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1 Nadnárodní organizace podpory pohybové aktivity

Zřejmé dopady nedostatečné úrovně PA u valné části obyvatelstva i důvody, které tento
nedostatek způsobují, se stávají středem zájmu mnohých odborníků. Důsledkem je mimo jiné
utváření profesionálních subjektů, které se soustavně věnují nápravě současné situace a
protože problematika PPA přesahuje hranice jednotlivých států i kontinentů, operují i na
nadnárodní úrovni.
Kapitola se snaží podat přehled vybraných základních organizací, které v oblasti podpory
pohybové aktivity na mezinárodní úrovni působí. Jednotlivé organizace jsou po uvedení
základních údajů v tabulkách a stručné charakteristice dále popsány z hlediska cílů a hlavní
činnosti.
Přehled uvedených organizací, rok založení, zaměření, druh, působnost, činnost a členství
zástupců z ČR v organizaci shrnuje rovněž následující tabulka 15.

Tabulka 1: Shrnutí údajů o jednotlivých subjektech

Subjekt

Rok Zaměření Druh Působnost

Agita Mundo 2002

síťování

NGO celosvětově

APPAN

2006

síťování

NGO

CDC*

výzkumné
1946 i síťování vládní celosvětově

Asie +
Pacifik

Publi-

Členství
ČR

Konference

Pro
-jekty

kování

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ECSS

výzkumné
1995 i síťování N/A

Evropa

ano

ano

ano

ne

EHN**

1992

síťování

NGO

Evropa

ano

ano

ano

ne

ESFAN

2006

síťování

N/A

Evropa

ano

ano

ano

ne

GAPA

2006

síťování

NGO celosvětově

ano

ano

ano

ne

HEPA
Europe

2005

síťování

NGO

ano

ano

ano

ano

ICSSPE

1958

síťování

N/A celosvětově

ano

ano

ano

ano

IIHP

výzkumné
1996 i síťování NGO celosvětově

ano

N/A

ano

ano

IPEN

výzkumné
2004 i síťování NGO celosvětově

ne

ano

ne

ano

ISBNPA

2000 výzkumné NGO celosvětově

ano

N/A

ano

ano

RAFAPANA

2000

síťování

NGO

ano

ano

ano

ne

IFAPA

1973

síťování

NGO celosvětově

ano

ano

ano

ano

EUFAPA

2006

síťování

NGO

ano

ano

ano

ano

Evropa

Amerika

Evropa

Zdroj: vlastní zdroj

Pozn. *CDC – uvedené údaje (s výjimkou roku založení) reprezentují konkrétně DNPAO, ne
CDC jako celek; **EHN – uvedené údaje reprezentují EHN jakožto celek, nikoliv pouze

expertní skupinu na PA; N/A – nezjištěno, ano – subjekt se dané aktivitě věnuje X ne – subjekt
se dané aktivitě nevěnuje

1.1 Agita Mundo

Úplný název organizace

Agita Mundo

Druh

NGO

Web

www.agitamundo.org

Působnost

celosvětově

Rok a místo založení

2002, Sao Paulo, Brazílie

Zaměření

síťování

Spolupráce

RAFA-PANA, HEPA Europe, APPAN, APAN(AFPAN)

Charakteristika organizace:
Agita Mundo („Hýbající se svět“) se zaměřuje především na podporu pohybové aktivity
jakožto zdravého životního stylu (behavior) pro lidi na celém světě. Dále podněcuje vývoj,
rozšiřuje informace o zdravotních přínosech PA a efektivních strategiích na její podporu,
propaguje PA a zdraví a podporuje vývoj národních a místních programů a sítí na podporu
PA.

Hlavní cíle
Propagace PA a zdraví prostřednictvím pořádání každoroční „Move for Health Day“ a dalších
veřejných akcí, informování zákonodárců o důležitosti PA při tvorbě zákonů a legislativy.
Snaží se o šíření jasné, jednoduché a jednotné zprávy o zdravotních a společenských
přínosech pravidelné PA minimálně 30 min/den, podporují vznik regionálních i
mezinárodních sítí na podporu PA a šíření informací o inovačních přístupech za účelem
vytváření celosvětových aliancí na podporu PA a zdraví. Významným cílem organizace je

také propagace a šíření zkušeností a efektivních strategií a programů pomocí internetových
stránek, schůzí, workshopů a publikací.

Hlavní činnost
World Day for Physical Activity – vznikl jako důsledek enormního dopadu Světového dne
pro zdraví (World Day for Health) v roce 2002 na počest PA – Move for Health, z čehož byl
odvozen název Agita Mundo („Hýbající se svět“). Tato propagační akce probíhá od roku
2002. Doposud bylo zorganizováno 2 504 akcí, do nichž se zapojily 4 kontinenty, 22 zemí a
necelých 5,5 milionu účastníků.

1.2 Asia Pacific Physical Activity Network

Úplný název organizace

Asia Pacific Physical Activity Network - APPAN

Web

www.appan.org

Rok a místo založení

2006, Sydney, Austrálie

Spolupráce

CDC, IUHPE, WHO, HEPA, RAFA PANA

Charakteristika organizace:
APPAN1 se snaží informačními kampaněmi dosáhnout toho, aby asijsko-pacifický region byl
dobře informovaný o významu pohybové aktivity, její podpoře, monitorování a propagování.

Hlavní cíle
1

Činnost APPAN je koordinována pomocí Center/Cluster for Physical Activity and Health (CPAH), University
of Sydney.

Hlavním cílem je podporovat komunikaci a sdílení informací mezi členy sítě a poskytovat jim
aktualizované informace o úrovni pohybové aktivity populace, programech, směrnicích a
politikách.

Hlavní činnost
V průběhu činnosti organizace se podařilo získat informace o úrovni PA z 29 zemí v regionu
a na základě tohoto, začínají pracovat na publikaci o případových studiích. V současné chvíli
jsou ve fázi sběru dat o národních politikách podpory PA a vyvíjejí mezinárodní online kurzy
vzdělávání o problematice podpory PA. Určitá část projektů je financována ze zdrojů WHO.

1.3 Centers for Disease Control and Prevention
Úplný název organizace

Centers for Disease Control and Prevention – CDC

Web:

www.cdc.gov

Rok a místo založení:

1946, Atlanta, Georgia, USA

Spolupráce:

WHO, RAFA-PANA, GAPA, APPAN

Charakteristika organizace:
CDC je jedním z vůdčích subjektů v oblasti prevence a kontroly obezity, chronických nemocí
a jiných zdravotních problémů skrze pravidelnou PA a vhodnou stravu. Chce dosáhnout toho,
aby pravidelná PA, vhodná strava a zdravá hmotnost, byla součástí života každého člověka.

Hlavní cíle
Zvýšit zdraví-prospěšnou PA skrze přístupy založené na potřebách populace a zlepšit ty
aspekty kvality stravování, které jsou nejvíce spjaty s nebezpečím chronických onemocnění a

nezdravého vývoje dětí. Další snahou je snížení převahy obezity skrze prevenci nadbytečného
přírůstku tělesné hmotnosti a udržení zdravé redukce hmotnosti.

Hlavní činnost
Podpora globální spolupráce – společně s WHO spolupracuje na CDC/WHO Collaborating
Center for Physical Activity and Health Promotion, ketré poskytuje globální a regionální
vedení v rámci vzdělávání a výchovy, rozvoje dovedností a kompetencí a výzkumu ve
spojitosti k PA a zdraví.

Vytvářejí příručky pro podporu PA
 Promoting Physical Activity: A Guide for Community Action
 Physical Activity Evaluation Handbook
 KidsWalk-to-school
 Physical Activity and Health: Report of the Surgeon General

Výzkumná činnost - CDC se mimo jiné zabývá využitím politických intervencí na podporu
PA a dalšími výzkumnými projekty, které se ovšem netýkají PA.

1.4 European College of Sport Science
Úplný název organizace

European College of Sport Science - ECSS

Web:

www.ecss.de

Rok a místo založení:

1995, Köln, SRN

Spolupráce:

ECSS, členskou organizací ICSSPE

Charakteristika organizace:
ECSS 2usiluje a systematicky se zaměřuje na výchovu mladých vědců v oblasti sportovních
věd – Young Investigator Awards.

Hlavní cíle
Mezi hlavní cíle patří jednoznačně podpora sportovních věd na evropské úrovni, vytváření a
šíření vědeckých poznatků zabývajících se motivací, přístupy, hodnotami, reakcemi, adaptací,
výkony a zdravotními aspekty lidí provozujících sport. Působí také jako poradce Evropských
institucí jako EU nebo Rada Evropy.

Hlavní činnost
Young Investigator Award („Cena mladého výzkumníka“), která je každoročně udílena
v rámci kongresu již od roku 1996 a to ve dvou kategoriích
 ústní prezentace (Oral presentation)
 plakátová prezentace (Poster presentation)
Publikace
–

European Journal of Sport Science

 Informační bulletin (News Bulletin)
2

ECSS sice operuje primárně s termínem sport, ovšem nechápe ho ve smyslu běžné definice. Cílem „jejich

sportu“ tedy pro ně není dosažení relativně či absolutně nejlepšího výsledku. ECSS vnímá sport jako všechny
formy lidského pohybu, který směřuje k vyjádření nebo zlepšení fyzické zdatnosti, duševního zdraví, formování
a upevňování sociálních vazeb nebo dosažení výsledků na kterékoliv výkonnostní úrovni.

1.5 European Heart Network

Úplný název organizace

European Heart Network – EHN

Web:

www.ehnheart.org

Rok a místo založení:

1992, Brussel, Belgie

Spolupráce:

spolupráce s EU a WHO, členskou organizací World Heart
Federation (WHF)

Charakteristika organizace:
EHN se snaží dosáhnout dostatečné prevence a redukce kardiovaskulárních onemocnění
prostřednictvím kvalitní propagace, propojování sítí (networking) a vzdělávání, aby již tyto
onemocnění nebyly hlavní příčinou předčasných úmrtí a handicapů v Evropě.

Hlavní cíle
Hlavním cílem organizace je ovlivňování zákonodárců EU ve prospěch zdravého životního
stylu, tvorba a posílení vazeb mezi organizacemi, které se zabývají prevencí
kardiovaskulárních nemocí. Dále shromažďování a šíření informací týkajících se prevence
kardiovaskulárních nemocí, monitorování politiky EU a snaha o podnícení podpory
komplexního výzkumu v oblasti kardiovaskulárních onemocnění.

V rámci EHN funguje 5 expertních skupin – Nutrition (výživa), Tobacco (tabák), Physical
Activity (PA), Psychosocial and Occupation Factors (psychosociální a pracovní faktory),

The Joint European Societies Cardiovascular Prevention Committee (společná komise
evropských

vědeckých

společenství

zabývajících

se

prevencí

kardiovaskulárních

onemocnění).

Hlavní činnost
Children and Obesity and Associated Avoidable Chronic Diseases („Děti a obezita a s ní
spojená vyhnutelná chronická onemocnění“). Zdůrazňuje důležitost PA a jejího zvýšení ve
vztahu k obezitě.
European Heart Health Initiative (EHHI) – mezi výstupy této iniciativy jsou následující
 Children and Young People – the Importance of Physical Activity (“Děti a mladiství –
Význam PA”);
 Národní akční plány na zvýšení úrovně PA – zpráva, která uvádí poznatky a
doporučení, jež byly získány revizí akčních plánů na zvýšení PA u dětí a mladistvých.
Publikace - expertní skupina pracuje na základě úkolů zadaných EHN a ty jsou následně
v rámci EHN publikovány
 Green paper Towards a new culture on urban mobility – Stanovisko EHN
vůči tomuto dokumentu vydanému Evropskou komisí – snaha podpořit chůzi a
cyklistiku jakožto prostředky transportu
 Physical Activity and Cardivascular Disease Prevention in the EU („PA a
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v EU“) – z tohoto dokumentu
vyvstaly doporučení pro EU ve věci podpory PA
 Children and Young People – the Importace of Physical Activity – produkt
projektu EHHI

1.6 European Sport for All Network

Úplný název organizace

European Sport for All Network - ESFAN

Web:

www.esfan.net

Rok a místo založení:

2006, Bordeaux, Francie

Spolupráce:

ESFAN je evropskou „regionální pobočkou“ TAFISA (The
Worldwide Family of Sports for All), spolupracuje s ENGSO
(European Non-governmental sports organization), Evropskou
komisí, WHO, HEPA Europe

Charakteristika organizace:
ESFAN3 se snaží o podporu a propagaci Sportu pro všechny a PA v Evropě, za pomoci
vytvoření sítě výměny informací, sdílení zkušeností a příkladů nejlepší praxe.

Hlavní cíle
ESFAN se snaží o podporu Sportu pro všechny a PA v Evropě prostřednictvím vytvoření sítě
k podpoře systematického transferu a sdílení zkušeností, příkladů nejlepší praxe, „know how“
v oblasti Sportu pro všechny a PA.

Hlavní činnost
Marketplace – platforma pro výměnu nejúspěšnějších modelů a projektů, které již byly
úspěšně realizovány v členských státech ESFAN („Best practices exchange“).
„Library“ – mají k dispozici otevřenu internetovou „knihovnu“ s publikacemi o pohybové
aktivitě, která je rozdělena na 3 sekce
 pojednání a projevy (Papers and Speeches)
 deklarace a rezoluce (Declarations and Resolutions)
 knihy a dokumenty (Books and Documentaries)
3

Zajímavostí je, že žádná organizace českého původu není uvedena jako člen ESFAN, ale i přesto TAFISA

mezi svými členskými státy uvádí i Českou republiku.

1.7 European Federation of Adapted Physical Acitity ‐ EUFAPA
Úplný

název Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit o.s.

organizace
Web:

www.eufapa.upol.cz

Rok a místo založení:

2006, Olomouc, Česká republika, EU

Spolupráce:

IFAPA, národní sdružení v oblasti APA většiny členských států
EU, otevřena i dalším státům Evropy

Charakteristika organizace:
EUFAPA

nejvýznamnější

organizací

v oblasti

aplikovaných

pohybových

aktivit

s mezinárodní účastí v Evropě. Je členem IFAPA, kde má i svého zástupce ve výkonném
výboru.

Hlavní cíle
1. podporovat

evropskou

spolupráci

v oblasti

pohybových

aktivit

pro

osoby

s postižením,
2. propagovat, podporovat, a koordinovat vědecký výzkum a zkušenosti z oblasti
aplikovaných pohybových aktivit (APA) v Evropě, a podporovat aplikace výzkumů
v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný
čas a rehabilitace,
3. zpřístupňovat výsledky výzkumu v oblasti APA a praktické zkušenosti všem
zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.

Hlavní činnost
Propagace aplikovaných pohybových aktivit a činnosti o. s. EUFAPA prostřednictvím
webových

stránek

www.eufapa.eu.

Vydávání

recenzovaného

vědeckého

časopisu

EUROPEAN JOURNAL OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY (EUJAPA) dostupného
v angličtině Online. Podpora a iniciace projektů v oblasti APA: například projekt EUSAPA.
Koordinace a organizace mezinárodních konferencí EUCAPA (European Congress of
Adapted Physical Activity).

1.8 Global Alliance for Physical Activity

Úplný název organizace

Global Alliance for Physical Activity - GAPA

Web:

www.globalpa.org.uk

Rok a místo založení:

2006

Spolupráce:

WHO, IUHPE (International Union for Health Promotion and
Education) a CDC

Charakteristika organizace:
Organizace se skládá z malé řídící komise 4a několika pracovních skupin a poradců zvaných
ke specifickým setkáním či pracím na projektech, aby poskytovali spojení s externě
prováděnými aktivitami v oblasti podpory PA a sjednocené informace o PA v globálním

4

Řídící komise se skládá s členů CDC, IUHPE a akademických a výzkumných pracovníků zabývajících se PA.

Tyto dva subjekty se také podílely na založení GAPA.

měřítku. Pracovní skupiny zahrnují širokou škálu členů z NGO, občanských spol.,
akademické oblasti, výzkumných jednotek a potenciálně i soukromého sektoru.

Hlavní cíle
Organizace se snaží poskytovat nezávislý a sjednocený názor na PA v globálním měřítku a
koordinovat a poskytovat strategickou orientaci k aktivitám a akcím mezinárodních a
národních NGO a občanských společností. Dále pak napomáhá zemím započít, pokračovat
anebo zvýšit jejich snahy o implementaci PA do agendy prevence proti šíření neinfekčních
onemocnění a podpory veřejného zdraví.

Dílčí cíle
Poskytování koordinační a strategické orientace v aktivitách a činnostech mezinárodních a
národních NGO. Globálně propagovat PA, podporovat vývoj, implementaci a hodnocení
národních programů, akčních plánů a programů týkajících se podpory PA, spolupracovat
v partnerstvích a podněcovat společníky k podpoře PA.

Hlavní činnost
Koordinuje tvorbu tzv. Toronto Charter („Torontská charta“), která je uvedena v profilu
CDC.
Svou činnost dále dělí na tři oblasti:


Obhajoba PA (Advocacy)



Partnerství (Partnerships)



Získávání finančních prostředků

(Fundraising)

Vydává také informační bulletin (GAPA newsletter).

1.9 HEPA Europe

Úplný název organizace

European Network for the Promotion of Health-enhancing
Physical Activity – HEPA Europe

Web:

www.euro.who.int/hepa

Rok a místo založení:

2005, Gerlev, Dánsko

Spolupráce:

úzká spolupráce s WHO/Europe, dále s GAPA, ESFAN, Agita
Mundo

Charakteristika organizace:

Veškeré aktivity HEPA Europe jsou založeny na programových prohlášeních WHO, jako
např. Globální Strategie na Výživu, Pohybovou aktivitu a Zdraví, Evropská charta proti
obezitě, a relevantních prohlášení Evropské komise.

Hlavní cíle
Hlavním cíle HEPA Europe je snaha zlepšit vnímání zdraví prospěšné PA a prosazovat
podporu PA ve zdravotních strategiích a dalších příslušných strategických dokumentech
v Evropě, včetně podpory zlepšení práceschopnosti (workforce development). Spolupracuje a
podílí se na vývoji, podpoře a rozšiřování efektivní strategie a multi-sektorových přístupů
k propagaci zdraví prospěšné PA. Stará se o uchování a tvorbu sociálních a přírodních
prostředí, hodnot zdravého životního stylu a zdraví prospěšné PA. Spolu s dalšími
relevantními institucemi a organizacemi se pokouší zlepšit spolupráci týkající se problematiky
podpory PA mezi různými sektory a administrativními strukturami.

Specifické cíle

Ke specifickým cílům řadíme snahu zaměřit se na podporu zdravotně prospěšné PA populace
(population based), za pomoci využívání nejlepší dostupné vědecké evidence, dále pak
důraz na důležitost monitorování a hodnocení PA, podnícení vývoje standardizovaných metod
měření a systematického výzkumu/průzkumu. Aktivně podporuje také probíhající výměny,
rozšiřování a sdílení zkušeností a poznatků o PA, partnerství a kolaboraci s dalšími
příslušnými sektory a sítěmi.

Hlavní činnost
Kvantifikování zdravotních efektů cyklistiky a chůze - tento projekt je součástí - PanEuropean Programme on Transport, Health and Environment (THE PEP)

Boj s obezitou pomocí PA - Národní přístupy a sítě na podporu PA (National approaches
and network for PA promotion) - cílem projektu je distribuce informací o národních
postupech podpory PA, kde se primárně zaměřuje si i na spolupráci mezi jednotlivými
ministerstvy a multi-sektorovou kooperaci.

Mezinárodní inventář dokumentů o podpoře PA – pomocí tohoto inventáře poskytuje
informace o již existujících národních postupech a strategiích podpory PA.

Spolupráce mezi PA a transportním sektorem - kolekce evropských případů – 48
případových studií, z jedenácti zemí převážně západní Evropy.

Podpora PA a sportu dětí: výměna poznatků a zkušeností - tento projekt je spojen
s aktivitami programu WHO/Europe, týkajícího se dětského zdraví a prostředí.

Publikační činnost:





Informační bulletin (Newsletter) – 6 vydání
Promoting physical activity and active living in urban environments
A healthy city is an active city: a physical activity planning guide
Steps to health: A European framework to promote physical activity for health

1.10 IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity)

Úplný

název International Federation of Adapted Physical Activity

organizace
Web:

www.ifapa.biz

Rok a místo založení:

1973, Quebec, Kanada

Spolupráce:

Human Kinetics, ICSSPE, EUFAPA, ASAPE, APAID, NAFAPA,

Charakteristika organizace:
IFAPA je nejuznávanější mezinárodní organizací zabývající se oblastí aplikovaných
pohybových aktivit s celosvětovou působností. Organizace se geograficky dělí na oblast
Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Střední východ, Asie, Oceánie, Afrika. Každá
oblast má svého zástupce ve výkonném výboru (některé regiony jako např. Evropa má
zástupce 2).

Hlavní cíle
1. podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti pohybových aktivit pro osoby
s postižením,
2. propagovat, podporovat, a koordinovat vědecký výzkum a zkušenosti z oblasti
aplikovaných pohybových aktivit (APA) ve světě, a podporovat aplikace výzkumů
v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný
čas a rehabilitace,
3. zpřístupňovat výsledky výzkumu v oblasti APA a praktické zkušenosti všem
zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.

Hlavní činnost
Propagace

aplikovaných

pohybových

aktivit

prostřednictvím

webových

stránek

www.ifapa.biz., vydávání a garance recenzovaného vědeckého časopisu (impact faktor)
ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY (vydavatel HUMAN KINETICS, USA).
Koordinace a organizace mezinárodních konferencí ISAPA (International Symposium of
Adapted Physical Activity).

1.11 International Council for Sport Science and Physical Education
Úplný název organizace

International Council for Sport Science and Physical Education –
ICSSPE

Web:

www.icsspe.org

Rok a místo založení:

1958, Paříž, Francie

Spolupráce:

Mezinárodní partnerství s UNESCO, kde ICSSPE slouží jakožto
poradní orgán





Charakteristika organizace:

ICSSPE je organizací uznávanou MOV
v oblasti podpory zdraví a PA spolupracuje s WHO
FIMS (International Federation of Sports Medicine)
GAISF (General Association of International Sport
Federations) a WFSGI (World Federation of the Sporting
Goods Industry)

ICSSPE se snaží vytvořit „deštník“ nad mezinárodními organizacemi zabývajícími se
podporou a šířením informací ohledně výsledků a vědomostí/znalostí na poli sportovních věd
a jejich praktické aplikace do kulturních a edukačních kontextů5.

Hlavní cíle
Cíle směřují k lepšímu uvědomění si lidských hodnot ohledně sportu a PA, dále ke zlepšení
zdraví a tělesného pocitu blaha a rozvoji PA, tělesné výchovy a sportu ve všech zemích na
nejvyšší úrovni.



podporovat mezinárodní spolupráci na poli sportovních věd;



podporovat, stimulovat a koordinovat vědecký výzkum v oboru PA, TV a sportu na
celém světě a podporovat výsledky těchto výzkumů v rozličných praktických
oblastech sportu;



zpřístupnit vědecké poznatky o sportu a praktické zkušenosti všem zainteresovaným
organizacím a institucím na národní i nadnárodní úrovni, převážně v rozvojových
státech;



podporovat diferenciaci sportovních věd a zároveň pomoci integraci jednotlivých
odvětví;



podporovat a implementovat iniciativy utvářené relevantními subjekty působícími
v této oblasti, jež mají cíle jako ICSSPE.

Hlavní činnost:

5

Těmito cestami brání a rozvíjí koncept fair play, sportovní etiky a podporuje mír a pochopení mezi lidmi.

Jakožto mezinárodní organizace usiluje o překonání rozdílu mezi vyspělými a rozvojovými státy a podporuje
spolupráci mezi vědeckými pracovníky a organizacemi po celém světě.

Share the Knowledge („Sdílení poznatků“) ICSSPE společně s Human Kinetics Publishers
(HKP) poskytují zdarma knihy institucím a organizacím, které nemají dostatečné finanční
zázemí, tj. především rozvojovým zemím. Jedná se o publikace, které jsou ve skladištích –
pokrčené, či jinak poškozené, ale použitelné.
Sharing your Practice („Sdílení praktických postupů a metod“) - internetová stránka, která
nabízí možnost podělit se o zkušenosti z oblasti podpory PA, která je kontrolována a
evaluována editory (www.icsspe.org/sgp/seite.php?catid=1).

Publikační činnost:
Athlete First – zabývá se probíhajícím vývojem prostředí pro sport
handicapovaných + Paralympijským hnutím
Bulletin – tri-ennial - trienální publikace, tvoří fórum a prostor pro
profesionály ke sdílení nových poznatků, praktických zkušeností atd.
Congress Proceedings (Sborníky z kongresů)
Directory of Sport Science (Sborník sportovních věd, 5. vydání)
Perspectives (již 9 vydání) - multidisciplinární, tématicky orientovaná
monografická série, zabývá se sportovními vědami a tělesnou
Sharing Good Practice - v rámci stejnojmenného projektu ICSSPE ve
spolupráci s UNESCO, význačné iniciativy, týkající se ženského a dívčího
sportu, rekreace a PA
Sport in Post-Disaster Intervention - v rámci stejnojmenného semináře,
obsahuje témata na tomto semináři probíraná
Sport Science Studies („Sportovně-vědní studie“) - monografická série
vědeckých zprav, poznatků a objevů

Survey of School Physical Education („Průzkum školní tělesné výchovy“) výsledky druhého celosvětového průzkumu školní tělesné výchovy, rozdíly
mezi nařízeními a praxí, kurikula tělesné výchovy a jejich nedostatečná
hodinová dotace

1.12 International Institute for Health Promotion

Úplný název organizace

International Institute for Health Promotion – IIHP

Web:

www1.american.edu/academic.depts/cas/health/iihp/

Rok a místo založení:

1996, Washington DC, USA

Spolupráce:

N/A

Charakteristika organizace:
IIHP se snaží strategicky propojovat a maximalizovat intelektuální zdroje vybraných
akademických institucí, organizací soukromého sektoru, i jednotlivců a tím podporovat
edukační připravenost a vzdělání profesionálů v oboru podpory zdraví. IIHP se daného cíle
snaží dosáhnout prostřednictvím podpory a vývoje edukačních strategií, výzkumem a
konkrétními iniciativami, partnerstvími v rámci veřejného i soukromého sektoru.

Hlavní cíle
Vyvinout a doporučit hlavní kurikula a obsahy vzdělávacích programů pro přípravu
současných a budoucích odborníků v oblasti podpory zdraví.
Vytvářet výzkumnou agendu spolu s příslušnými metodikami k podpoření kvalitních
programů podpory zdraví na základě evidenčních podkladů.

Vytvářet a koordinovat příležitosti k mezinárodním výměnným pobytům pro studenty, fakulty
a odborníky na poli podpory zdraví.
Napomáhat státům a organizacím veřejného a soukromého sektoru ve vývoji implementaci
programů a koncepcí podpory zdraví.

Hlavní činnost

Publikační činnost:
 Informační bulletin (Global newsletter) v rámci American Journal of Health
Promotion

1.13 International Physical Activity & Environment Network

Úplný název organizace

International Physical Activity & Environment Network - IPEN

Web:

www.ipenproject.org

Rok a místo založení:

2004, Mohuč, Německo

Spolupráce:

WHO, HEPA

Charakteristika organizace:
IPEN se snaží dlouhodobě zlepšit komunikaci a spolupráci mezi vědeckými pracovníky
zabývajícími se korelací prostředí a pohybové aktivity.

Hlavní cíle
Jedním z hlavních cílů organizace je také stimulovat výzkum pohybové aktivity a životního
prostředí, doporučovat společné metody a měřítka/opatření a podporovat výzkumné

pracovníky prostřednictvím sdílení informací. Podílí se také na sdružování dat z různých zemí
pro potřeby provádění komplexních analýz, které jsou nadále čířeny prostřednictvím
publikováním nejrůznějších dokumentů, speciální vydání žurnálů a symposií.

Hlavní činnost
Vztah prostředí s PA a tělesnou hmotností (Association of the built environment with
physical activity and weight status) - čtyřletá mezinárodní studie, do které se zapojilo již 15
zemí, využívá standardizovaného dotazníku IPAQ.

1.14 International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity

Úplný název organizace

International Society for Behavioral Nutrition and Physical
Activity – ISBNPA

Web:

www.isbnpa.org

Rok a místo založení:

2000, N/A

Spolupráce:

N/A

Charakteristika organizace:
ISBNPA má 400 členů z 29 států světa. Usiluje o zlepšení komunikace a šíření poznatků o
tématech týkajících se výživy a PA mezi odbornou veřejností prostřednictvím odborných
vědeckých setkání, kongresů a symposií.

Hlavní cíle
Šíření informací o nejnovějších poznatcích ve výzkumu týkajícího se výživy a PA, zejména
za pomoci elektronických databází, publikací a dalších komunikačních prostředků, kterými

poskytuje informace a podporuje jejich transfer směrem k veřejným i soukromým orgánům,
které působí v oblasti problematiky výživy a PA.

Hlavní činnost

Výroční bulletiny (newsletter) – 2002 -2005, aktuálnější nejsou uvedeny
The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA) –
poskytuje fórum k prezentaci inovačních a originálních vědeckých objevů týkajících se
následujících oblastí:
 Behaviorální intervence (včetně klinických a těch založených na evidenci)-(behavioral
interventions - including community-based and clinical)
 Chování populace, včetně měření, převažujících trendů a etiologie - (population
behaviors including measurement, prevalence and etiology)
 Predikátory chování - (predictors of behavior)
 Novátorské behaviorální teorie - (innovative behavioral theories)
 Problematika měření PA - (measurement issues)
 Politické programy, postupy a veřejné zdraví - (policies and public health)

1.15 Physical Activity Network of the Americas
Úplný název organizace

Physical Activity Network of the Americas – RAFA-PANA

Web:

www.rafapana.org

Rok a místo založení:

2000, São Paulo, Brazílie

Spolupráce:

ACSM, Agita Mundo, CDC, CELASFICS, IUHPE, WHO/PAHO
(WHO/Pan American Health Organization)

Charakteristika organizace:
RAFA-PANA se sama označuje za síť sdružující národní sítě. Snaží se v rámci své činnosti
podporovat PA k posílení zdraví veškeré populace v Severní i Jižní Americe, dále potom
posílit snahy o podporu zdravého životního stylu prostřednictvím participace na pravidelné
PA a to pomocí integrace a rozšíření postupů, programů, strategií a zkušeností místních a
národních sítí a institucí. Přispět k udržení a zlepšení zdraví a kvality života jedinců a
společenství v Jižní i Severní Americe.

Hlavní cíle
Snaha o posílení zdraví veškeré populace v Severní a Jižní Americe a podporu zdravějšího
životního stylu. Integrace a rozšíření postupů, programů a strategií podpory PA, který by měly
přispět k udržení a zlepšení zdraví a kvality života obyvatel Jižní a Severní Ameriky.

Hlavní činnost
 Rozvoj sítí na podporu PA
 Elektronický bulletin (electronic-newsletter)

Přehled uvedených organizací, rok založení, zaměření, druh, působnost, činnost a členství
zástupců z ČR v organizaci shrnuje následující tabulka.

