Према циљевима утврђеним Статутом, досадашњом праксом и будућим деловањем у складу са Стратегијом
развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.године,коју је донела Влада Републике Србије
25.децембра 2014.године, утврђеним циљевима и акционим планом деловања савеза

БЕЈЗБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ
Усваја

Програм за 2015.годину
Програм обухвата деловање према утврђеном акционом плану за период 2014-2018 год, а спроводиће
се континуирано и у складу са реалним околностима и спољним факторима, поштујући природу
бејзбол спорта, прилагођавање већ усвојених планова за текућу сезону, календара такмичења,
инклузију усвојених програма рада репрезентације и усвојених аката савеза.
I
ЦИЉ:

Унапређење
везе између
школа и
савеза, и
програми
који подстичу
и привлаче
децу и
омладину

Активности и задаци утврђени за
период 2015-2018.год:
Подизање нивоа сарадње између
школа и савеза у циљу повећања
обухвата бављења деце и младих
спортским активностима и
физичким вежбањем:
• успостављањем сарадње и
партнерских односа између
школа и савеза на популарисању
спортских активности и
укључивање деце и младих у
организоване облике бављења
спортом и физичким вежбањем у
оквиру савеза
•Реализовање програма и
пројеката унапређења спортских
активности деце и младих

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет, сопствена
средства

Активности и задаци у
2015.години

Анализа и
дефинисање
различитих Програма
сарадње савеза и
спортских клубова са
школама, у циљу
уључивања што већег
броја деце у бејзбол
спорт

Напомена:

Бејзбол
клубови и
Бејзбол
савез Србије
спроводе
Програме са
основним
школама
дужи низ
година, те је
потребно
ун апр ед ит
и р ад у
ск ла д у са
стеч ени м
ис куст ви м
а

II
ЦИЉ:

Активности и задаци утврђени за
период 2015-2018.год:

Дефинисани
критеријуми у оквиру
области спортске
рекреације кроз
правилнике и
унапређени стручни
потенцијал са циљем
израде критеријума за
финансирање ове

1.
Дефинисање критеријума
у области спортске рекреације и
критеријума за финансирање:
•
Израда критеријума за
обављање спортских активности
и спортских делатности у области
спортске рекреације, са
анализом начина финансирања
наведених активности

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и
задаци у
2015.години

Напомена:

Прикупљање
података од
клубова и
анализа и
сагледавање
података као
припрема за
израду

Укључива
ње Савеза
у
програме
рекреациј
е коју
спроводе
клубови

области

•
Израда програма и
критеријума за стручну
едукацију, лиценцирање и
перманентно усавршавање
стручњака који спроводе
програме рекреације
2.
Унапређење стручних
потенцијала у спортској
рекреацији и спорту особа са
инвалидитетом:
•
Едукација и лиценцирање
спортских стручњака у спортској
рекреацији, особа са
инвалидитетом
•
Организација стручних
трибина и семинара
Организација регионалних,
националних и међународних
стручних конференција

критеријума за
обављање
спортских
активности и
спортских
делатности у
области
рекреације
Лиценцирање и
усавршавање
стручњака који
спроводе
програм
рекреације у
спортским
клубовима

Подршка
савеза
при
организац
ији
манифест
ација у
вези са
спортском

рекреациј
ом

Испитивање и
анализа могућих
потенцијалних
организација
стручних трибина
и семинара у
региону, на тему
унапређења
стручних
потенцијала у
спортској
рекреацији и
спорту особа са
инвалидитетом

III
ЦИЉ:

Активности и задаци утврђени за
период 2015-2018.год:

Средства
потребна за
реализацију:

Активности и задаци у
2015.години

Напом
ена

Стварање
услова за
одржавање и
даље постизање
врхунског
спортског
резултата

1.
Врхунски спорт за
просперитетну јединицу локалне
самоуправе, регион, покрајну:
•
Активности и подршка
клубовима са врхунским
спортским резултатима
•
Стратешка подршка у
подстицању локалних самоуправа
за веће процентуално издвајање
будџетских средстава намењених
развоју бејзбол спорта на нивоу
општине

Буџет,
сопствена
средства

Спровођење усвојеног
плана и програма рада
сениорске и јуниорске
репрезентације
Подршка и помоћ
клубовима у
комуникацији са
локалним самоуправама
Помоћ клубовима при
организацији такмичења

2.
Међународна такмичења у
Републици Србији:
•
Прихватање и успешна
организација
•
Економско-финансијска
одрживост организације
међународних такмичења

Подношење
кандидатуре за
организацију
европских бејзбол
такмичења у
2016.год и 2017.год

3.
Врхунски спортски
резултат:
•
Стратешки вишегодишњи
план развоја врхунског спортског
резултата кроз мере за учешће
врхунских спортиста у
националним селекцијама,
националним првенствима

Програ
ми
рада
репрез
ентаци
ја и
календ
ар
такмич
ења за
2015.го
дину,
чине
саставн
и део
Програ
ма

IV
ЦИЉ:

Унапређење услова
за развој спортисте
до врхунског
резултата

Активности и задаци утврђени
за период 2015-2018.год:

1.
Програми
Националних гранских савеза
на путу изградње врхунског
резултата:
•
Примена јасних
критеријума при укључивању
врхунских спортиста у програм
•
Наставак спровођења
програма „Идентификација
младих талената“
2.
Програми спортске
припреме:
•
Организовање
припрема у складу са
динамиком очекиваних

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и задаци у
2015.години
•Примена јасних
критеријума при
укључивању врхунских
спортиста у програм

•Организовање
припрема у складу са
динамиком очекиваних
резултата и пројекцијом
развоја талентованих
спортиста, кампови

Напом
ена

намењени
перспективним
спортистима

резултата и пројекцијом
развоја талентованих спортиста
3.
Развојни програми у
јединици локалне самоуправе,
региона, покрајне
•
Идентификација
клубова са капацитетом за
развојне програме
•
Идентификација и
системска подршка и
финансирање програма
спортских клубова који
остварују резултате на
међународном нивоу
такмичења
•
Перманентна подршка
спортским клубовима у
остварењу и реализацији
планова развоја од стране
наионалних гранских савеза

Идентификација клубова
са капацитетом за
развојне програме
•
Идентификација
и системска подршка и
финансирање програма
спортских клубова који
остварују резултате на
међународном нивоу
такмичења
•
Перманентна
подршка спортским
клубовима у остварењу и
реализацији планова
развоја од стране
наионалних гранских
савеза
Детектовање и подршка
перспективних спортиста
јуниора-кадета у вишу
категорију

Транзиција
перспективних спортиста
јуниора-кадета у вишу
категорију:
•
Детектовање и
подршка перспективних
спортиста јуниора-кадета у
вишу категорију

V
ЦИЉ:

Активности и задаци утврђени
за период 2015-2018.год:

Системски
планирана,
реконструисана и
изграђена спортска
инфраструктура

Унапређење регулативе у
области просторног планирања
и пројектовања са аспекта
спортске инфраструктуре:
•
Покретање иницијативе
за дефинисање плана мреже
спортских објеката као
саставног дела планског
документа и израда
критеријума за пројектовање
спортских објеката

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и
задаци у
2015.години
Даља
сарадња са
представниц
има локалне
самоуправе
за добијање
локације за
изградњу
бејзбол
терена за
децу у
Београду и
бејзбол
терена у
Новом Саду
Перманентн

Напомена

У Србији тренутно
постоји само један
бејзбол
терен
изграђен
по
светским
стандардима

VI
ЦИЉ:

Повећани
капацитети
организација у
области спорта за
аплицирање ка
фондовима
Европске уније и
другим приступним
фондовима

Активности и задаци
утврђени за период 20152018.год:
Коришћење приступних
фондова:
•
Учешће савеза на
међународним
конкурсима

Средства
потребна за
реализацију:
Сопствена
средства,
Буџет до
отпочињања
реализације
добијених
грантова

Активности и задаци у
2015.години
Обука и усавршавање
лица која ће активно
учествовати при писању
Програма и
аплицирању ка
фондовима
Прикупљање
информација о
расписаним
конкурсима
Прикупљање
информација о
одговарајућим и
могућим елементима
који би били
обухваћени
Програмима
Пружање информација
клубовима о
могућностима
учествовања на
конкурсима приступних
фондова

Напомена

VII
ЦИЉ:

Усвојени планови
развоја бејзбол
спорта од стране
Савеза

Активности и задаци
утврђени за период
2015-2018.год:
Усвојен план развоја
Бејзбол спорта од
стране савеза складу са
Стратегијом
•
Израда плана
развоја бејзбол спорта
од стране савеза и
његово усвајање

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и задаци у
2015.години

Припрема,прикупљање,
анализа података
важних за чиниоце
Програма развоја
бејзбол спорта

Напомена

VIII

ЦИЉ:

Унапређен стручни
и научно истраживачки рад у
спорту и
информационим
системима

Активности и
задаци утврђени за
период 20152018.год:
Унапредити систем
едукације
стручњака у спорту
кроз усвајање
националних
критеријума за
спортске тренере:
•
Усвајање
националних
критеријума за
спортске тренере

Средства потребна
за реализацију:

Буџет, сопствена
средства

Активности и задаци у
2015.години

Напомена

Анализа примене
усвојених националних
критеријума и
сагледавање кроз
примену критеријума
потреба едукације
спортских тренера

IХ
ЦИЉ:

Унапређена
међународна
спортска сарадња и
спорт у дијаспори

Активности и задаци
утврђени за период
2015-2018.год:
Унапређење структура
за правилну
координацију спортске
сарадње на
међународном нивоу и
у дијспори:
•
Национална
платформа за
међународну сарадњу
и развој спорта у
дијаспори

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и задаци у
2015.години

Прикупљање
контаката у дијспори,
одржавање и
унапређење
постојећих односа
Већа размена
информација и
обавештења
Одређивање могућих
чиниоца
Националне
платформе за
међународну
сарадњу

Напомена

По узору на
остварене односе
и сарадњу са
дијаспором
У САД

X
ЦИЉ:

Активности и
задаци утврђени за
период 20152018.год:

Средства потребна
за реализацију:

Ојачан капацитет
савеза и клубова за
њихово обучавање
и укључивање у
систем заштите и
спасавања у
Републици Србији

Израдити и усвојити
план и програм
обучавања
спортских клубова и
њихово евентуално
укључивање у
специјализоване
јединице цивилне
заштите:
•
Формирање
радне групе за
израду плана о
програму
обучавања
2. Програмирати

Буџет, сопствена
средства

буџетска средства
за опремање и
обучавање савеза и
клубова који су
укључени у систем
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама:
•
Јачање
капацитета у обуци
и опремању

Активности и
задаци у
2015.години

Анализа потребних
опремања,
буџетирања, и
обучавања
Израда предлога
нацрта плана и
програма
обучавања

Напомена

XI
ЦИЉ:

Стручно усавршени
спортски новинари

Активности и задаци
утврђени за период 20152018.год:
Установљени механизми
за стручно
оспособљавање спортских
новинара и доступност
информација о раду и
плановима савеза:
•
Ажурирање
интернет сајтова
•
Ажурирање
информација о пројекту
РИО 2016

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и
задаци у
2015.години

Напомена

Ажурирање
званичног сајта
савеза,
Објављивање већег
броја информација
о раду
Перманентно
информисање о
раду
репрезентације
и активностима
савеза

XII
ЦИЉ:

Подигнута свест
грађана о
позитивним
вредностима
спорта

Активности и задаци
утврђени за период
2015-2018.год:
Акције афирмације
спортских вредности:
Популаризовање
малих спортских
клубова путем медија

Средства потребна
за реализацију:
Буџет, сопствена
средства

Активности и
задаци у
2015.години
Подршка савеза
малим и
новооснованим
клубовима,
Стално истицање
позитивних
примера малих
клубова и значаја
њихових
резултата за спорт
и за матичне
средине , свим
начинима и
средствима
информисања

Напомена

XIII
ЦИЉ:

Унапређен
нормативни и
организациони
оквир којим се
регулише и
обезбеђује
спречавање
допинга у спорту

Активности и задаци
утврђени за период
2015-2018.год:
Повећање броја допинг
контрола и довођење
на годишњи ниво
сличан ономе који
имају друге државе
сличног броја
становника и величине,
уз задржавање
квалитета рада:
•
Укључивање
спортских савеза у
финансирање допинг
контрола
Наставак и јачање
антидопинг едукације:
•
Одржавање
постигнутог нивоа од
5-10 антидопинг
едукативних предавања
годишње

У Београду, 22.02.2015.године

За Управни одбор Бејзбол савеза Србије

Милан Зонић
Генерални секретар

Средства
потребна за
реализацију:
Буџет,
сопствена
средства

Активности и
задаци у
2015.години
Перманентна
едукација
Учествовање на
актуелним
семинарима

Напомена

