ПРЕПОРУКЕ

Дводневна Конференција, одржана 13. и 14. маја 2010. године, у организацији
Комисије Жене и спорт, Олимпијског комитета Србије била је изузетно успешна и
значајна. Првог дана смо имали најеминентније представнике европских институција
и организација који су нам пренели искуства из својих земља, као и надлежности и
активности матичних организација. Другог дана су нам се обратили домаћи
стручњаци, као и представници институција и организација надлежних за питања
спорта који су нам представили свој делокруг и начин рада, значајне пројекте које су
до сада реализовали, као и планове за будућност.
Основни циљ нашег окупљања је био УСПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖЕ која ће своју
афирмацију и унапређење постићи кроз обезбеђење континуитета и финансирања
различитих програма женског спорта.
Веома је значајно да овај сусрет постане годишња програмска активност Комисије за
жене и спорт ОКС-а, наравно у сарадњи са другим институцијама и спортским
организацијама. Организација међународне конференције сваке четврте године би
допринела повезивању са европским институцијама и организацијама, размени
искустава, стицању нових знања и реализацији значајних пројеката.
Наравно, треба наставити истраживање о женама у спорту и учешћу жена у раду у
спортским организацијама на свим нивоима организовања спорта.
Поздрављамо намеру да се, у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије за
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (2009-2015)
чије је усвајање у току, пропише учешће припадника мање заступљеног пола у
спортским савезима, комитетима и управним одборима и посебне мере –
законодавне, извршне и административне за подстицање жена за учешће у
доношењу одлука о развоју женског спорта.
Наглашавамо да је поред посебних мера за подстицање жена за учешће у
доношењу одлука о развоју женског спорта па и спорта уопште, неопходно што пре
успоставити јасне критеријуме и делотворне правне механизме који би, у случају да
спортске организације и удружења, не испуне своју дужност прописану чланом 34.
став 3. Закона о равноправности полова, и не обезбеде равноправну заступљеност
полова у органима управљања тих организација и удружења, обезбедила да се ова
законска обавеза у пуној мери преточи у стварност.
Препоруке обухватају деловање на следећим нивоима:
1. Национални и локални ниво (Министарство омладине и спорта и друге
републичке институције, локална самоуправа)
• У оквиру планирања годишњег буџета националног спорта, а у складу са
Националном стратегијом развоја спорта, предвидети средства намењена развоју
програма из области женског спорта, као што су:
Промотивне манифестације, намењене укључивању деце женског пола у физичке
активности, промоција вредности спорта и женског спорта.
Пројекте усмерене на међународну сарадњу

• Програме који подржавају укључивање већег броја жена са инвалидитетом у
спортске активности и пројекте за побољшање услова истих.
• Препорука нижим нивоима власти (локалној самоуправи), да у оквиру постојећих
извора којима финансира спорт на локалу, утврде критеријуме на основу којих ће
се финансирати женски спорт.

2. Кровне организације – НОК и ССС
Кроз пројекте и програмске активности далеко адекватније финансијски подржати
пројекте усмерене на развој спорта и то да:
• У оквиру годишњих активности и у складу са одговорношћу организације,
обавезно сачине и реализују програме усмерене ка женама у спорту.
• Организацију међународних спортских догађаја женског спорта.
• Подстичу едукацију менаџмента и стручног кадра, за питања организације жена у
спорту.

3. Национални грански савези
Да кроз пројекте и програмске активности, планирају програме усмерене на
активности жена у спорту.
Да организују национални или међународни догађај женског спорта (да није из
основног програма).
Да организују едукацију менаџмента и стручног кадра у националним савезима,
локалним спортским организацијама и клубовима, по питању омасовљења и
организације жена у спорту (у складу са свим специфичностима).
4. Високошколским установама у Србији
Да у обавезне – изборне „цурицулуме“ програме уврсте предмет „Жене у спорту“.
5. Републичком и покраинском Заводу за спорт
Да изврши специјализацију својих стручњака и ресурса у правцу неговања
специфичности жене у физичкој активности

6. Медијима
Да промовишу физичко вежбање у функцији личног здравља и задовољства жене.
Да промовишу физичко вежбање у породици.
Да у својим програмским шемама и новинским просторима промовишу значај
физичког вежбања на здравље жене.
Да промовишу врхунске спортисткиње у циљу развоја националног модела улога.

