АКЦИОНИ ПЛАН
за спровођење Програма развоја спорта за све у АП Војводини
за период 2017- 2020. године
САДРЖАЈ
8. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ СПОРТА ЗА СВЕ
Посебан циљ 8.1. Јачање свести о важности редовне физичке активности
Мера 8.1.1. Eдукација становништва о важности редовне физичке активности
Мера 8.1.2. Моделовање програма спортско-рекреативних активности
Мера 8.1.3. Медијска промоција у циљу популаризације редовне физичке активности у функцији побољшања јавног здравља становништва.
Посебан циљ 8.2. Побољшани материјално-технички услови и подигнути стручно – организациони капацитети организација у спорту за све у АП
Војводини у циљу доступности свим грађанима да се баве спорском рекреацијом
Мера 8.2.1. Обезбеђивање спортских објеката и терена за реализацију активности и програма Спорта за све
Мера 8.2.2. Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији на територији АПВ
Мера 8.2.3. Унапређење стручних потенцијала кроз реализацију и учешће у програмима међународне сарадње
Посебан циљ 8.3. Значајније позиционирање организација спорта за све у финансирању и реализацији програмских активности
са нивоа јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине
Мера 8.3.1. Стратешко позиционирање области спортске рекреације у оквиру програма развоја спорта и буџета за спорт на нивоу ЈЛС
Посебан циљ 8.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спорта за све кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала са циљем израде
критеријума за финансирање ове области
Мера 8.4.1. Дефинисање критеријума у области спорта за све и унапређење стручних потенцијала
Посебан циљ 8.5. Подршка реализацији и унапређењу система Спортске олимпијаде радника Војводине (СОРВ)
Мера 8.5.1. Унапређење система СОРВ-а
Посебан циљ 8.6. Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, спортом особа са инвалидитетом и старих
Мера 8.6.1. Унапређење сарадње са предшколским, школским и универзитетским спортом, спортом особа са инвалидитетом и особа треће животне доби, путем
стварања услова за редовно вежбање, учешће и постизање резултата на спортско-рекреативним такмичењима и др. манифестацијама као и заједничким
организовањем истих
Мера 8.6.2. Формирање међуресорне координације у области здравља, културе, просвете, социјалне заштите, социјалне политике и спорта
Посебан циљ 8.7. Унапређена сарадња са високошколским установама, невладиним организацијама и покрајинским гранским спортским савезима
Мера 8.7.1. Успостављање сарадње са високошколским установама, невладиним организацијама и покрајинским гранским савезима
Посебан циљ 8.8. Спорт за све у функцији туризма, заштите животне средине и одрживог развоја
Мера 8.8.1. Успостављање сарадње, промовисање и организовање заједничких активности са туристичким организацијама
Посебан циљ 8.9. Иновиран и унапређен информациони систем Савеза Спорт за све Војводине
Мера 8.9.1. Подизање информационо-комуникационих капацитета свих корисника информационог система Савеза спорт за све Војводине
Мера 8.9.2. Иновирање информационог система и ажурирање свих база података у оквиру информационог система Савеза спорт за све Војводине

8. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ СПОРТА ЗА СВЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Посебан циљ 8.1. Јачање свести о важности редовне физичке активности
Мера 8.1.1. Eдукација становништва о важности редовне физичке активности
Активност 8.1.1.1.
Анализа учесталости вежбања
различитих социоузрасних
категорија становништва
Активност 8.1.1.2. Организовање
стручних трибина ради
указивања на значај систематског
спортско- рекреативног вежбања
у превенцији ризико фактора по
здравље
Активност 8.1.1.3. Формирање
саветовалиштва о правилном и
систематском спортскорекреативном вежбању

Извештај о резултатима

Извештај

ССЗСВ, ПЗСМС,
ВУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

2017-2020

Број организованих
стручних трибина, број
посетилаца истих

Извештај, листе учесника,
фотографије, снимци

ССЗСВ, ПЗСМС,
ВУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

2017-2020

Број саветовалишта
Број посетилаца

Извештај

ССЗСВ, ПЗСМС,
ВОУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

2017-2020

Мера 8.1.2. Моделовање програма спортско-рекреативних активности
Активност 8.1.2.1. Моделовање
програма спортско рекреативних
активности за различите
социоузрасне категорије
становништва

Број усвојених програма

Извештај

ССЗСВ, ПЗСМС, ВУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

2017-2020

Активност 8.1.2.2. Моделовање
програма спортско рекреативног
вежбања у току процеса рада

Број усвојених програма

Извештај

ССЗСВ, ПЗСМС, ВУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Активност 8.1.2.3. Моделовање
програмираних активних одмора
и медицински контролисаних
активних одмора

Број усвојених програма

Извештај

ССЗСВ, ПЗСМС, ВУ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

2017-2020
ПССО, ЈЛС, ССЗСВ

Мера 8.1.3. Медијска промоција у циљу популаризације редовне физичке активности у функцији побољшања јавног здравља становништва.
Активност 8.1.3.1.
Промоција спортскорекреативних програма путем
званичне интернет презентације
Савеза
Активност 8.1.3.2.
Програми промоције значаја
редовне физичке активности

Број посета-прегледа
презентованих спортскорекреативних програма на
сајту Савеза, уређена ВЕБ
страница

ССЗСВ

ПССО,ССЗСВ

2017-2020

ССЗСВ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
чланице Савеза

2017-2020

ССЗСВ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
чланице Савеза

2017-2020

Број реализованих
пројеката

Извештај, број учесника,
врсте програмских
активности, циљна група и
категорије учесника у
пројекату

ССЗСВ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
чланице Савеза

2017-2020

Реализован пројекат

Извештај, број учесника,
врсте програмских
активности, циљна група и
категорије учесника у
пројекату

ССЗСВ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
чланице Савеза

2017-2020

Број промотивних
кампања, територијална
покривеност, обухват
медија промотивним
кампањама

Извештај

Извештај, листе учесника
обухваћених промотивним
кампањама, фотографије,
присуство у медијима

Активност 8.1.3.3.
Извештај, тираж
Израда флајера, видео
Број урађених и подељених
приручника,
израђени
материјала, приручника са
флајера, видео материјала,
видео
материјали,
израђени
програмима рекреативног спорта
приручника
флајери
Активност 8.1.3.4.
Реализација програмских
активности у оквиру спорта за
све доступних свима, у циљу
промоције редовне физичке
активности
Активност 8.1.3.5.
Реализација Фестивала спорта за
све Војводине

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Посебан циљ 8.2. Побољшани материјално-технички услови и подигнути стручно – организациони капацитети организација у спорту за све у АП
Војводини у циљу доступности свим грађанима да се баве спорском рекреацијом
Мера 8.2.1. Обезбеђивање спортских објеката и терена за реализацију активности и програма Спорта за све
Активност 8.2.1.1.
Анализа и израда препорука за
уређење и изградњу стаза за
пешачење и нордијско ходање
Активност 8.2.1.2.
Анализа стања и препоруке за
уређење постојећих и изградњу
нових трим стаза
Активност 8.2.1.3.
Анализа стања и израда
препорука за изградњу
бициклистичких стаза
Активност 8.2.1.4.
Анализа стања и израда
препорука за изградњу
вежбалишта на отвореном за
децу и одрасле
Активност 8.2.1.5.
Анализа стања и израда
препорука за изградњу и
опремање простора за вежбање у
домовима за стара лица
Активност 8.2.1.6.
Анализа стања и израда
препорука за изградњу и
опремање простора за
рекреативно вежбање особа са
инвалидитетом

Урађена анализа,
препоруке, дужина
изграђених стаза

Извештаји

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

Урађена анализа,
препоруке, број
изграђених трим стаза

Извештаји

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

Урађена анализа,
препоруке, дужина
изграђених
бициклистичких стаза

Извештаји

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

Нису потребна додатна
средсдтва

2017-2020

Урађена анализа,
препоруке, број
изграђених вежбалишта

Извештај

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

Нису потребна додатна
средсдтва

2017-2020

ПССО, ЈЛС,
Нису потребна додатна
Геронтолошки
средсдтва
центри,Удружења
пензионера, ПССПДРП

2017-2020

Урађена анализа,
препоруке, број
изграђених и уређених
објеката за вежбање

Извештаји

Урађена анализа,
препоруке, број
изграђених објеката за
вежбање особа са
инвалидитетом

Извештаји

ПССО, ЈЛС, НВО,
Удружења особа са
инвалидитетом,
ПССПДРП

Нису потребна додатна
средсдтва

Нису потребна
додатна средсдтва

Нису потребна додатна
средсдтва

2017-2020

2017-2020

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ИЗВОРИ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
ПОКАЗАТЕЉИ
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
Мера 8.2.2. Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији на територији АПВ
Број одржаних трибина и
Активност 8.2.2.1.
ССЗСВ, ПССО,
Извештај
семинара,
ССЗСВ
Организација трибина и семинара
ЈЛС,чланице Савеза
листа учесника
Активност 8.2.2.2.
Организација лиценцирања
Број лиценцираних
АСЗСС, ССЗСВ, чланице АСЗСС, ССЗСВ чланице
Извештај
стручњака за област спортске
стручњака
Савеза
Савеза,
рекреације.
Активност 8.2.2.3.
Стручно оспособљавање лица за
Број оспособљених
Извештај
ССЗСВ, ПССО, ЈЛС
ССЗСВ, ЈЛС, ПССО
писање пројеката према ЕУ
стручних лица
фондовима
Активност 8.2.2.4.
Унапређење сарадње са
факултетима спорта и физичког
Потписани споразуми,
Број потписаних
васпитања, Покрајинским
ССЗСВ, ВУ, ПЗСМС
ССЗСВ
протоколи
спортазума, протокола
заводом за спорт и медицину
спорта, струковним
удружењима...
Мера 8.2.3. Унапређење стручних потенцијала кроз реализацију и учешће у програмима међународне сарадње
Извештај, број учесника,
Активност 8.2.3.1.
врсте програмских
Реализација програмских
Број реализованих
активности,
циљна група и ССЗСВ, чланице Савеза
активности - међународних
ССЗСВ, АСЗСС
пројеката – програма
категорије
учесника
у
програма спорта за све (Move
пројекату
week, Challenge day, ...)
Активност 8.2.3.2.
Реализација програмских
активности учешћем у оквиру
међународних програма спорта за
све (фестивали спорта за све,
манифестације, стручне
конференције, скупови и
трибине...)

Број реализованих
пројеката - програма

Извештај, број учесника,
врсте програмских
активности, циљна група и ССЗСВ, чланице Савеза
категорије учесника у
пројекату

ССЗСВ, АСЗСС, ЈЛС,
привредни субјекти

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Посебан циљ 8.3. Значајније позиционирање организација спорта за све у финансирању и реализацији програмских активности
са нивоа јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине
Мера 8.3.1. Стратешко позиционирање области спортске рекреације у оквиру програма развоја спорта и буџета за спорт на нивоу ЈЛС
Број усвојених програма
Активност 8.3.1.1.
развоја спорта на нивоу
Дефинисање области спортске
ЈЛС у којима је област Програми развоја спорта
Нису потребна додатна
рекреације као једног од
ЈЛС, ТСС, ССВ, ССЗСВ
2017
спортске рекреације
на нивоу ЈЛС
средсдтва
приоритета у програмима развоја
дефинисана као
спорта на нивоу ЈЛС
приоритет
Активност 8.3.1.2.
Дефинисање механизама за
Број реализованих
Нису потребна додатна
релизацију и финансирање
Извештај
ССЗСВ, ЈЛС
2017 - 2020
пројеката - програма
средсдтва
програмских активности у области
спортске рекреације на нивоу ЈЛС
Активност 8.3.1.3.
Дефинисање организација из
Број спортских
области спортске рекреације у
организација
ССЗСВ, ЈЛС, ПЗСМС,
Правилници, одлуке
Нису потребна додатна
2017 - 2020
оквиру категоризације и
категорисаних на нивоу
ПССО
средсдтва
правилника за финансирање спорта
ЈЛС
на нивоу ЈЛС
Активност 8.3.1.4.
Учешће локалне самоуправе у
изради и реализацији пројеката
ЈЛС, ССЗСВ, чланице
Број пројеката
Извештаји
ЈЛС, чланице Савеза
2017-2020
спортско- рекреативних
Савеза
активности за све социоузрасне
категорије
Посебан циљ 8.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спорта за све кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала са циљем израде
критеријума за финансирање ове области
Мера 8.4.1. Дефинисање критеријума у области спорта за све и унапређење стручних потенцијала
Активност 8.4.1.1.
Дефинисање и израда
Израђени критеријуми за
критеријума за обављање и
вредновање и обављање Правилник дефинисаних
ССЗСВ, ВУ, ПЗСМС
ССЗСВ
2017-2018
вредновање програмских
спортско- рекреативних
критеријума
активности у оквиру области
активности
спортске рекреације

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
Активност 8.4.1.2.
Обучавање спортских
стручњака у оквиру области
спортске рекреације

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Број обучених спортских
стручњака у оквиру
области спортске
рекреације

Извештај, листе
оспособљених спортских
стручњака

ПССО, ЈЛС, ПЗСМС,
ВУ

ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
чланице Савеза

2017-2020

Посебан циљ 8.5. Подршка реализацији и унапређењу система Спортске олимпијаде радника Војводине (СОРВ)
Мера 8.5.1. Унапређење система СОРВ-а
Активност 8.5.1.1. Унапређење
система Спортске олимпијаде
радника Војводине
Активност 8.5.1.2.
Реализација програмских
активности у оквиру
такмичарског програма СОРВ-а
(Првенство Војводине, Куп
Војводине и Олимпијада –
завршна манифестација)
Активност 8.5.1.3.
Промовисање значаја учешћа у
такмичењу на Спортској
олимпијади радника Војводине
путем медија
Активност 8.5.1.4.
Приближавање концепта
Спортске олимпијаде радника
Војводине у циљу масовнијег
учешћа жена

Анализа постојећег
система,
Предлог измена и допуна
(Нацрт плана унапређења
СОРВ)

Израђен План
унапређења СОРВ,
Извештај

ССЗСВ, Надлежни
органи СОРВ

ССЗСВ

2017-2020

Број учесника

Извештаји

ССЗСВ, Надлежни
органи СОРВ, ЈЛС

ССЗСВ, Град/општина
домаћин/и

2017-2020

Број реализованих
кампања

Извештај

Медији, ПССО, ССЗСВ,
ОК СОРВ

ССЗСВ, ОК СОРВ

2017-2020

Медијски план, Број
реализованих кампања

Извештај

Медији, ПССО, ССЗСВ,
СОРВ

ССЗСВ

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Активност 8.5.1.5.
Увођење нових спортских
дисциплина у систем такмичења
Спортске олимпијаде радника
Војводине прилагођених
учесницима са аспекта њихових
психофизичких способности

Број нових спортских
дисциплина

Извештај

ПССО, СОРВ, ССЗСВ

ССЗСВ, ОК СОРВ

2017-2020

Извештаји, анализе

ССЗСВ, ПЗСМС

ССЗСВ

2017-2020

Извештај, анализе

ССЗСВ, Град/општина
домаћин/и

ССЗСВ

2017-2019

Активност 8.5.1.6.
Праћење и анализе здравственог
стања, физичке и функционалне
способности учесника Спортске
олимпијаде радника Војводине

Број извршених
прегледа, број учесника,
врсте прегледа

Активност 8.5.1.7. Спровођење
Број анкетираних
истраживања и анализа ефеката
реализације Спортске олимпијаде учесника, број израђених
анализа
радника Војводине
Активност 8.5.1.8.
Јачање улоге регионалних
друштава за раднички спорт и
реализација програмских
активности

Активност 8.5.1.9.
Јачање сарадње са Савезом
самосталних синдиката
Војводине, Унијом послодаваца
Војводине и другим синдикатима
у циљу унапређења СОРВ-а

Број ЈЛС активно
укључених у рад региона,
број спортских
организација из области
спортске рекреације у
оквиру региона, број
реализованих пројеката

Потписивање споразума,
протокола...

Извештај

Извештај о потписаним
споразумима,
протоколима...

ССЗСВ,ОК СОРВ,
ССЗСВ, ЈЛС, регионална
регионална друштва, ЈЛС друштва, чланице Савеза

ССЗСВ, ОК СОРВ

Нису потребна додатна
средства

2017-2020

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Посебан циљ 8.6. Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, спортом особа са инвалидитетом и старих
Мера 8.6.1. Унапређење сарадње са предшколским, школским и универзитетским спортом, спортом особа са инвалидитетом и особа треће животне
доби, путем стварања услова за редовно вежбање, учешће и постизање резултата на спортско-рекреативним такмичењима и др.
манифестацијама као и заједничким организовањем истих
Активност 8.6.1.1.
Јачање сарадње са спортским
организацијама и савезима за
Потписивање споразума,
Потписани споразуми,
ССЗСВ, ССВ,
Нису потребна додатна
2017-2020
предшколски, школски,
протокола о сарадњи
протоколи
СЗШСВ, ПГСС, ТСС,
средства
универзитетски и спорт особа са
инвалидитетом
Активност 8.6.1.2.
Реализација програмских
Број реализованих
ПССО, ЈЛС, ССЗСВ,
АПВ, ПССО, ЈЛС,
активности у сарадњи са
Извештај
2017-2020
пројеката - програма
ВОУ, ВУ
ССЗСВ, ВОУ, ВУ
предшколским, школским и
универзитетским спортом
Активност 8.6.1.3. Организација
спортско-рекреативних садржаја
манифестационог карактера са
ССЗСВ, ССВ, ПГСС,
Извештај, потписани
школским, универзитетским
СО, ЈЛС
споразуми, фотографије,
спортом, спортом особа са
Број манифестација
ВОУ, удружења особа
ПССО, ЈЛС, ССЗСВ
2017-2020
листе учесника,
инвалидитетом и особа треће
са инвалидитетом и
присутност у медијима
животне доби
старих

Мера 8.6.2. Формирање међуресорне координације у области здравља, културе, просвете, социјалне заштите, социјалне политике и спорта
Активност 8.6.2.1.
Реализација пројеката из области
рекреативног спорта за особе са
инвалидитетом и особа треће
животне доби (олимпијада
трећег доба..)

Број реализованих
Пројеката

Извештај

ССЗСВ, удружења
пензионера, СО

ССЗСВ, ПССО, ЈЛС

2017-2020

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Број одржаних
манифестација

Извештај

ПССО,ССЗСВ,ЈЛС

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

2017-2020

Активност 8.6.2.3.
Едукација стручњака и волонтера Број едукованих стручњака
за рад са особама треће животне
и волонтера
доби и особама са инвалидитетом

Извештај

ПССО,ССЗСВ,ЈЛС

ПССО, ССЗСВ, ЈЛС

2017-2020

Активност 8.6.2.4.
Формирање стручног тела за
координацију и реализацију
програма и манифестација
немењених унапређењу области
здравља, културе, просвете,
социјалне заштите, социјалне
политике и спорта

Извештај

ССЗСВ, АПВ, ПССО,
здравствене и социјане
установе,

Нису потребна додатна
средства

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
Активност 8.6.2.2.
Промоција и организација
манифестација за особе са
инвалидитетом, особе трећег
животног доба као и за децу са
сметњама у развоју

Формирано стручно тело

Посебан циљ 8.7. Унапређена сарадња са високошколским установама, невладиним организацијама
и покрајинским гранским спортским савезима
Мера 8.7.1. Успостављање сарадње са високошколским установама, невладиним организацијама и покрајинским гранским савезима
Активност 8.7.1.1.
Успостављање сарадње са
високошколским установама,
невладиним организацијама
(канцеларије за младе) и
покрајинским гранским савезима

Број потписаних
споразума

Извештај

ССЗСВ, ВУ, ВОУ, НВО, Нису потребна додатна
ПГС
средства

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Активност 8.7.1.2.
Организовање заједничких
манифестација и пројеката са
високошколским установама,
невладиним организацијама и
покрајинским гранским савезима

Број реализованих
пројеката и
манифестација

Извештај, фотографије,
објаве у медијима

ССЗСВ, ВУ, ССВ, НВО,
ПГС

ПССО, ССЗСВ,

2017-2020

Посебан циљ 8.8. Спорт за све у функцији туризма, заштите животне средине и одрживог развоја
Мера 8.8.1. Успостављање сарадње, промовисање и организовање заједничких активности са туристичким организацијама
Активност 8.8.1.1.
Успостављање сарадње са
туристичким савезом,
организацијама и агенцијама

Број потписаних
споразума

Активност 8.8.1.2.
Успостављање сарадње са
еколошким покретима

Број потписаних
споразума

Извештај

ПССО, ССЗСВ,
Туристички савез,
Нису потребна додатна
туристичке
средства
организације и агенције,
ЈЛС

2017-2020

Извештај

ЈЛС, ССЗСВ, еколошки Нису потребна додатна
покрети
средства

2017-2020

ССЗСВ, ЈЛС, Бањско –
климатски центри, ССВ,
Нису потребна додатна
фитнес и wellness
средства
центри

2017-2020

Активност 8.8.1.3.
Успостављање сарадње са
бањско – климатским центрима,
фитнес и wellness центрима

Број потписаних
споразума

Извештај

Активност 8.8.1.4.
Промовисање спортскорекреативних капацитета у
туристичкој понуди, активног
одмора у Војводини, креирање
бренда, логотипа и слогана
Спорта за све у функцији
туризма, брендирање спортских
приредби, такмичења,
манифестација од интереса за
туризам у АП Војводини.

Број активности и
реализованих
програма

Извештај

ССЗСВ

ПССО, ССЗСВ

2017-2020

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Активност 8.8.1.5.
Праћење светских трендова у
спортско-рекреативном туризму
и организација стручних скупова,
семинара, трибина у циљу
подизања свести грађана о
повезаности спорта, туризма и
животне средине.

Број одржаних
семинара, трибина, листа
учесника

Извештај

ССЗСВ

АПВ, ПССО, ЈЛС,
ССЗСВ

2017-2020

Број реализованих научноистраживачких пројеката

Извештај

ССЗСВ

АПВ, ПССО,ЈЛС,
ССЗСВ

2017-2020

Активност 8.8.1.6.
Израда и реализација научноистраживачких пројеката

Посебан циљ 8.9. Иновиран и унапређен информациони систем Савеза Спорт за све Војводине
Мера 8.9.1. Подизање информационо-комуникационих капацитета свих корисника информационог система Савеза спорт за све Војводине
Активност 8.9.1.1. Анкетирање
свих корисника информационог
система Савеза спорт за све
Војводине

Активност 8.9.1.2.
Израда и објављивање плана
обуке на званичној презентацији
Активност 8.9.1.3.
Успостављање апликације у
оквиру званичне презентације за
електронску подршку обуци

Број попуњених анкета,
Извештај о реализованој
број
анкети, списак полазника
заинтересованих полазника
за обуку
за обуку

Израђен и објављен
план обуке

План обуке

Извештај о успостављању
Израђена и успостављена
апликације, број корисника
апликација
апликације

ССЗСВ

Нису потребна додатна
средства

2017

ССЗСВ

Нису потребна додатна
средства

2017

ССЗСВ

Нису потребна додатна
средства

2017

ИЗВОРИ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
ВРЕМЕНСКИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
ОКВИР
Извештај о реализованим
Број одржаних обука
обукама по групама
Активност 8.9.1.4. Реализација
ССЗСВ
по групама (чланице,
(чланице, региони, остали),
ССЗСВ
2017-2020
обуке по групама
региони, остали)
листе присутности,
фотографије
Мера 8.9.2. Иновирање информационог система и ажурирање свих база података у оквиру информационог система Савеза спорт за све Војводине
Активност 8.9.2.1. Иновирање и
имплементација нових модула у
Број нових модула, број
оквиру основног информационог
Нису потребна додатна
нових сервиса, број
Извештај
ССЗСВ
2018-2019
система (чланице, документи,
средства
нових корисника
календар такмичења-активности,
сп. стручњаци)
Активност 8.9.2.2.
Иновирање и имплементација
нових модула у оквиру
Број нових модула, број
Нису потребна додатна
ССЗСВ
апликације за реализацију
нових сервиса, број
Извештај
2017-2019
средства
такмичења 12. СОРВ (такмичења,
нових корисника
спортови, екипе, резултати,
билтени)
Активност 8.9.2.3.
Покретање нових модела
Број реализованих
Нису потребна додатна
Извештај
ССЗСВ
2017-2020
комуникације путем друштвених
модела
средства
мрежа
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

СКРАЋЕНИЦЕ

АСЗСС
АПВ
ВОУ
ВУ
ЕУ
ИПА
ЈЛС
НВО
ОК СОРВ
ПГСС
ПЗСМС
ПССО
ПССПДРП
СК
СО
СОРВ
ССВ
ССЗСВ
СССВ
СЗШСВ
ТСС

Асоцијација спорт за све Србије
Аутономна покрајина Војводина
Васпитно образовне установе
Високошколске установе
Европска унија (European Union)
Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-Accesion Assistance)
Јединице локалне самоуправе
Невладине организације
Олимпијски комитет Спортске олимпијаде радника Војводине
Покрајински грански спортски савези
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Спортски клубови
Спортске организације
Спортска олимпијада радника Војводине
Спортски савез Војводине
Савез спорт за све Војводине
Савез самосталних синдиката Војводине
Савез за школски спорт Војводине
Територијални спортски савези

BSFAA
BAWS
EFCS
FIST
ISCA
ТАFISA

Балканска асоцијација Спорта за све
Балканска асоцијација радничког спорта
Европска федерација компанијског спорта
Међународна федерација Спорта за све
Светска асоцијација спорта и културе
Светска организација Спорта за све

