ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Предмет: Развој нових програма
РАЗВОЈ ЗДРАВИХ НАЧИНА ЖИВОТА У СРБИЈИ КРОЗ ПРОГРАМ
„ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ“
У oквиру активности Планинарског савеза, клубова и друштава, покренута је
заједничка иницијатива Министарства омладине и спорта и Планинарског
савеза Србије за развој програма за афирмацију рекреативно-спортске
дисциплине пешачења. Циљ ове иницијативе је подизање свести свих
грађана Србије о значају бављења рекреацијом и спортом у отвореној
природи, без захтева за екстремнијим облицима физичког ангажовања.
Пешачење је данас изразито популарна активност у развијеном свету. Кроз
природу свакодневно пешаче милиони људи различите доби. За њих је
пешачење постао начин здравог живота и одржавања физичке и менталне
кондиције. У Европску пешачку асоцијацију (ЕРА) учлањено је више од 6о
организација из 28 земаља Европе, међу којима је и Планинарски савез
Србије.
Планинарски савез Србије, који је у породици спортова Србије задужен за
област планинарског спорта, поседује вишедеценијско искуство, кадрове и
инфраструктуру да може покренути програме пешачења заједно са
програмима планинарења преко мреже од 150 планинарских друштава и
клубова. Основна концепција даљег развоја идеје програма „Пешачење и
планинарење“ изводи се кроз више фаза (2014, 2015, 2016 и 2017/2018).
- У 2014. години (прва фаза) одржане су пробне активности у оквиру већ
планираних планинарских акција, на којима су посебно организовани
програми пешачења на лакшим и краћим стазама, дужине од 6 – 10 km.
Овакве стазе трасирају се у околини градских насеља, на излетиштима и у
планинским туристичким центрима. У овој години акције пешачења
одржане су у Крушевцу (Јастребац) 10.октобра и у Књажевцу (Јевик) 12.
октобра, захваљујући Планинарском клубу „Јастребац“ и Планинарском
друштву „Бабин зуб“, као и у оквиру Републичке акције „Авала из 4
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правца“ 27. децембра, у организацији Планинарско-смучарског друштва
„Копаоник“ из Београда.
- У 2015. години (друга фаза) одржане су акције пешачења у осам
градова широм Србије (Београд, Вршац, Панчево, Ваљево, Ниш, Нови
Пазар, Књажевац и Врање), са идејом даље разраде „пилот пројеката“,
који ће помоћи да се квалитетно направи план треће фазе развоја
програма од 2015. до 2018. године.
- У 2016. години (трећа фаза) одржане су акције пешачења у Крагујевцу,
Пожаревцу, Крушевцу, Београду, Новом Саду а предстоји одржавање
акција у Ваљеву и Соко бањи.
Циљ активности у периоду 2016 – 2018 претпоставља појачану и у
јавности јасно препознатљиву афирмацију рекреативно-спортске
дисциплине пешачења међу грађанима Србије. Током развоја програма
припрема се и изграђује инфраструктура и логистика пешачких и
шетачких стаза, које се обележавају, означавају, мапирају и смештају у
систем јавних информација као део укупне понуде спортске и
туристичке инфраструктуре у Србији. За реализацију програма
„Пешачење и планинарење“ уз подршку Министарства омладине и
спорта, оправдано се очекује учешће локалних управа, спортских и
туристичких организација и образовних институција у местима
одржавања акција.
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