#sport4everyone

09.03.2018
ПОКАНА ЗА СТРУЧНИ ПРЕДАВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
CHANGE YOUR MINDSET-SPORT4EVERYONE
Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија Ве поканува на стручни
предавања кои ќе се одржат од 16-18.03.2018 година во хотел КОНТИНЕНТАЛ, Скопје. Целта на овие
предавања е подготовка на Насоки за промоција на спортот за лицата со инвалидност и нивна
интеграција во општеството.
Предавањата ќе се одржат во рамките на проектот ChangeYour Mindset-Sport4Everyone кофинансиран
од спортската програма на Erasmus+. Целта на проектот е промоција и подигање на нивото на свеста за
важноста на спортот и телесната активност како и интеграцијата на младите лица со инвалидност (на
возраст од 15-29 години) во рекреативни спортски активности.
Телесната активност како неизоставен дел од спортот има многу позитивни влијанија врз поединецот
(лицето со инвалидитет) и општеството во целина. Таа не само што го унапредува телесното и
менталното здравје, и спречува многубројни незаразни болести, туку и им пружа можност на младите
лица со инвалидност за интеграција во општеството. Преку телесната активност и спортот, лицето со
инвалидност може да го презентира својот талент, да го надоградува и успешно да се спротивстави на
вообичаените стереотипи со кои секојдневно е соочено.
Едукациите се наменети за:
 младите лица со инвалидност (15 до 29 години возраст);
 нивните родители или членови на семејства;
 матичните лекари, лекарите од општа и училишна медицина, студенти на медицински факултет;
 наставниците по физичко образование спорт и здравје, кинезиолозите и студентите на Факултет
за физичко образование, спорт и здравје.
Тим на предавачи го сочинуваат реномирани стручни лица од релевантни подрачја:







Др спец. Елвис Алексовски, анестезиолог и реаниматолог, вработен во клиника „Жан
Митрев“ во Скопје, претседател на Комисија за здравство и анти-допинг при Македонскиот
параолимписки комитет;
Проф. д-р Горан Никовски, професор по предмет Рекреација при Факултетот за физичко
образование, спорт и здравје (ФФОСЗ), Скопје;
Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска, професор по предмет Психологија на физичкото
образование и спорт при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје (ФФОСЗ),
Скопје;
Ацо Занев, дипломиран стручен физиотерапевт;
Ванчо Каранфилов, врвен спортист – параолимпиец, освојувач на медали од врвни спортски
натпревари, мотивациски говорник ;
Оливера Наковска Бикова, врвен спортист – параолимпиец, освојувач на медали од врвни
спортски натпревари, мотивациски говорник;

Се радуваме на Вашето учество на настанот..
Со почит,
Бранимир Јовановски
Македонски параолимписки комитет
Изјава за одрекнување од одговорност: Оваа публикација ги содржи исклучиво ставовите на авторот на публикацијата и Комисијата не може
да се смета одговорна во случај на користење на информации кои се содржат во неа.
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