greece

Os países parceiros são a Bulgária, An�ga República Jugoslava da 
Macedónia, Hungria, Roménia, Portugal, Turquia e Grécia. 

Em Outubro de 2016, mais precisamente nos dias 24, 25, 26 e 28 de 
Outubro, foi  organizada uma Mesa Redonda em Lousada, 
correspondente à tarefa 1 da A�vidade 5.
24 de Outubro - foram convidadas várias associações representa�vas do 
desporto a par�ciparem e a fazer uma apresentação sobre o seu trabalho 
e outros temas relacionados com o desporto, como a prevenção da 
violência no desporto e a integração social através do desporto.25 de 
Outubro / 26 de Outubro - Visitas a unidades que ajudam pessoas com 
múl�plas incapacidades, e também alguns centros escolares de Lousada.
28 de Outubro - Encontro com o Vereador do Desporto no Município de 
Lousada.

Sports and Cancer Preven�on (3rd February 2017)  
Desporto e a prevenção do Cancro 

Fes�val to signalize the day of 
cancer preven�on, divided in 
t w o  p a r t s :  fi r s t  p a r t  - 
presenta�ons about cancer 
and sports. Second part - 
aerobic ac�vi�es.

A�vidade rea l i zada para 
sinalizar o dia da prevenção do 

cancro, dividido em duas partes: primeira parte - apresentações sobre 
cancro e desporto. Segunda parte - a�vidades aeróbicas. 

Sport and Disability (March 2017) / 
Desporto Adaptado (para pessoas com múl�plas incapacidades

Sport ac�vity directed to 
p e o p l e  w i t h  m u l � p l e 
disabili�es realized in ACIP. 

A � v i d a d e s  D e s p o r � v a s 
dirigidas a pessoas portadoras 
de deficiência realizadas no 
ACIP.

More info: desporto@cm-lousada.pt
Mais informações: desporto@cm-lousada.pt

Sports for ALL - Lousada Ac�vi�es 
Ac�vi�es made from May 2016 un�ll March 2017 
A�vidades realizadas desde Maio de 2016 até Março de 2017

Basket for All (May 2016) 
Basquetebol para todos (Maio 2016)

Sport ac�vity, basketball contest with 
target people from 7 to 19 years old. This 
ac�vity was realized in the Mul�sport 
Pavilion of Lousada and around 40 people 
par�cipated.

A� v i d a d e  d e s p o r � va ,  t o r n e i o  d e 
basquetebol com população-alvo de 7 a 19 

Pavilhão Polidespor�vo da Lousada e contou com cerca de 40 par�cipantes. 

Elderly Gymnas�c Ac�vity (July 1st 2016) 
A�vidade de ginás�ca para idosos (1 de Julho de 2016)

Gymnas�c exercises adapted to elderly 
people. It was realized in a elderly people 
associa�on.

Ginás�ca localizada para pessoas idosas; 
A�vidade realizada numa associação de 
solidariedade social de Lousada.

Round Table (24 to 28th October 2016)  
Mesa redonda (24 a 28 de Outubro de 2016)

O n  p a st  O c to b e r,  m o re 
precisely on days 24, 25, 26 
and 28 of  October,  was 
organized a Round Table on 
Lousada, corresponding to 
task 1 of Ac�vity 5.  
2 4 t h  O c to b e r  -  s eve ra l 
r e p r e s e n t a � v e  s p o r t 
associa�ons were invited to 
par�cipate and to make a 

presenta�on about their work and other themes related to sport like 
preven�on of violence in sport and social integra�on through sport.
25th October / 26th October - Visits to units that help people with 
mul�disabili�es, and also some school centers of Lousada.
28th October - Mee�ng with the councilor responsible for Sports in the 
Municipality of Lousada.



Balchik Municipality (Bulgaria) _ Município Balchik (Bulgária)

G.S. Rakovski Sports School, Dobrich (Bulgaria)   
G.S. Escola de desporto de Rakovski,Dobrich (Bulgária)

Summer Work & Travel Alumni Macedonia

INNOVA         FORMLong standing experience in developing and managing projects 
to improve access to sport and educa�on for children and 
adults. 

Longa experiência no desenvolvimento e gestão de projetos 
que visam melhorar o acesso ao desporto e à educação para 

School for champions with a long experience in the 
development and management of projects for the promo�on 
of sport and sports training in more than 12 sports in Bulgaria.

Escola para os campeões com uma longa experiência no 
desenvolvimento e gestão de projetos para a promoção e 
formação despor�va em mais de 12 desportos na Bulgária.

VERITAS (Bulgaria) - European youth organiza�on, with members and 
associated partners from 13 countries /from and outside the EU /. The 
young and enthusias�c team will support the implementa�on of all 
project ac�vi�es on the territory of the Black Sea coast.

VERITAS (Bulgária) - Organização europeia juvenil, com membros e 
parceiros associados de 13 países / fora da UE. A equipa é jovem e 
entusiasta e visa o apoio à implementação de todas as a�vidades do 
projeto no território da costa do Mar Negro.

A.B.A.T. BALKANIA - Balkan Associa�on of Alterna�ve 
Tourism [the former Yugoslav Republic of Macedonia 
(FYROM)] 

A.B.A.T. BALCANIA - Associação Balcânica de Turismo Alterna�vo 
[an�ga República Jugoslava da Macedónia (ARJM)]

European NGO with an extensive experience in the implementa�on of 
projects to improve the professional and personal development, a 
representa�ve of the tourism sector in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia and the Balkans region.

Uma ONG europeia com uma vasta experiência na implementação de 
projetos de aperfeiçoamento do desenvolvimento profissional e pessoal, 
um representante do sector do turismo na an�ga República Jugoslava da 
Macedónia e na região dos Balcãs.

The Summer Work & Travel Alumni Macedonia (SWT 
Alumni) [the former Yugoslav Republic of Macedonia 
(FYROM)] 

Youth NGO of the students from the former Yugoslav Republic of 
Macedonia.

ONG da juventude dos estudantes an�ga República Jugoslava da 
Macedónia

Youth NGO, a leader in conduc�ng e-
trainings and youth exchanges.

ONG de jovens, líder na realização de e-treinamentos e intercâmbios 
de jovens.

The Summer Work & Travel Alumni Macedónia (SWT Alumni) [an�ga 
República Jugoslava da Macedónia (ARJM)]

Timis County Youth Founda�on (Romania) 

Fundação da Juventude do Condado de Timis 
(Roménia).

Youth NGO, whose members include more than 31 youth NGOs from 
Western Romania with an extensive experience in personal and 
professional development of young people.

A FIIT ONG da Juventude, cujos membros são jovens da Roménia 
Ocidental com uma vasta experiência no desenvolvimento pessoal e 
profissional e estão incluídos em mais de 31 ONGs. 

Municipality of Lousada (Portugal) 
Município de Lousada ( Portugal)

Municipality of Lousada in Portugal has experience in sharing best 
prac�ces for the development of youth and management of 
interna�onal projects. The interna�onal experience will be also 
promoted with the partnership of two NGOs from Spain.

O Município de Lousada tem experiência na par�lha de boas prá�cas 
para o desenvolvimento da juventude e gestão de projetos 
internacionais. 
A experiência internacional também será promovida com a parceria de 
duas ONGs da Espanha.

Dinamik Gelisim Dernegi YOUTH NGO (Turkey) 
Associação Desenvolvimento Dinâmico ONG 
JUVENTUDE (Turquia).

Youth NGO with a head office in Istanbul. A leader in providing healthcare 
trainings and intercultural dialogue.

ONG de jovens com sede em Istambul. Líder no fornecimento de 
formação em saúde e diálogo intercultural.

IASIS NGO (Greece)
IASIS NGO (Grécia)

One of the largest and most representa�ve organiza�ons of 
the NGO sector with many years of experience in working with children 
and adults from vulnerable groups

Uma das maiores e mais representa�vas organizações do setor de ONGs 
com muitos anos de experiência no trabalho com crianças e adultos de 
grupos vulneráveis. 

Descrip�on of the project

The "Sports for All" project aims to use sport as a form of integra�on, 
comba�ng violence in schools and other forms of intolerance and 
discrimina�on. The primary objec�ve of the project is to facilitate 
collabora�on between the various partner ins�tu�ons of the project, 
non-profit ins�tu�ons at European level using sport as a form of social 
inclusion and make it available and accessible to all equally. This 
proposed idea was embraced by partners from 6 different European 
countries (Croa�a, Portugal, Turkey, Greece, Macedonia and Romania). 
All partners / organiza�ons ac�vely contribute to developing this global 
idea of sport for all. Prac�cal workshops / round tables / seminars will be 
developed throughout the project, good prac�ces developed within the 
project will be shared and disseminated.
Topics will be addressed such as:
- Sports against violence in schools;
- Sports for all;
- Equality in Sport - adapted sport, social minori�es / cultures / religious,   
etc;
- Volunteering in Sports - be ac�ve and be happy
- Ambassadors for Sport

O projeto "Sports for All" pretende u�lizar o desporto como forma de 
integração, combatendo a violência nas escolas e outras formas de 
intolerância e de discriminação.
O primordial obje�vo do projeto é o de facilitar a colaboração entre as 
várias ins�tuições parceiras do projeto, ins�tuições sem fins lucra�vos a 
nível europeu u�lizando o desporto como forma de inclusão social e que 
este esteja disponível e acessível a todos de igual forma.
Esta ideia foi acolhida por parceiros de 6 países europeus diferentes 
(Croácia, Portugal, Turquia, Grécia, Macedónia e Roménia). Todos os 
parceiros/organizações contribuem a�vamente para desenvolver esta 
ideia global de desporto para todos. Irão ser desenvolvidos workshops 
prá�cos / mesas redondas/ seminários ao longo de todo o projeto, serão 
par�lhadas e difundidas as boas prá�cas desenvolvidas no âmbito do 
mesmo.
Serão abordadas temá�cas como:
- Desporto contra a violência nas escolas;
- Desporto para todos;
- Igualdade no Desporto - desporto adaptado, minorias sociais/culturas 
/religiosas, etc…;
- Voluntariado no Desporto - sê a�vo e sê feliz

Descrição do projeto


