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POROČILO O SKUPŠČINI ISCA-E 

Po uspešno zaključenem MOVE Kongresu 2010, je bila v soboto, 23.10.2010, celodnevna 
skupščina ISCA-e (Svetovne organizacije športa in kulture), ki sem se je udeležil kot član Izvršnega 
odbora te organizacije in delegat Športne unije Slovenije.  

Program skupščine je obsegal poročila kontinentalnih odborov za Južno Ameriko, Azijo, Evropo in 
Severno Ameriko. Jasno je potrebno povedati, da je ISCA Evrope najmočnejša in da se na drugih 
kontinentih ta organizacija prebija počasi. Sicer sta dve močni organizaciji v Latinski Ameriki, 
zaznano je tudi delovanje v Aziji, začetki so narejeni v Severni Ameriki, v Afriki pa ta organizacija 
ne deluje. Seveda pa so tu velika prizadevanja vodstva,  da intenzivira njeno delovanje po vsem 
svetu, saj bi s tem prevzela vodilno vlogo pri razvoju športa za vse v svetu. 

Nedvomno pa je ISCA najmočnejša v Evropi, saj je tu njeno članstvo največje,  pa tudi programsko 
sodelovanje je najbolj izraženo. Največ poudarka je namenjeno programom športa za zdravje, 
pomembni področji pa sta tudi tisti, ki sta povezani z okoljem in upravljanjem športnih objektov ter 
površin. Ob tem imajo posamezne članice močno izražene svoje programe in to predvsem 
gimnastiko ter badminton, pri čemer je podan poudarek na razvoj vseh dejavnosti, vseh generacij, 
od otrok do starostnikov.  

Zelo pomembna in odmevna vloga organizacije v preteklem letu je bila tudi razprava o športu za 
vse v Evropskem parlamentu, na temo 100 milijonov več aktivnih Evropejcev  do leta 2020. 
Parlament je sprejel peticijo na omenjeno temo. Podpisniki peticije je tudi Športna unija Slovenije 
in vsi člani Evropskega parlamenta iz Slovenije. Zlasti so pomembne te razprave v parlamentu iz 
razloga, ker imajo sklepi parlamenta dolgoročno tudi posledice na ravnanje vlad članic Evropske 
unije.  ISCA je izjemno uspešna tudi pridobivanju sredstev iz različnih evropskih skladov. In prav 
tu se kaže možnost članic te organizacije, da participirajo pri sofinanciranju lastnih programov. V 
preteklem obdobju je bila tudi naša organizacija sofinancirana iz projekta PATHE (projekt Zdravo 
društvo), v letošnjem letu pa je SANTE program pokril nekatere stroške, ki so vezani na 
mednarodno področje in pomenijo izmenjavo izkušenj in konkretnih programov med posameznimi 
organizacijami, ki so članice ISCE. Prihajajoči 5. SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE bo 
ravno tako sofinanciran iz sredstev predhodno omenjene organizacije.  

Pomembno sporočilo predsednika ISCA Mogensa Kirkeby-ja je bil slogan FAIR PAID – 
POŠTENO PLAČILO. Izhajal je iz izhodišča, da je dejavnost športa za vse vredno podpreti iz vseh 
pozitivnih posledic, ki jih ima gibanje za zdravje in dobro počutje posameznika. Zlasti so bile 
zanimive primerjave, ko je govoril o tem, da npr. Danska na prebivalca namenja 150 € za šport za 
vse, da stane 63.000 € udeležba posameznika na Mladinski olimpijadi v Singapurju in da bo 
udeležba športnika na Olimpijadi v Londonu 1,069.800 €. Prav to so izhodišča o katerih bo morala 
politika tako v Evropi kot tudi drugod resno razmišljati.  

Pripravil: Izvršni direktor Športne unije Slovenije, Rado Cvetek 

 
 
 


