ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΑ

Αξιότιμοι κύριοι,
η επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει με απαρτία δύο φορές τον μήνα.
Ακολουθεί ο απολογισμό δράσης μας το 2017.
-Συντάχθηκε και αποστάληκε προς όλους τους Ομίλους της χώρας επιστολή
(μετά από έγκριση της ΕΙΟ) με την οποία ζητήθηκε απογραφή δράσης, υλικών
και αθλητών ΑμεΑ και δήλωση πρόθεσης περαιτέρω ανάπτυξης ή έναρξης
προγράμματος ΑμεΑ
- Έγιναν τηλεφωνικές επαφές με όλους τους ομίλους
-Συγκεντρώθηκε η λίστα απογραφής σκαφών αθλητών και πρόθεσης ομίλων
για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης ιστιοπλοϊας ΑμεΑ
-Συντάχθηκε επιστολή πρότυπο για χρήση από media και ομίλους για
προσέλκυση νέων αθλητών στην ιστιοπλοϊα ΑμεΑ
-Ζητήσαμε την ένταξη της ΕΙΟ ως πλήρες μέλος στην κλάση Hansa
-Προτείναμε με επιστολή τροποποιήσεις στους κανονισμούς τής κλάσης
Hansa
-Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με τους παραολυμπιονίκες (σε
συνεδρίαση μας) για την μελλοντική τους αθλητική δραστηριότητα
-Διοργανώθηκε Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ,
πρακτική και τρόποι προσέλκυσης» για τους ενδιαφερόμενους Ομίλους και
Προπονητές στο πλαίσιο της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΟ την
Κυριακή 2 Απριλίου 2017, με μεγάλη συμμετοχή ομίλων. Εκτυπώθηκε και
διανεμήθηκε προς τους ενδιαφερόμενους προπονητές το μεταφρασμένο στα
ελληνικά “Εγχειρίδιο Προσαρμοσμένης Ιστιοπλοϊας”
-Αναρτήθηκαν στο site τής ΕΙΟ βίντεο με πληροφορίες σχετικά με την
ανάπτυξη της ιστιοπλοϊας ΑμεΑ.
-Με την υποστήριξη της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε η αποστολή 2 αθλητών, μελών της εθνικής
ομάδας, και των προπονητών τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας
ΑμεΑ στο Κίελο. Οι Έλληνες πρωταθλητές συμμετείχαν στις κατηγορίες
Hansa και 2.4mr.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας ΑμεΑ τους αθλητές συνόδευσαν η
Πρόεδρος και η Γραμματέας της Επιτροπής ΑμεΑ.

-Επεξεργάστηκε, συντάχθηκε και κατατέθηκε προς ενδιαφερόμενο
υποστηρικτή συγκεκριμένη πρόταση χορηγίας για την κάλυψη των αναγκών
σε σκάφη που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα.
-Έγιναν συναντήσεις και επαφές με τον υποψήφιο χορηγό και μέλη του ΔΣ
της Ομοσπονδίας για την τελική κατάθεση της πρότασης, η οποία και
κατατέθηκε.
- Με την υποστήριξη της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας αποφασίστηκε και προτάθηκε να πραγματοποιηθεί η αποστολή
2 αθλητών (ένας αθλητής από Θεσσαλονίκη, μια αθλήτρια από Αθήνα) και
ενός προπονητή στο επόμενο διεθνές clinic που θα πραγματοποιηθεί στην
Ιταλία.
-Συνεχίζονται οι επαφές με ομίλους της χώρας και η προσπάθεια οικονομικής
υποστήριξης του προγράμματος ανάπτυξης από χορηγίες.
-Έγινε συνάντηση με μέλη του ΔΣ και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Κωφών
αθλητών για ενδεχόμενη περαιτέρω ανάπτυξη της ιστιοπλοϊας ΑμεΑ και με
κωφούς αθλητές. Η επιτροπή ΑμεΑ καταψήφισε κατά πλειοψηφία την
πρόταση.
-Έγιναν επαφές με τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ιστιοπλοϊα
ΑμεΑ για την συμμετοχή περισσοτέρων αθλητών Αμεα στις κατηγορίες Hansa
και 2,4 mr στο Athens Eurolymp 2018 από τα αποτελέσματα του οποίου
προκύπτουν και τα μέλη των Εθνικών Ομάδων.
-Παρακολουθείται το θέμα επανένταξης του αθλήματος στους
Παραολυμπιακούς.
-Συνεχίζεται το σχεδιασμένο για την επόμενη τετραετία πρόγραμμα
δράσης μας

Με εκτίμηση
για την επιτροπή ΑμεΑ
Η Πρόεδρος
Κέλυ Καλλιόπη Παυλίδου

