EVROPSKI TEDEN ŠPORTA
Spoštovani,
Evropski teden športa je nova pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v
Evropi. S tednom športa se bodo ustvarile nove dejavnosti ter nadgradile že obstoječe uspešne pobude
na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.
Šport in telesna dejavnost bistveno prispevata k dobremu počutju državljanov. Pomanjkanje telesne
dejavnosti negativno vpliva na družbo in zdravje ljudi, povzroča pa tudi gospodarske stroške. Poleg
tega je šport lahko sredstvo za širjenje sporočila strpnosti in krepitev državljanstva po vsej Evropi.
Spodbujanje vloge športa kot načina socialnega vključevanja lahko pripomore k soočanju s trenutnimi
izzivi v družbi.
Evropski teden športa je namenjen spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju
o njunih številnih koristih. Teden športa je namenjen vsakomur – ne glede na starost, izobrazbo ali
telesno pripravljenost. V njem lahko sodelujejo posamezniki, javni organi, športna gibanja, organizacije
civilne družbe in zasebni sektor.
Prvi evropski teden športa bo potekal od 7. do 13. septembra 2015. Prvo leto bodo sodelujoče države
lahko izvajale dejavnosti in dogodke na nacionalni ravni do konca meseca. Evropski teden športa ni
zasnovan kot enkratni dogodek. Potekal bo vsako leto v septembru od leta 2015 dalje.
Evropski teden športa bo razdeljen v 4 tematske dneve, tj. izobraževalno okolje, delovno okolje, šport
na prostem, klubi in fitnes centri. Več podatkov vam je na voljo na http://ec.europa.eu/sport/week/
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez kot krovna organizacija slovenskega športa je v
svoji strategiji opredelila tudi aktivnosti na področju športa za vse in si kot cilj zadal nalogo, da izboljša
pogoje za večanje števila športno aktivnih v Sloveniji.
Da bi vsakodnevno gibanje in šport v vseh njegovih pojavnih oblikah še bolj približali ljudem vseh
generacij in jih spodbudili, da se vključijo v različne oblike vadbe in športnih aktivnosti, vabimo vse k
sodelovanju!
Bodimo športno aktivni!
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EVROPSKI TEDEN ŠPORTA - SLOVENSKI DNEVI ODPRTIH VRAT

POVABILO K SODELOVANJU

Projekt, ki ga organizira Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v okviru Evropskega
tedna športa od 7. do 13. septembra – Slovenski dnevi odprtih vrat, je namenjen povezovanju
izvajalcev programov športa za vse, upravljavcev in lastnikov športnih objektov ter medijev. Naš
skupni cilj je povečati športno aktivnost Slovencev in prispevati k uravnoteženosti medijske podobe
športa – opozoriti na dejstvo, da je šport pomembna prvina kakovosti življenja vsakega prebivalca
Slovenije.
K SODELOVANJU VABIMO
A: Lastnike in upravljavce športnih objektov (športne dvorane, igrišča in objekti v naravi): lokalne
skupnosti, zasebnike, društva
B: Izvajalce programov športa za vse: društva, zasebniki, javne ustanove
Vsi, ki se bodo pridružili pobudi in v tednu od 7. do 13 septembra 2015 omogočili vsem
zainteresiranim možnost brezplačnega sodelovanja v športnih programih in/ali uporabe športnih
objektov, bodo imeli možnost obveščanja javnosti preko medijske podpore tako na nacionalni, kot
tudi na regionalni in lokalni ravni.
KAKO SODELOVATI?
Če želite ponuditi v času Evropskega tedna športa vsem zainteresiranim brezplačno na razpolago
svoje športne objekte, njihovo uporabo ali organizirane vodene oglede, oziroma predstaviti vadbo in
svoje športne programe, lahko vpišete svoj program v osrednji slovenki informacijski portal namenjen
brezplačnemu vpisu in posredovanju podatkov o programih športa za vse v Sloveniji
www.infosport.si ali www.rekreacija.si s pripisom - EU TEDEN v naslovu dogodka.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez pa vam lahko elektronsko pošlje skupni banner
Evropskega tedna športa - #BEACTIVE, s katerim boste svoje programe še dodatno označili in
izpostavili. Za vse dodatne informacije se obrnite na koordinatorja programa: Gorazd Cvelbar,
telefon: 041 747 322, e-mail: gorazd.cvelbar@olympic.si
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