Deklaracija „VEIKIME KARTU“
14-ąją pasaulinę konferenciją „Sportas visiems“ vykdė Kinijos olimpinis komitetas bei Pekino
municipalitetas, organizavo Tarptautinis olimpinis komitetas kartu su Sporto visiems komisija,
prisidedant Pekino olimpinio miesto raidos asociacijai (BODA), bendradarbiaujant SportAccord.
Konferencijoje dalyvavo 527 delegatai iš 90-ties šalių ir regionų.
Yra pripažinta, kad žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus, įtraukimas į fizinę veiklą,
daro juos sveikais bei teikia naudą jų gerovei. „Sporto visiems“ programų įgyvendinimas mažina
socialinius ir ekonominius skirtumus bei visuomenės fizinį pasyvumą.
Konferencija patvirtino deklaraciją „Veikime kartu“, skirtą sporto ir kitoms
organizacijoms, vyriausybės bei bendruomenės subjektams, raginančią sutelkti pastangas plėtoti
„Sportas visiems“ judėjimą bei skatinti dalyvavimą sportinėje ir fizinėje veikloje visuose
visuomenės sektoriuose.
Deklaracijos „Veikime kartu“ pagrindiniai tikslai:
Bendradarbiavimas ir partnerystė
-Siekti, kad sporto organizacijos bendradarbiautų su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
institucijomis sporto ir ne sporto srityse, skatinant dalyvavimą sportinėje veikloje.
-Siekti bendradarbiavimo su švietimo sektoriumi bei užtikrinti, kad jaunimas būtų informuotas apie
fizinės veiklos, sveikatos ir gerovės teikiamą naudą.
-Siekti gauti kuo daugiau lėšų sportinės veiklos plėtotei iš viešųjų ir privačių organizacijų.
Žinių ir priemonių perdavimas
-Siekti sujungti akademines ir mokslines studijas ir nukreipti jas į konkrečius veiksmus bei „Sporto
visiems“ programų įgyvendinimą.
-Siekti kritiškai vertinti projektus teisingesnio rezultato nustatymui.
-Siekti dalintis patirtimi ir pasiekimais.
Žiniasklaidos panaudojimas
-Socialinė žiniasklaida yra labai veiksminga priemonė, skatinanti ir remianti dalyvavimą fizinėje ir
sportinėje veikloje.
Sporto bazių prieinamumas
-Plėsti sporto bazių infrastruktūros prieinamumą, skatinanti pavienius asmenis ir organizacijas
dalyvauti fizinėje veikloje.
-Skatinti visuomenės prieinamumą prie mokyklų ir universitetų sporto bazių ne užsiėmimų metu.
-Siekti efektyvaus išteklių paskirstymo, plečiant sporto bazes, atnaujinant sportinę įrangą bei
inventorių, tuo skatinti dalyvavimą sportinėje veikloje.
„Sporto visiems“ projektų ir programų raida bei įgyvendinimas
-Siekti, kad sportinių renginių organizatoriai įtrauktų į savo planus „Sporto visiems“ projektus,
aprūpinti savo teritorijų bendruomenes pastovia informacija apie sporto veiklą
-Siekti, kad vyriausybė tiesiogiai prisidėtų organizuojant „Sporto visiems“ programas, nuo vietinių
renginių ir baigiant plataus mąsto tarptautiniais renginiais.
-Siekti įdiegti fizinio auklėjimo pamokas su atitinkamu valandų skaičiumi mokyklų bei kolegijų
programose ar planuose.
-Siekti, kad sporto federacijos ir asociacijos keistų sportinės veiklos taisykles bei struktūras,
prisitaikytų prie konkrečių teritorijų ypatumų, skatintų dalyvavimą, ypač viešajame sektoriuje.
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-Siekti, kad sporto klubų, asociacijų bei savanoriškos sporto veiklos visuose lygiuose fizinės
veiklos programas remtų ir jose dalyvautų vyriausybės.
-Siekti, kad sportinės organizacijos ruoštų trenerius „Sporto visiems“ veiklos įgyvendinimui.

