
 
 

SHARE vizija 
dėl sporto indėlio į regionų vystymąsi 

 

Organizacijos SHARE („SportHub“: Europos regionų vystymosi aljansas) tikslas yra apibrėžti bendrą sporto 

indėlio į regionų vystymąsi viziją , taip pat nustatyti konkrečius veiksmus,  skirtus ir toliau stiprinti šį 

vaidmenį. SHARE nariai siekia padėti išnaudoti visą sporto ir fizinio aktyvumo potencialą, susijusį su atskirų 

Europos teritorijų ekonominiu ir socialiniu vystymusi, vis labiau įtraukdami šią temą į regionų vystymosi 

politikos platformas.  

 

SHARE nariai sutaria, kad sportas ir fizinis aktyvumas tiesiogiai prisideda prie kiekvieno konkretaus 

regiono ekonomikos augimo ir užimtumo bei socialinės sanglaudos šiais būdais: 

• skatinant naujoves, mokslinius tyrimus ir sporto turiniu papildant informacines bei ryšių 

technologijas;  

• tiesiogiai vykdant verslo veiklą ir kuriant vietines darbo vietas; 

• skatinant miesto ir kaimo vietovių atsinaujinimą, taip pat didinant bendrą regionų ir turizmo 

patrauklumą; 

• skatinant darnų vystymąsi per kuriamus tausojamojo judumo sprendimus; 

• stiprinant gerą savijautą, aktyvų ir sveiką senėjimą, taip pat ekonominę ir socialinę naudą (tokią, 

kaip didesnis darbo našumas, mažesnės sveikatos priežiūros išlaidos) pasitelkus didesnį fizinį 

aktyvumą; 

• glaudžiau bendraujant su atskirtį patiriančiomis visuomenės grupėmis – skatinant aktyvų 

pilietiškumą, vystant įvairiose srityse pritaikomus gebėjimus ir didinant užimtumą. 

Deja, šis poveikis kol kas nepakankamai žinomas ir pripažįstamas, taigi ir nepakankamai finansuojamas.  

 

Asociacijos SHARE nariai įsipareigoja:  

• siekti, kad sporto ir fizinio aktyvumo indėlis į vietos bei regionų vystymąsi būtų geriau žinomas ir 

pripažįstamas; 

• sustiprinti sporto ir fizinio aktyvumo vaidmenį visose politikos srityse;  

• skatinti atsižvelgti į sportą ir fizinį aktyvumą įvairiose ES finansavimo programose ir finansinėse 

priemonėse, ypač sanglaudos politikos fonduose. 

 

Šių tikslų bus siekiama bendromis pastangomis: 

• rengiant bendrus pranešimus, kuriuose pabrėžiama sporto ir fizinio aktyvumo svarba vietos ir 

regionų vystymuisi;



 

• skleidžiant žinias, keičiantis informacija ir didinant politikų informuotumą ES, nacionaliniu, 

regioniniu ir vietiniu lygmenimis;  

• skatinant gebėjimų ugdymą ir tarpusavio mokymąsi regionų ir vietiniu lygiu visoje Europoje. 

 
 

 
SHARE iniciatyvos rėmėjai 
 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

