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ПРИМА: РАДОСНО ДЕТИЊСТВО - н/р Ђурђев Мирјана 

 

 

ПРЕДМЕТ ДОПИСА: Сарадња са локалном заједницом 

 

Поштовани,  

  

велика нам је част да можемо да Вам понудимо сарадњу у оквиру наставе физичког васпитања. 

  

Спортска породица СПОРТИСИМО постоји од 1993. године. Од свог оснивања главни циљ наших 

тренера, волонтера и менаџмента је био да се ради на промени свести о физичкој активности и на 

развоју мотиричких способности деце и омладине, као и на социјализацији, осећају припадности 

групе и развоју фер-плеја, а све то кроз сарадњу са локалним становништвом (о чему сведочи наше 

вишегодишње постојање). Поред спортских циљева, одувек смо водили рачуна и о заштити 

животне средине, значају и очувању зелених површина на Детелинари и другим деловима гада 

Новог Сада (о чему сведоче бројне манифестације које смо организовали или смо били гости на 

њима). 

  

Данас поседујемо сале од преко 200м2, са свлачионицама (санитарни чвор и туш кабина), три сале, 

лиценциране тренере и дипломиране професоре физичког васпитања, дијагностички центар и 

спортског диспанзера. Сарађујемо са релевантним институцијама као што су Факултет спорта и 

физичког васпитања, Градска управа за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину . . . 

 

Вама се обраћамо, јер сматрамо да је сарадња на обострану корист, а највећу остварују Вашa деца. 

Идеја је да наставу физичког васпитања одржимо код нас, у нашим салама и то у терминима када 

Вама то одговара, потпуно бесплатно. Васпитачице морају бити присутне и учествовати у раду, али 

активности презентују наши тренери коју су завршили факултет за спорт и физичко васпитање и 

имају валидне лиценце за рад у спорту.  

 

Како смо у последњих неколико година изузетно лепо сарађивали на разним манифестацијама, 

главни васпитачи, васпитачице и родитељи, заједно са нашим тренерима су дошли на предивну 

идеју да се у нашим салама спроводи настава физичког васпитања за децу из вртића са 

Детелинаре. Овај програм смо заједничким снагама осмислили водећи рачуна о многим аспектима 

и постулатима који се примењују у васпитно-образовном раду са децом, а по највише вођени смо 

чињеницом да објекти у којима се реализује свакодневна настава за децу немају сале за 



 
 

УЧИМО . . . УСАВРШАВАМО СЕ . . . ИГРАМО СЕ . . .  
ЗАТО, БУДИ И ТИ ДЕО СПОРТСКЕ ПОРОДИЦЕ  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Друштво спорта за све „СПОРТИСИМО  Н С “ 

Бранка Бајића 32, 21 000 Нови Сад    +381 64 2361594 
e-маил: nenadradonic@sportisimo.org   сајт: www.sportisimo.org 

youtube: SPORTISIMO    facebook: SPORTISIMO  
матични број: 28773595    ПИБ: 107457133 

жиро-рачун: 330-15007142-49 CREDIT AGRICOLE 
 

фискултуру. У оквиру плана и програма рада са децом у вртићу свака васпитачица треба да оствари 

сарадњу са Месном заједницом, родитељима деце и да децу упознају са окружењем вртића. Такође 

у активностима се напомињу социјализација, развој моторичких способности, осећај припадности 

групи, разумевање и примена фер-плеја, очување комшилука, значај очувања и заштите животне 

средине . . . Као врхунац овој сарадњи додајемо став савета родитеља сва три вртића која учествују 

у реализацији, а који су презадовољни сарадњом и начином реализације овог пројекта (залагањем 

васпитачица за учешћем у оваквом пројекту). Колики је значај постојања и одржавања ове сарадње 

говоре и утисци екстерне инспекције која је у месецу Децембру била присутна у вртићима и 

одушевљено је реаговала на уписане активности васпитачица у дневник рада, а убрзо након тога 

стигла је похвала и на адресу наше спортске породице. 

 

На крају радне године је планирана завршна манифестација на којој би учествовала сва деца из 

Ваше установе и сви би били једнаки (нефаворизовања и одређивања места). Све детаље за ту 

манифестацију ћемо договорити почетком 2018. и посебно их документовати и презентовати. 

 

Након разматрања идеје од стране Вашег колектива бисмо организовали састанак и утаначили све 

детаље везане за комплетну сарадњу. 

 

Ради озбиљности сарадње, као и ради правне заштите свих учесника, а првенствено најмлађих 

корисника овог пројекта, на крају овог дописа бисмо потписали све горе договорено. 

 

ПРИЛОГ ДОПИСУ: 

1. активности - циљ часа 

2. протокол за извођење једног часа физичког васпитања 

3. недељни распоред долазака 

4. календарски распоред 

5. предлог за завршну манифестацију 

 

 

  ____________________     ____________________ 

      Ђурђев Мирјана       РАДОНИЋ БОРЈАНА 

      директор установе      ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА 


