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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

 

МАНИФЕСТ ЗА ИСТИНСКИ ПРИОБЩАВАЩ СПОРТ 

Приет от 18-та Генерална Асамблея на   ENGSO 

Белград (Сърбия), май 14-15, 2010 
 

  Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO) е пан-

европейска платформа за националните  представителни спортни организации, 

включително националните олимпийски комитети, които се съсредоточават  върху 

"масовия спорт" и  "Спорта за всички". ENGSO в момента се състои от 40 членове и 

една организация  наблюдател.  Освен това  сътрудничи с различни други 

заинтересовани страни в спорта, като Европейския съюз и Съвета на Европа. Спортът е 

най-голямата социална и доброволческа дейност в Европа. Повече хора практикуват и 

участват като доброволци в областта на спорта  отколкото във всяка друга дейност.  

Спортът е привлекателен за хората но спорта не винаги е само спорт. Той също така 

играе  важна социална роля в това число за приобщаване /интеграция/ на хора от 

различни среди.  По този начин, спорта може да бъде мощен социален  инструмент в 

много области, например може да помогне за представянето (показването) на новите 

предизвикателства, очертани в стратегията ЕС 2020,  като интеграция на увеличаващия 

се брой имигранти, социалната изолация и солидарността между поколенията. Освен 

това, спорта може да има положителен ефект в областта на равнопоставеността на 

половете през „ Европейската пътна карта за равенство между мъжете и жените”.  

Членове на ENGSO са запознати с важната сплотяваща и приобщаваща/интегрираща/ 

роля, която  спорта може да играе в обществото и счита, че тази роля трябва да бъде 

по-добре усвоявана в полза, сътрудничество и с подкрепата на  публичните власти. Ето 

защо, ENGSO предлага следните препоръки оформени към различните аспекти на 

проблема за социалното включване /интеграция/:  

  

 

 

Приобщаване/интегриране/ на емигрантите  
Много спортни проекти в цяла Европа доказват, че спортът е уникален за 

сближаване на хората и може да свърже  хора от всички слоеве на обществото. В един 

спортен клуб, хората независимо от вярата, произхода или етническата  принадлежност 

могат да  участват в спортни дейности, да бъдат физически активни и да се преместят в 

нова социална среда. Там - освен да бъдат изложени на положителното въздействие 

чрез спорта като работа в екип, толерантност, солидарност - членове на спортния клуб  

срещат и други важни аспекти на обществото като демократични структури, културата 

на страната (домакин)  и на нейния език, предоставяне на ценни и важни възможности 

за обучение. Освен това, спортните дейности  също допринасят за здравето и 

осигуряват  възможност за конструктивна профилактика на травматизма  и / или 

намаляване на стреса.  
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ENGSO призовава своите членове да;  

 Признават  потенциалните хора от една малцинствена група, които могат да 

бъдат привлечени в спорта, като спортисти или като доброволни служители.    

 Създават рамка на равните възможности в спорта и еднакво отношение към 

хората от малцинствените групи, както към  мнозинството от населението във 

връзка с членството и участието като членове на клуба, спортисти, служители, 

доброволци, други;  

 Отворят спорта на всички нива и премахнат ограниченията / квоти в 

аматьорския спорт/ в съответствие с  Европейските и националните разпоредби;  

 Повишават  информираността на обществеността за спортни прояви, 

включващи малцинство от населението;  

 Стартират "приобщаващи" проекти, специално насочени към хора от 

малцинствени групи (напр. участие в  спорт);  

 Стартират проекти, като обучение за приобщаване на заинтересовани страни 

/ мултипликатори и длъжностни лица в спорта/ и / или образователни мерки;  

 Стартират  разяснителни кампании показващи потенциалната положителната 

роля на спорта в условията на интеграция и между културния диалог в 

сътрудничество с европейските и национални органи;  

 Приемат политика / препоръка/ за приобщаване на малцинствата.  

 

 

 

Социално изключване 
  Социалното изключване е мястото, където в райони на Общността няма достъп 

до енергия, знания, услуги, съоръжения,  избор и възможност поради проблеми като 

безработица, лоши умения, ниски доходи, лоши жилищни условия,  високи нива на 

престъпност, влошено здраве и разпадане на семейството. Излизането от цикъла на 

социалната изолация  е трудно  и отговорността на правителствата е да предоставят на 

всеки възможност да се измъкне от тази спирала. Спортът не е задължително лечение, 

но той трябва да стане неразделна част от създаването на социалната интеграция. 

Спортът може да ангажира хората на общностно ниво, да подобрява здравето и 

предоставя базата в живота, която преди това липсваше, като структури и модели за 

подражание. 

Когато възможностите за подкрепа са предложени  на хората, които са социално 

изключени  като потенциални потребители,  общностите могат да се възползват много. 

Спортът може да бъде инструмент в борбата срещу социалното изключване и много 

местни  проекти с участието на спортните организации и социални организми са 

показали, че ценностите предоставени от спорта помагат на хората да се интегрират 

по-добре към общите правила /закони/, споделени  от обществото. Спортът позволява 

социализация и еманципация на личностите.  

 

 ENGSO призовава своите членове да;  

 Създават насоки за това как да се използва спорта като инструмент за социално 

включване / интеграция/ и ги прилагат  в национално, регионално, но и на 

местно ниво. 

 Осигуряват подкрепа за местните спортни клубове в изпълняваните от тях 

дейности като; подобряване на сътрудничеството с постоянно заинтересовани 

страни, занимаващи се с въпросите за социална интеграция. (като  затвори, 
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асоциации работещи в необлагодетелстваните /високо ниво на престъпност/ 

квартали и т.н.)  

 Участие в Европейски тематични мрежи за обмен на добри практики и да научат 

повече един за друг чрез програми  и проекти. Европейските тематични мрежи, 

могат да инициират създаването на  национални тематични мрежи;   

 Създаване на етикет за "истински приобщаващи/интегриращи/ спортни 

клубове".  

 

 

 

Солидарността между поколенията 
Проучванията показват, че населението на Европа застарява и това ще бъде 

предизвикателство за следващите години  по отношение на икономическото и 

социално въздействие, което може да причини. Много от европейските страни нямат  

достатъчно национални структури, посветена на спортни мероприятия за възрастни 

граждани. Въпреки това, практиката за физическата активност в рамките на спортните  

организация помага на възрастните хора да развият доверието в себе си, дават 

възможност за социална  интеграция и избягване на изолацията и самотата чрез лични 

контакти и обмен между поколенията.  От друга страна възрастните хора могат да 

донесат техните знания и опит в спортните структури и в крайна сметка да участват в 

спортните организации като доброволци. Спортните клубове предлагат разнообразие 

от възможности за интеграция между млади и стари. В зависимост от спорта, 

възрастова граница на участниците е различна, но спортове като голф, яхтинг,  

гребане, ски бягане, боулинг или стрелба ще подкрепи активните членове за цялата 

възрастова група, а  отборните спортове като футбол и ръгби имат дългогодишни 

традиции за привличане на социални членове  и използване на възрастни  играчи като 

треньори и доброволци.  

 

ENGSO призовава своите членове да; 

 Насърчават активно солидарността между поколенията и на практикуването на 

физическа  активност за възрастните хора, чрез подкрепа на националните 

инициативи и проекти;  

 Разработват контакти със страните-партньори и да си сътрудничат в рамките на 

европейските  проекти;  

 Повишават осведомеността и инициират  комуникационни политики в областта 

на спорта за възрастни;  

 Насърчават  участието на възрастните граждани в спортните клубове и за 

интегриране на възрастни граждани,  като доброволци в спортните  структури 

на всички нива.  

 

 

 

Равенство между половете 
  Информираността за въпроси свързани с равнопоставеността на половете се е 

увеличила в спортните организации през последните  години с помощта на 

последователно обучение, непрекъснат поток  на образователни материали, 

комуникации,  промени в правилниците, работа в мрежа и награди за най-добрите 

практики. За момента ENGSO има два проекта за наставничество  ENTER и WILD, 

като и двата имат за цел  увеличаване представителството на жените, заемащи 
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ръководни позиции в спорта. Европейският съюз също подчерта важността на 

равенството между половете в своята спортна политика и финансово подкрепя тези два 

проекта. И все пак, много предизвикателства все още остават в спортните организации.  

Все още има организации, които допускат грешки , като работят по стария начин 

когато се работи без положително внимание към равенството между половете. 

Бдителността е важна. Образователните  материали в областта на спорта трябва да 

бъдат подготвени с пол-подходящия подход. Много преподавателите и треньори имат 

положително отношение към въпросите за равнопоставеността/ за себе си/, но не знаят 

как да засилят тези ценности в собствената си ежедневна работа. Затова тяхното 

образование трябва системно да включва практики, които да развият пол 

чувствителност, която наред с други неща, включва осъзнаване на това, какво се счита 

за "естествено, вродено" за момичета и момчета, жени и мъже. Много таланти никога 

не могат да достигнат  пълния си потенциал, когато ние ограничаваме младите  

момчета и момичета със стереотипи.  Освен това често използвани  понятия в спорта 

работят срещу равенството между половете, когато жените са превратно сравнявани с 

мъжете. От друга страна, моделът на мъжественост е доста тесен. От гледна точка на  

ресурсите, на жените все още се предоставя по-ниско ниво на ресурси от това на 

техните колеги - мъже. Включително повече жени на ръководните позиции преди 

промяната на концепциите, използвани в спорта да станем по-равни.  Еднаквата 

спортната култура предполага да преценяваме и правим видима разлика между двата 

пола - да общуваме от нови гледни точки за  момичета и момчета, жени и мъже, в 

спорта и физическата активност. Спортните организации трябва да видят  ползите за 

бизнеса от наличието на балансирано ръководство. Балансираното ръководството 

обогатява спортната култура.  

 

 ENGSO призовава своите членове да;  

 Увеличават  броя на жените, участващи в спортни и физически дейности  на 

всички нива, включително  вземане на решения от спортната организация, 

тренировките, включително и в други области  където жените са все още  

малцинство;  

 Организират образование, обучение и наставничество с цел да се увеличи 

представителството и участието на жени;  

 Предоставят достатъчно ресурси за равенство на труд;  

 Осигуряват  образователни материали в областта на спорта с пол-подходящия 

подход.  

 

 

 

 

Расизъм  
Спортът има възможността да преодолее различията между хората. "Спортът 

има силата да промени света, силата  да вдъхновява, силата да обединява хората по 

начин, който малко други могат ", според Нелсън Мандела. Научни изследвания обаче 

показват, че расизмът е очевиден  и това са последици от участието на черни, 

етнически и малцинствени групи на всички нива в спорта. Като се има предвид, че  

расизма и различията на основа етническа принадлежност са комплексно 

взаимосвързани със социалното изключване, класовите  различия, половите различия и 

много други измерения, предизвикателството за справяне с расизма е трудно. 

Кампаниите могат често да предизвикат  удобните стереотипи както на малък брой 
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фенове хулигани  или на нереалистичните очаквания на малцинствените етнически 

групи. Все пак, макар тези проекти да въвеждат открит дебат относно расизма, един 

акцент върху най-крайния  спорт може да не успее да промени  подхода си към расизма 

надолу до обикновените хора.  

Спортните организации трябва по-добре разберат и да имат  съгласуван подход  срещу 

расизма, базирайки се на предишни  научни изследвания и добри практики. 

Управителните  органи  трябва да гарантират, че моделите са разбрани от целият им 

спорт и подходяща подкрепа е дадена на цялата спортна структура, която да гарантира, 

че политиките са мощни, а не просто само да отговорят на съществуващите  инертни 

цели  на високо ниво.   

 

ENGSO призовава своите членове да;   

 Създават справедливи  политики във връзка с  борбата срещу расизма на всички 

нива на спорта на базата на научни изследвания и най-добри практики;  

 Осигуряват подкрепа на спортни организации, които не само имат тези 

политики, но имат ангажимента да достигат целите;  

 Създават подкрепящи структури, които да дадат възможност на всички нива в 

спорта да извършват справедливи  политики.  

 

 

 

Сексуална ориентация 
В продължение на много години хомосексуалността и хомофобията са тема табу 

в спорта. Тишината е израз на хомофобията. Отрицанието и невидимостта на 

хомосексуалността не означава, че тя не съществува в спортното движение. С цел да се 

противодейства на тишина и да се борят срещу дискриминацията, основана на 

сексуална ориентация,  спортните организации, спортистите, треньорите, клубовете и 

феновете трябва да признаят съществуването на хомосексуалността. Спортните 

организации и техните лидери трябва да създадат атмосфера на приемане на 

различните сексуални ориентации. Образованието, кампании и разпространението на 

информация са основни инструменти за подобряване на толерантността и атмосферата 

на приемане. Спортните федерации, следва да увеличат дейността си по отношение на 

равенството между половете във всички области, включвайки сексуалната ориентация 

в ежедневните си дейности. Борбата срещу дискриминацията въз основа на сексуални 

предпочитания трябва да бъде задължение на спортните организации.  

 Освен това, бяха създадени контакти между ENGSO и EGLSF /Европейската  гей и 

лесбийска спортна федерация/. Сътрудничеството с федерацията (EGLSF) ще бъде  

допълнително развито. Двете организации  EGLSF и ENGSO са членовете на 

консултативния комитет на ЕPAS/  разширение за частично споразумение за спорта/ на 

Съвета на Европа.      Европа. http://www.eglsf.info/eglsf-about.php  

 

ENGSO призовава своите членове да;  

 Да се борят срещу дискриминацията в спорта, основана на сексуално 

предпочитание/право на избор/;  

 Обучават учители /инструктори/, треньори  и други заинтересовани страни. 

 Медийните  кампании и разпространението  на информация са основни 

инструменти в борбата срещу хомофобията;  

 Създават атмосфера на приемане, която дава възможност и подпомага  гей и 

лесбийките спортисти мъже и жени.  
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Насилие 
Насилието в спорта покрива огромен спектър от теми. Спортното насилие  на 

терена може да напрегне прекомерно междуличностните  контакти до истинско 

криминално насилие. Много спортове са свързани по своя характер с известно равнище 

на контролирана агресия. Ако тази агресия не вреди на другите участващи страни в 

спортното събитие, тогава това може би е приемливо. Разбира се, когато агресията не е 

контролирана, а в действителност  насилието е крайният продукт, спорта трябва да 

предприеме действия. Спортовете предавани по телевизията, където лошото поведение 

е повод за успех /фаворизирано/ може да се окаже катализатор за лошо поведение на 

ниво граждански спорт или в самото общество. В същото време извън терена 

насилието  може да варира от хулиганство до насилие срещу жените. Последиците от  

миналото а са добре известни, но насилието срещу жените често са по-малко свързани 

със спорта. Въпреки това явлението/феномена/ е действително  тревожно  и последните 

доклади подчертаха, че скандалите  върху сексуалните нападения, домашното насилие, 

злоупотребата с наркотици и други форми на антисоциално поведение от 

професионални спортисти са крайно неприятни възприятията на Общността. Както и 

когато някои спортни кодове включват сексистки субкултури, като нормално е да има 

"лошо държащи се момчета” ако „ не се празнува ".  

 

ENGSO призовава своите членове да ; 

 Насърчават спортните федерации да работят активно за честна игра;  

 Работят за превенция  на културата за агресивни тактики от треньорите или 

собствениците на отборите. 

 Приемат анти-хулигански проекти и да изучават добри практики. 

 Осигуряват образователни материали в областта на насилието в спорта с пол-

подходящия подход.  

 

 

 

Инвалидност 
Желанието да се усъвършенстваш, да се развиваш  и  да се конкурираш  е общо 

за всички спортисти и няма нищо общо с това дали  вие имате  увреждания или не. 

Спортът ни помага да изградим самочувствие, да поставим  целите и се съсредоточим 

върху възможностите, които имаме. В спортния  клуб имате  нови съотборници със 

същите интереси като нас. Спортът  ни помага да намерим нашата идентичност,  да 

развием и да достигнем  нови цели. Така той е и за всички нас, и отгоре на това,  

спортуването е сред най-забавното нещо, което можете да направите! Някои хора, 

които спортуват имат увреждания. Това може да включва увреден слух, зрение или 

мобилност, или  някаква форма на умствено увреждане. Спортът е също толкова важна 

част от живота на тези хора, като за всеки от нас. Затова ние трябва да работим за да 

получат повече съоръжения, които са на разположение. Все повече хора с увреждания 

да получат възможност да се докоснат до всички положителни ценности на спорта и да 

гарантират, че повече спортове  ще намерят творчески решения как да адаптират 

спорта си за лица с увреждания.  В спорта хората с увреждания ще могат да участват 

на равни начала с всички останали. Ние трябва да бъдем в състояние да предоставяме 

под наем велосипеди, ски или лодки, да посочим  само няколко спорта, които хората с 

увреждания да практикуват заедно с вашето семейството и приятели. Спортът отваря 
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нови врати за много хора с увреждания. Представете си чувството за свобода, когато 

яздите кон в гората, или  иначе вие седите в инвалидна количка.  

 Инвалидността, възниква в околната среда около тях. Ако ние планираме 

нашите  спортни дейности  и нашата околна среда да изглежда така, че всеки който 

иска да участва/тренира/ да може да го направи, ние изключваме една голяма част от 

това, което сега създава недостъпност. Затова е толкова важно, спортът да се стреми да 

създаде условия така, че за всички които желаят да практикуват  един спорт да им е 

дадена възможност да го направят!  

 

ENGSO призовава своите членове да;  

 Работят за постигане на равенство на спортните възможности за хората с 

увреждания;  

 Работят за увеличаване на участието в спорта за хората с увреждания и 

подобряване на достъпа до спорта по техен избор и ниво на спорт по техен 

избор.   

 Привличат повече клубове, които предлагат спорт за хората с увреждания;  

 Работят за получаване на повече терени на разположение само  за хора с 

увреждания.  
 

 


