„Sportas visiems“ organizacijos
Tarptautin÷s sporto visiems organizacijos
Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas
lietuvių kalba

Organizacijos pavadinimas originalo
kalba

Interneto
adresas

Trumpas aprašymas

1.

Tarptautin÷ sporto visiems
federacija

Fédération Internationale du
Sport pour Tous (F. I. S. p. T.)

http://www.fi
spt.org

FISpT vienija 65 šalių ar regionų
organizacijas.

2.

Tarptautin÷ sporto visiems
asociacija

The Association For
International Sport for All
(TAFISA)

http://www.ta
fisa.de

3

Tarptautin÷ sporto ir kultūros
asociacija

The International Sport and
Culture Association (ISCA)

4

Tarptautin÷ šiaurietiško
vaikščiojimo asociacija

International Nordic Walking
Association

5.

Tarptautin÷ darbuotojų sporto
konfederacija
Europos sporto ir sveikatos
konfederacija
Europos sporto m÷g÷jų
federacija

International Confederation of
sports for workers (CSIT)
The Confederation Europeanne
Sport Santé (CESS)
The European Federation for
Company Sports (EFCS)

Vienija 153 sporto visiems organizacijas
iš daugiau negu 100 pasaulio šalių.
Iki 2009 m. lapkričio m÷nesio ši
organizacija vadinosi: Trim and Fitness
Internatioanl Sport for All Association.
http://iscaVienija 130 organizacijų (pagrinde
web.org
nevyriausybines), kurie bendrai apjungia
daugiau 22 000 000 žmonių 4
kontinentuose.
http://www.in Įkurta suomijoje 2000 metais.
Propaguoja šiaurietišką ÷jimą pasaulyje.
wanordicwalking Visame pasaulyje vienija daugiau kaip
20 sporto organizacijų bei 40 š.
.com
vaikščiojimo profesionalių mokytojų.
http://www.cs Vienijanti 36 organizacijas nares iš 32
it.tv
šalių.
http://www.ce Šiuo metu yra 32 nariai iš 17 skirtingų
ss-info.eu
šalių.
http://www.ef
cs.org

Europos sporto visiems
tinklas

European Sport for All Network
(ESFAN)

http://www.es
fan.net

6.
7.

8.

Organizacijos
logotipas

Vienija 25 sporto visiems organizacijas
iš 22 valstybių.
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Nacionalin÷s sporto visiems organizacijos Europoje
Eil.
Nr.

Šalis

1

Albanija

2

Austija

Organizacijos
logotipas

Organizacijos pavadinimas
lietuvių kalba

Organizacijos pavadinimas
originalo kalba

Albanų sporto visiems
federacija
Austrijos sporto ir kūno
kultūros asociacija

Federation albanaise du sport
pour tous
Arbeitsgemeinschaft für
Sport und Körperkultur in
Österreich (ASKÖ)

Belgija

Belgijos m÷g÷jų sporto
federacija

FROS Amateursportfederatie

3

Belgija

A.D.E.P.S. (Kūno kultūros
ir sporto administracija)

La direction générale du
Sport

4

Bulgarija

5

Kroatija

Bulgarijos sporto visiems
asociacija
Kroatijos asociacija
„Sportas visiems“

Bulgarian sport for all
association
Croatian association 'Sport
for all'

6

Čekija

Čekijos Sokol bendrija

Česká obec sokolská (ČOS)

Interneto
adresas

Trumpas aprašymas

http://www.
askoe.or.at

3 pagal dydį sporto valdymo trijų sporto
valdymo organų dydį. Jis yra padalintas į
federalinių organizacijų devynias
provincijos asociacijos ir Centrin÷s
Associations Šiuo metu ASKÖ sudaro
maždaug 4200 klubų ir 1,2 milijono narių.
ASKÖ siekia, kad kuo daugiau žmonių
gal÷tų naudotis sporto rungtimis ("Sportas
visiems", "kiekvienam savo sportas!").

http://www.f Vienija 600 sporto klubų, 39000
ros.be/
žmonių.
Labiau žinomas senasis pavadinimas
– Kūno kultūros ir sporto
administracija (La d’administration
de l’Éducation physique et des
Sports). Ji yra Belgijos prancūzų
bendruomen÷s dalis bei vienija 17
sporto centrų ir bendradarbiauja su
62 sporto federacijomis.

http://www.
hssr.hr

Apima sporto ir laisvalaikio veiklą, visų
struktūras piliečius nuo gimimo iki mirties,
kurie nori, kad savo sporto veikla taptų
gyvybiškai būtinas ir kasdieninis įprotis

http://www.s Sokol Gimnastika suskirstytos į 42
okol-cos.cz
apskričių Sokol.
Čekijos Respublika ketvirta daug
piliečių asociacijos, kurios beveik
190 000 narių savanoriškai skirti
2

7

Danija

Danijos gimnastikos ir
sporto asociacija

Danish Gymnastics and
Sports Associations (DGI)

8

Estija

Estijos sporto visiems
federacija

Ühendus Sport Kõigile

9

Suomija

Suomių sporto visiems
asociacija

Suomen Kuntoliikuntaliitto

10

Suomija

Suomių darbuotojų sporto
federacija

Suomen Työväen
Urheiluliitto

11

Šveicarija

Šveicarijos sporto sąjunga

Die Sport Union Schweiz
(SUS)

12

Šveicarija

„Swissfit“

Swissfit

13

Šveicarija

Šveicarijos darbuotojų,
gimnastika ir sporto
asociacija

Schweizerischer Arbeiter-,
Turnund Sportverband (SATUS)

sporto, fizin÷s veiklos ir skyrių Sokol
universalumo ir dalyvauti kultūrin÷je
veikloje, visų pirma folkloro ir
Puppeteer failus
http://www. DGI yra m÷g÷jų sporto ir kultūros
dgi.dk
organizacija, kurią sudaro 24 regionų
asociacijos vienijančios 5300
vietinius sporto klubus, kurių bendras
narių skaičius sudaro apie 1,3
milijono.
DGI skatina jaunimo ir suaugusiųjų
švietimą.
http://www.s Vienija 65 sporto visiems klubus.
portkoigile.e
e
http://www. Asociacijos misija - pratimais
kunto.fi
stiprinti piliečių fiziškai aktyvų
gyvenimo būdą ir kurti pasiekiamą
gerovę ir sveikatą. Asociaciją vienija
ne vien nevyriausybines
organizacijas, bet ir valstybines.
http://www.t Ji vienija 1100 narių, tarp kurių yra
ul.fi
apie 282 972 individualių narių Be
to, TUL priklauso 14 bendruomen÷s
narių, iš kurių didžiausia yra
Suomijos profesinių sąjungų sk÷tis
SAK.
http://www.s Org. orientuota į m÷g÷jus. Ją sudaro
portunionsch 50.000 narių iš beveik iš 300 įvairių
sporto orientuotų į gimnastiką ir
weiz.ch
sporto klubų visoje Šveicarijoje.
http://www.s Nauja sk÷tin÷ organizacija vienijanti:
wissfit.org
SATUS ir SVKT Frauensportverband
(Šveicarijos moterų sp.federaciją).
www.satus.c
h

SATUS pavasarį prisistato kaip
politiškai, ekonomiškai ir religiškai
sporto nepriklausomas organas, kurio
3

14

Prancūzija

Dirbančiųjų sporto ir
gimnastikos federacija

La federation sportive et
gymnique du travail

15

Prancūzija

Aquitain÷s regiono sporto
visiems organizacija

Association aquitaine sport
pour tous

16

Vengrija

Vengrijos laisvalaikio
sporto asociacija

Magyar szabadidısport
szövetség

17

Italija

Italijos sporto visiems
asociacija

Unione Italiana Sport Per
tutti

18

Latvija

Latvijos sporto visiems
organizacija

Latvijas tautas sporta
asociacija

19

Lenkija

Lenkų nacionalin÷ sporto
visiems federacija

Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich

visi nariai, nepriklausomai nuo jų
lyties, amžiaus, jų veikimą, jų
socialin÷s pad÷ties ir politinių
požiūrių prasmingai, aktyviai ir
patraukliai išnaudoja poilsio
galimybes.
http://www.f FSGT vienija 4.300 vietos sporto
sgt.org/
asociacijų ir įmonių. Ji organizuoja
beveik 75 įvairias sporto šakas bei ji
bendradarbiauja su 35 kitų pasaulio
šalių federacijomis.
http://www. Aquitain÷s regiono sporto visiems
aquitainespo organizacija
rtpourtous.c
om
http://www. Vienija beveik 600 sporto ir
directinfo.hu laisvalaikio klubus, kuriuose bendras
narių skaičius 170 tūkstančių žmonių.
/masport

http://www.
uisp.it

Asociaciją sudaro 1.203.401 žmon÷s,
17,0460 klubai. Visuose regionuose,
provincijose ir daugelyje miestų
veikia 166 komitetai. Koordinuoja 28
sporto šakas.
http://www.s Įkurta 1991. Asociacijos
portsvisiem.l kompetencija yra skatinti fizinę
veiklą tarp Latvijos gyventojų bei
v
pagerinti bendrą sveikatos būklę ir
gerovę. Ji vienija įvairias sporto
organizacijas, tame tarpe ir sporto
klubus.
http://www.f Vienija 26 nacionalines sporto
ederacja.co
asociacijas pl÷tojančias kūno kultūrą
ir neįgaliųjų sportą.
m.pl
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20

Lietuva

21

Olandija

22

Olandija

23

Lietuvos asociacija
„Sportas visiems“

Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“

www.sporta
svisiems.lt

Nederlandse Culturele
Sportbond (NCS)

http://www.s
port4all.nl/

Olandijos sporto ir fizinio
aktyvumo institutas

Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen

www.nisb.nl

Rumunija

Rumunijos sporto visiems
federacija

Federatia romana sportul
pentru toti (FRSPT)

24

Serbija

Serbijos sporto visiems
asociacija

Asocijacija Sport za sve
Srbije

25

Slovakija

26

Slov÷nija

Slovakijos sporto visiems
asociacija
Slov÷nijos sporto sąjunga

Slovak sport for all
association (ASPV)
Športna unija Slovenije

Įkurta 1991. Asociacija sudaro 17
sk÷tinių organizacijų, kurios vienija
apie 500 sporto klubų.

NISB tikslas yra kuo geriau
panaudoti teigiamą socialinę sporto
vertę ir fizinį aktyvumą. NISB dirba
su vyriausyb÷s, sporto ir kitomis
organizacijomis, kurios yra tiesiogiai
ar netiesiogiai susijusios su sportu ir
veikla.
http://www.s FRSPT šiuo metu sudaro: Generalin÷
portulpentrut Asambl÷ja, Federalin÷ kriminalin÷
tarnyba, vykdomoji tarnyba ir 7
oti.ro
specializuoti centriniai komitetai, 38
apskričių ir savivaldybių sportas
visiems asociacijos, 600 pavienių
narių savanorių, 1200 instruktorių ir
170 sporto pramogų trenerių.
http://www.s Asociaciją sudaro 35 nariai.
portforallser
bia.rs
http://www.
aspv.sk
http://www.s Vizija tapti žinoma, nepriklausoma ir
kompetentinga organizacija
portnaSlov÷nijoje ir tarptautin÷je sporto
unija.si
arenoje sporto visiems srityje.

5

Nacionalin÷s sporto visiems organizacijos Afrikoje
Eil.
Nr.

Šalis

1

Pietų
Afrikos
respublika

Organizacijos
logotipas

Organizacijos pavadinimas
lietuvių kalba

Organizacijos pavadinimas
originalo kalba

Interneto
adresas

Trumpas aprašymas

Pietų Afrikos sportas
visiems

Sport For All South Africa

http://www.s Įkurta 1997 m.
portforall.co.
za
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