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Асоцијација Спорт за све Србије, као чланица TAFISA-е (Светске
Асоцијације Спорт за све), по двадесетпрви пут је била организатор велике
традиционалне Међународне манифестације ДАН ИЗАЗОВА (CHALLENGE
DAY).
Координацију овог најмасовнијег спортског догађаја на планети води
Светска Асоцијација Спорт за све – TAFISA и најразличитијим програмским
садржајима анимира око 70 држава света са учешћем преко 60 милиона
спортиста, рекреативаца и заљубљеника у физичку активност.
Основни циљ акције је да се промовише физичка активност, кроз
широку лепезу садржаја и укаже на неисцрпност инфраструктурних објеката и
зелених површина за реализацију сваког од креираних садржаја, да све то
угради у овај догађај који се свуда у свету одржава последње среде месеца маја
са амбицијама да то постане свакодневна потреба грађана бројних локалних
заједница.
Овогодишњи Дан Изазова у многоме су пореметиле елементарне
непогоде које су задесиле Србију, чиме је доведен у питање и наш концепт
организације Дана Изазова. У жељи да и Асоцијација Спорт за све Србије да
свој допринос превазилажењу проблема уплатила је 50.000 динара на рачун
Владе Републике Србије угроженима у поплавама и одлучила да Дан Изазова
носи хуманитарни карактер.
Концепт Дана Хуманитарног Изазова, 28. маја 2014. године, подржали
су Министарство омладине и спорта и Спортски савез Србије, тако да се кроз
вид акције још више анимирају грађани у пружању помоћи (еколошког
рашчишћавања и санације терена услед поплаве и клизишта и прикупљања
хуманитарне и новчане помоћи) угроженим општинама – градовима.
Мотоом „Покрени се! Лекови не помажу кад ноге откажу“ исказана је
жеља да се додатно подстакну грађани свих узраста, без обзира на полне, расне,
социјалне, економске и друге различитости, на бављење физичком активношћу
ради здравља. Један од додатних циљева ове акције је био да се подигне ниво
еколошке свести грађана у циљу заштите животне средине.
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У припреми за акцију, упућена су писма са билтеном свим
председницима општина и градова у Србији, Спортским савезима, локалним и
градским Асоцијацијама Спорта за све и свим чланицама Спорта за све Србије.
Такође, упућено је писмо са пропозицијама и информацијама о акцији свим
релевантним медијским кућама (новинским, радијским и телевизијским) које су
већ данима извештавале и пратиле ситуацију о угроженим подручјима у
Србији. У исто време је и на сајтовима Асоцијације Спорт за све Србије и свих
спортских организација видно је постављен број рачуна на који се могу
уплатити новчана средства угоженим у поплавама.
Организована је и конференција за новинаре која је, такође, допринела
успешности Дана Хуманитарног Изазова 2014. у Србији. Наше амбиције
подржале су медијске куће међу којима издвајамо РТС, ТВ Студио Б, Б92, ТВ
Коперникус, Спорт, Спортски журнал, Вечерње новости, као и бројне куће
регионалног и локалног карактера.
У циљу промоције и пропаганде програма Дана Хуманитарног Изазова
2014. штампан је плакат акције у тиражу од 2.500 примерака.
У просторијама Асоцијације Спорт за све Србије обављено је жребање
парова супарника у националној конкуренцији, по утврђеним категоријама
(жреб у прилогу).
Током припрема свакодневно је рађено на промоцији Дана
Хуманитарног Изазова, контактима са општинама и градовима, сарадницима
и посебно чланицама Асоцијације.
Дан Хуманитарног Изазова 2014. године прихватила је 91 општина –
град, а у програму је суделовало 565.688 грађана Србије. Прикупљено је око
30 милиона динара хуманитарне помоћи.
У међународној конкуренцији Србију су ове године представљали
прошлогодишњи победници на националном нивоу у складу са категоријама:

I категорија: КОС. МИТРОВИЦА – AIZUBANGE, FUKUSHIMA (JAPAN);
II категорија: ЛАЗАРЕВАЦ – AREGUIPA (PERU);
III категорија: ЧУКАРИЦА – LUGUE (PARAGUAY);
IV категорија: НОВИ САД – MACAU (CHINA);
V категорија: БЕОГРАД – ABU BAKR INDEP. SCHOOL (QATAR) –
– INTERNATIONAL CHEER UNION (USA).
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Код тумачења резултата који су дати у прилогу, треба имати у виду да је
у неким локалним заједницама дошло до значајнијег поремећаја
функционисања, што је изазвало и отказивање учешћа у овој хуманој и
спортској акцији (Сопот, Пожаревац, Пећинци, Параћин, Шабац и др.).

ПРИЛОГ:

- Резултати остварени у националној и међународној
конкуренцији Дана Хуманитарног Изазова 2014.

Извештај припремили:
Јездимир Марсенић и
Филип Вешовић
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