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ПОШТОВАНИ,
Управни одбор ПСС је у оквиру припреме Програма и Плана акција републичког
савезаза 2017. годину донео одлуку да покрене организовање јединствене
Републичке акције под називом "Дан пешачења у Србији"од 2017.године.
За покретање акције одабран је датум 16.септембар (субота) 2017. године. Акција је
уписана у званични Календар акција Републичког савезаза 2017.
Намера и циљ јесте да се ова заједничка РА одржава сваке године и одређује се за
дан субота другог викенда у месецу септембру.
Молимо вас да предложени датум ове РА, 16.септембар 2017. Обавезно упишете у
Програм и план акција вашег друштва/клуба, као заједничку акцију која ће се
одржати у вашем граду у организацији вашег клуба ( или у сарадњи са другим
клубовима из вашег града).
Ова акција не би требала да поремети ваш Програм планинарских акција за тај дан
јер се активност Акције пешачења одвија у вашем месту и најближој околини.
Акција је посвећна свим грађанима које ћете позвати на пешачење без обзира на
године, старије и млађе, посебно ђаке из ваших школа.
Образложење:
Планинарски савез Србије у сарадњи и на иницијативу Министарства омладине и
спорта (МОС), покренуо је 2014. Године Програм под називом "Пешачење и
планинарење у градовима Србије“, са циљем подизања свести о вишеструком
значају пешачења за рекреацију, спорт, очување здравља грађана, социјализацију и
дружење младих и старијих генерација, али и за развој туристиких могућности
широм Србије.
Један од циљева јесте "изградња" пешачке (туристичке) инфраструктуре, кроз
трасирање и обележавање стазаза пешачење у вашем граду и околини.
О овим стазама бринуће локална планинарска друштва, свакако у сарадњи и уз
материјалну помоћ локалне управе и служби које су задужене за спорт, рекреацију,
образовање и туризам.
Посебно наглашавамо да је МОС заузео став да идеју развоја Програма пешачења са
омасовљењем, у Србији најбоље може спроводити планинарска организација тј.

ПСС, као грански национални савез, кроз своју мрежу планинарских друштава и
клубова и развијену структуру разноврсних планинарских знања и искустава.
Програм "Пешачење и планинарење" организован је у више градова Србије од 2014.
до 2016. године: Крушевац, Књажевац, Нови Сад, Ваљево, Врање, Крагујевац, Нови
Пазар, Вршац, Пожаревац, Ниш, Сокобања, Ивањица, Љиг, Београд.... Организатори
и углавном успешни домаћини били су "тимови" планинара из локалних друштава. У
већини места није изостала подршка локалне управе.
Покретање јединствене акције "Дан пешачења у Србији" подразумева упорну и
стрпљиву активност на ширењу ове идеје према грађанима и институцијама Србије
да се прихвати "један дан" на републичком нивоу у коме ће "сви пешачити
Србијом“саопште друштвеном спознајом о значају ове светски признате и
прихваћене вишеструко корисне активности, за сваког грађанина, породицу у
друштво.
ПСС ће у сарадњи са стручним комисијама и уз помоћ планинарских друштава која
су прошла кроз искуство организовања ових акција, помоћи у припреми другим
друштвима у Србији.
Управни одбор ПСС предложиће оснивање посебног Одбора за подршку и праћење
организовања акције "Дан пешачења у Србији".
Посебно молимо руководиоце друштава/клубова да после обавештавања својих
чланова обавезно доставе канцеларији Савеза мишљење друштва/клуба о овој
акцији.
На располагању смо за детаљнија обавештења.
У прилогу вам достављамо изводе из материјала за организовање акција пешачења
које су одржане у поменутим градовима Србије.
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