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PLAN RADA I
PROGRAMSKIH AKCIJA ZA 2018. GODINU
HRVATSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE “Sport za sve”
UVOD:
Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” u svom djelovanju usklañuje aktivnosti svojih
članica, potiče i promiče sportsku rekreaciju u Republici Hrvatskoj. Ciljevi i djelatnost Hrvatskog
saveza sportske rekreacije “Sport za sve” utvrñeni su na osnovi Statuta Hrvatskog saveza sportske
rekreacije “Sport za sve”, a koji je usklañen sa Zakonom o sportu Republike Hrvatske.
S obzirom da sama djelatnost Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” proizlazi iz
Zakona o sportu, pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, temeljnih ciljeva te zadaća i poslova koje su
joj povjerile članice, Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” je, stoga, u svom djelokrugu, a
putem svojih programskih manifestacija i aktivnosti, osobito vodio računa da ispuni osnovne ciljeve
svoje djelatnosti, koji uključuju:
- razvijanje i promicanje programa tjelesnih aktivnosti u cilju zaštite i unapreñenja
zdravlja stanovnika Republike Hrvatske;
- poticanje i skrb za stvaranje općih uvjeta za razvoj sportske rekreacije i djelatnost
pokreta "Sport za sve" u Republici Hrvatskoj;
- razvijanje i promicanje meñusobne suradnje udruženih članica i njihovih članova;
- sudjeluje u utvrñivanju politike razvoja sporta i sportske rekreacije u Republici Hrvatskoj;
- organiziranje i provoñenje sportsko rekreacijskog vježbanja;
- organiziranje i provoñenje treninga i sportsko rekreacijskih akcija i aktivnosti;
- organiziranje natjecanja i drugih priredbi u sportskoj rekreaciji;
- tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapreñenja zdravlja i
rekreacije;
- ostali sportsko rekreacijski programi;
- organiziranje sportskih i edukativnih projekata, kampova i manifestacija za poticanje
bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem;
- organiziranje i provedba sportskih, plesnih i drugih sportskih aktivnosti u svrhu bavljenja sportom i
rekreacijom;
- promicanje i razvoj volonterstva.
SPORTSKO REKREACIJSKE MANIFESTACIJE
Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” tijekom 2018.godine planira prethodno navedene
ciljeve ostvariti putem održavanja slijedećih manifestacija i aktivnosti:
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1. SPORTSKO REKREACIJSKA NATJECANJA “Igre za sve”
na lokalnoj razini (u suradnji s Uredom za programe lokalnog športa HOO-a)
permanentna akcija koja traje tijekom cijele godine……………….………………...siječanj-prosinac 2018.
2. III. HRVATSKI FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE U SANJKANJU, Platak……….……..………3.ožujka 2018.
3. 43. OŽUJSKI SUSRETI ŽENA HRVATSKE,Mali Lošinj…………………..…….…………….......22-25.ožujka 2018.
4. VI. FESTIVAL NORDIJSKOG HODANJA I PJEŠAČENJA, Opatija ………….……….….…………14.travnja 2018.
5. XIX.REKREACIJSKI FESTIVAL U STOLNOM TENISU HRVATSKE –Osijek………….…..…..….13.svibnja 2018.
- 13.pojedinačno rekreacijsko prvenstvo Hrvatske – Osijek 2018.
6. XXVI. SVJETSKI DAN SPORTA
domaća i meñunarodna konkurencija........................................................................................... 30.svibnja 2018.
7. XIII. FESTIVAL BICIKLISTIČKE REKREACIJE HRVATSKE, Osijek..............................................1.-3.lipnja 2018.
8. XXV.FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE HRVATSKE, Zaton……………………..…..…..........7.-10.lipnja 2018.
9. XXVII. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATKE, Poreč....….….....................27.-30.lipnja 2018.
10. FESTIVALI I MANIFESTACIJE SPORTSKE REKREACIJE
OSOBA STARIJE DOBI……………….....….................................................................................lipanj-rujan 2018.
11. XXIV. HRVATSKI FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE NA SELU, Vukosavljevica……........ 7.srpnja 2018.
12. XXV. TREF- Teniski rekreacijski europski festival, TN Villas Rubin, Rovinj……………..…...1.-8.rujna 2018.
13. ERASMUS + EUROPSKI TJEDAN SPORTA................................................................................ 1.-8.rujna 2018.
14. TJEDAN EUROPSKE KAMPANJE PROMOCIJE TJELESNE AKTIVNOSTI I ZDRAVLJA
NowWeMOVE …….………………………………..…………………………………………………rujan-listopad 2018.
15. OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA
u suradnji s Uredom za programe lokalnog športa HOO-a………………..………………..….……10.rujna 2018.
16. XX. FESTIVAL REKREACIJSKOG KUGLANJA, Mali Lošinj……...…………….….................4-7.listopada 2018.
17. XXVII. SVJETSKI DAN PJEŠAČENJA ……………………………………......…….................1- 31. listopada 2018.
18. XV.HRVATSKO SAVJETOVANJE O OBUCI NEPLIVAČA, Orahovica ……………..……..18-20.listopada 2018.
19. XIV. HRVATSKI FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE ŽENA,Šibenik....................................3.studenog 2018.
20. XI.HRVATSKI FESTIVAL REKREATIVACA U BADMINTONU – Opatija ...................................1.prosinca 2018.
21. SVEČANOST OBILJEŽAVANJA “Dana sportske rekreacije Hrvatske”,Zagreb…..........….….7.prosinac 2018.
22. ČASOPIS „Sport za sve“ za 2018.godinu............................................................... .........siječanj-prosinac 2018.
23. PROŠIRENJE DJELATNOSTI sportske rekreacije na nova područja u Hrvatskoj i pokroviteljstva
HSSR „Sport za sve“ raznih akcija i manifestacija lokalnog karaktera
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (u suradnji sa Sportskim učilištem)
.
OSNIVANJE ŽUPANIJSKIH SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE
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- tijekom godine sudjelovati u poticanju osnivanja novih županijskih saveza sportske rekreacije u
kojima su do sada obavljene pripremne radnje i direktni kontakti tijekom 2017.godine (Zagrebačka,
Karlovačka, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija),
- ponovno razmotriti mogućnosti osnivanja županijskih saveza sportske rekreacije u županijama
koje trenutno nemaju uvjete i potreban broj registriranih udruga sportske rekreacije (Bjelovarskobilogorska i Slavonsko-požeška županija), te vidjeti situaciju s Ličko-senjskom županijom koja je
krajem 2016.godine prestala djelovati,
- takoñer obaviti posjet i razgovore s čelnicima županija gdje postoje savezi ali nisu dovoljno aktivni.
SKUPŠTINA I SJEDNICE EXECUTIVE COMMITEE EFCS-a
- na redovnoj Skupštini EFCS-a (Ljubljana, lipanj 2018.godine) planira se sudjelovanje kao delegata
Saveza prof.dr.emeritus Vladimir Findak, predsjednik Saveza i član Executive Comitee EFCS-a i
Vladimir Maček, glavni tajnik Saveza. Kao član Sport menagmenta EFCS-a gospodin Dario Činić iz
Rovinja sudjelovat će na Skupštini na vlastiti trošak ili trošak Turističke zajednice Grada Rovinja.
- tijekom 2018.godine planiraju se tri sjednice Executice Comitee na kojima će kao redovan član
Executive Comitee sjednicama prisustvovati prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak.
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA SAVEZA
- tijekom 2018.godine planiraju se prema potrebi i mogućnostima održati najmanje 4 redovne
sjednice, kao i sjednice sazvane putem telefona ili e-maila. Sjednice su planirane u mjesecu travnju,
srpnju, listopadu i prosincu 2018.godine.
-na sjednice Upravnog odbora pozivati će se i predstavnici drugih tijela Saveza ili sportskih
organizacija.
VII.

SJEDNICE ODBORA, KOMISIJA I POVJERENSTVA SAVEZA

- Savez će organizirati tijekom 2018.godine sjednice odbora, komisija i povjerenstva prema
potrebama i mogućnostima,
- Stručni odbor Saveza sa stručnog aspekta sudjelovat će u radu Saveza, te se planiraju sjednice
tijekom mjeseca travnja, rujna, a ukolko se ukaže potreba i tijekom mjeseca studenog ili prosinca,
- Sjednice Zdravstvene komisije, Komisije za marketing i financije, Komisije za žene i Odbora za
pripremu i pisanje Projekata, Odbora za obuku neplivača planirat će se prema potrebi,
Sjednice Odbora za dodjelu medalja za razvoj „Mirko Relac“ i Povjerenstva za dodjelu godišnjih
priznanja za aktivnosti na lokalnoj razini „Igre za sve“ planiraju se organizirati sredinom mjeseca
studenog kako bi se razmotrili pristigli prijedlozi i izvješća, te donjele odluke ili prijedlozi za
priznanja i nagrade koje se dodjeljuju na Svečanoj skupštini Saveza, početkom mjeseca prosinca
2018.godine.
VIII.

MEðUNARODNI SKUPOVI

- prema dobivenim pismenim pozivima i obavijestima od strane meñunarodnih organizacija koje se
primarno bave problematikom sportske rekreacije o održavanju meñunarodnih skupova
organiziranih u Europi, Savez će razmotriti mogućnost sudjelovanja svojih članova ovisno o
financijskim sredstvima.
IX.

DOMAĆI STRUČNI SKUPOVI (KONFERENCIJE, KONGRESI I SAVJETOVANJA)

- prema pismenim obavijestima ili pozivima o raznim stručnim skupovima upućenih na adresu
Saveza razmotrit će se mogućnosti i potreba da predstavnici Saveza sudjeluju na njima
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ZAKLJUČAK
Cjelokupna sportska i sportsko rekreacijska djelatnost u Republici Hrvatskoj usmjerena je prema
primjeni zakonske regulative i provoñenju pripadajućih zakona u sportskim udrugama kao i
institucijama koje se bave sportsko rekreacijskom i sportskom djelatnošću.
Zakonski okvir kao i naputke Hrvatskog olimpijskog odbora, krovne organizacije hrvatskog sporta,
Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” pravovremeno će provoditi, poštivajući nadležne
institucije.
Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” je najvećim dijelom financiran iz proračuna, te će,
sukladno tome, a temeljem Zakona o sportu, Zakona o udrugama, te Statuta Hrvatskog saveza
sportske rekreacije “Sport za sve” provoditi planom i programom navedene manifestacije i
aktivnosti.
Namjensko korištenje i utrošak proračunskih i vlastitih sredstava (članarine, kotizacije,itd.)
kontrolirat će Nadzorni odbor Saveza. U 2018.godini nije planirano zaduživanje, pa tako neće biti niti
otplate.
U narednoj ali i u budućim godinama Savez očekuju značajnije promjene u smislu potenciranja
sportsko rekreacijskih aktivnosti kao prevencije zdravlja, a samim time i konkretnija suradnja sa
Zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja.
Za provedbu Programa u 2018. godini zahvaljujemo se Hrvatskom olimpijskom odboru, svim
udruženim članicama Saveza na uplaćenoj godišnjoj članarini, te stalnim i potencionalnim
sponzorima koji će nam omogućiti da provedemo programske aktivnosti Saveza, a sve u cilju
poticanja i promicanja sportske rekreacije u svrhu očuvanja zdravlja grañana u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik
Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak

Zagreb, 8.prosinca 2017.
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