Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014 -2018. године
Визија ове стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
Влада је Стратегију усвојила 2014. године а носилац активности је Министарство
омладине и спорта. Финансијска средства за извођење активности ове Стратегије нису
одређена.
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе. Спорт је и једна од покретачких снага за
достизање миленијумских циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране
Уједињених нација.
Мисија је стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да
се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења
квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у
Републици Србији предузимају мере како би се:
 обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање
одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
 осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у
спортске активности;
 обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;
 подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима.
Према подацима Истраживања Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” у Републици Србији је гојазан скоро сваки пети одрасли становник (18,6%),
сваки трећи становник конзумира цигарете (33,6%), око 40% свакодневно или повремено
конзумира алкохол, а скоро половина становништва има хипертензију (46,5%). Резултати
компарације резултата два истраживања: првог која су спровела Европска комисија
(ЕУРОБАРОМЕТАР) на територији земаља чланица Европске Уније и другог које је спровео
ЦЕСИД на територији Републике Србије на захтев Министарства, показују да: − 40%
становника Европске уније изјављује да се бави спортом бар једном недељно, док се спортом у
Републици Србији једном недељно бави само око 10 %; − 34% становника Европске уније
изјављује да се никада не бави физичким вежбањем, док се у Републици Србији никада не бави
физичким вежбањем чак 56% популације. Недостатак расположивог времена за те активности
основни разлог слабог учешћа у спортским активностима, у Републици Србији између осталог
старост, здравствено стање, су разлог слабог бављења спортом код 37% испитаника, у 2%
случајева се изјашњавају да им недостају финансијска средства за бављење спортом. Полазећи
од повећаног интересовања деце за рачунаре и друштвене мреже активности на промоцији
бављења спортом треба усмерити и ка већој доступности информација о спорту и унапредити
информационе системе и технологије у спорту како би се деци приближиле све предности и
могућности бављења спортом, укључујући и коришћење друштвених мрежа.
Посебан изазов за развој спорта у Републици Србији јесте насиље на спортским
приредбама. Сви инциденти на спортским такмичењима и ван њих чији су актери
организоване групе које се окупљају под окриљем спортских организација и утичу и на
пословање спортских организација.
Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области пре
свега са Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама за период од 2013. до 2018, Стратегијом превенције и заштите од
дискриминације, Националном стратегијом за младе и Стратегијом очувања и јачања односа
матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону. Примена Стратегије је
дефинисана Акционим планом.
Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: развој спорта деце
и омладине, укључујући и школски спорт, повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације, развој и унапређење врхунског спорта, развој и
унапређење спортске инфраструктуре. За сваки од ових приоритета одређени су општи и
посебни циљеви.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

