COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2024
Dragi prieteni paralimpici,
Planul meu strategic marchează începutul unei noi ere luminoase și interesante
pentru mișcarea paralimpică și Comitetul Paralimpic Roman.
Ca organizație centrată pe sportiv, ne dorim sportivii de astăzi să devină lideri de
mâine, proiectându-și propriul destin.
Lumea sportivă evoluează și avem nevoie de o noua directie pentru progres, să
lucrăm împreună cu sportivii,să depășim provocările cu care ne confruntăm și sa
profitam de numeroasele oportunități care există.
Esențial pentru creșterea noastră continuă este consolidarea succesului Jocurilor
Paralimpice, care sunt acum considerate a treia lume cel mai mare eveniment
sportiv și consolidarea relația noastră cu Comitetul Internațional.
Prin planul strategic pe care doresc sa il implementez îmi împărtășesc
angajamentul de a servi sportivii, de a promova valori pozitive, de a combate
discriminarea, de a crește accesul la sport și de a contribui la o lume mai bună.
Aceste obiective și valori sunt fundamentele pentru a maximiza integrarea
persoanelor cu dizabilitati prin intermediul sportului.
Sportivii paralimpici reprezintă o lume a integrității și inspirației în misiunea sa de
a crea societăți incluzive și diverse în și prin sport. A existat un impact profund
resimțit de mulți indivizi și națiuni, deopotrivă, în care viața persoanelor cu
dizabilități a fost transformata prin sporturi și competiții paralimpice.
Sportivii dedicați s-au dovedit că sunt modele eficiente pentru societățile noastre,
oferind povești de perseverență și curaj.
Aceste eforturi au fost esențiale pentru a ajuta la construirea de comunități
echitabile, libere de discriminare și bariere sociale, permițând indivizilor să
experimenteze o viață în care acceptarea, aprecierea și viața umană potențialul
poate fi atins.

Prin lansarea diverselor evenimente și programe pentru a promova drepturilor
persoanelor cu dizabilități, a încuraja o viață sănătoasă și pentru a facilita
integrarea in societate. Paralimpicii au jucat de fapt un rol active rol în răspunsul la
Convenția privind drepturile persoanelor cu
Dizabilități, care îmbrățișează rolul sportului în a contribui la incluziune societăți.
În calitate de consilier special al secretarului general pentru sport pentru
Dezvoltare și Pace a fost prioritatea și plăcerea mea lucrați cu Mișcarea
Paralimpică, ajutându-i pe cei cu dizabilități să-și realizeze capacitățile și drepturile
depline către un viitor mai luminos.
Aștept cu nerăbdare următorii ani, iar CNP continuă în cadrul lor căutarea de a face
schimbări de durată în lumea noastră, unde oamenii de toate abilitățile pot evolua
împreună.
Comitetul paralimpic este o rețea globală de persoane și organizații reunite prin
angajamentul lor de a furniza oportunități sportive pentru toți para-sportivii - de la
bază la elită
- și prin credința de a contribui la o lume mai bună cu oportunități pentru toți in
mod egal.
Planul meu strategic este construit în jurul valorilor de bază: curaj, determinare,
inspirație și egalitate.
Acesta se bazeaza pe o filosofie comună a Mișcării Paralimpice si reprezintă o
mesaj puternic și motorul numeroaselor inițiative desfășurate de membrii săi.
Deși sporturile paralimpice au perspective și medii diferite, toate au o viziune
comună:
Dorinta de a permite sportivilor să atingă excelența sportivă și de a transmite
emoție și inspirație catre intreaga lume.
Acest obiectiv se va reflecta în extinderea la peste 70 de organizații membre,
îmbunătățirea rapidă a performanței sportivilor paralimpice în toate sporturile.
O PLATFORMĂ PENTRU CREȘTERE

Prin aplicarea acestui plan, vom face din Comitetul paralimpic o organizație de
sprijin deschisă, proactivă și colaborativă care se răspunde nevoilor membrilor săi
și vine in sprijinul comunitatii sale de sportivi.
O organizație este la fel de puternică ca membrii săi și este esențial să lucrăm din
greu pentru a întări Sportul Paralimpic la toate nivelurile.
Ca organizație centrată pe sportivi, sportivii trebuie să joace un rol mai mare în
luarea deciziilor noastre.
Este evident ca Mișcarea Paralimpica are un impact semnificativ și profund asupra
societății.Prin urmare imi doresc sa avansăm mai multe dintre obiectivele de
dezvoltare durabilă care sunt concepute pentru a realiza un viitor mai bun și mai
durabil pentru toți sportivi. Prin continuarea valorificării activităților noastre, al
evenimentelor sportive, împreună putem atrage un public mai mare și putem
transforma atitudinile preconcepute față de persoanecu dizabilități, sărbătorind
diversitatea, unicitate si performanta.
Vom lucra mai strâns cu omologii noștri, membri și alți parteneri strategicicare
împărtășesc pasiunea noastră pentru incluziune pentru a promova sporturile
paralimpice, maximizând pe deplin oportunitățile pe care ni le prezintă revoluția
digitală.
Consider că realizarea acestui plan ambițios va necesita multă muncă grea si o
echipa de management foarte bine organizata.
Planul meu de actiune urmărește valorile axate pe sportiv, care acționeazăca
referință de bază pentru toți cei implicați în sportul paralimpic.
▪ Curaj: Sportivii paralimpici, prin performanțele lor, prezintă lumii ce poate fi
realizat atunci când vă testați corpul până la limitele sale absolute
▪ Determinarea: sportivii paralimpici au o puterea unică a caracterului care
combină duritatea mentală, capacitatea fizică și o agilitate remarcabilă pentru a
produce spectacole sportive care redefinesc în mod regulat limitele posibilității
▪ Inspirație: Ca modele, sportivii paralimpic maximizează abilitățile lor pentru a
atinge excelența sportivă,încurajându-i pe alții să fie activi și să participe la sport.

▪ Egalitate: Prin sport, sportivii paralimpici sărbătoresc diversitatea și arată că
diferența este o forță. Ca pionieri pentru incluziune, provocă stereotipurile,
transformă atitudinile și sparg barierele sociale și discriminarea față de persoane cu
dizabilitati.

CADRU STRATEGIC
Voi actiona pe 3 priorități strategice care reflectă accentul și domeniile de activitate
ale CNP în următorii patru ani.
PROGRESIE - Promovați capacitatea, participarea, conducerea și impactul
Mișcării
▪ INCLUZIE - Căutați, integrați și prezentați diferența
EXCELENȚĂ - Îmbunătățește continuu oamenii noștri, jocuri, marcă și active
Planul strategic abordează domeniile cheie pe care le-au identificat membrii noștri
precum și obiectivele care nu au fost atinse și sunt încă relevante pentru viitorul
sportului paralimpic.
Aceste 7 obiective strategice au ca scop dezvoltarea sportului paralimpic:
1. Conducere puternică și management eficient;
2. Promovarea si dezvoltarea sportului paralimpic;
3. Dezvoltarea de parteneriate solide cu organizatii internationale paralimpiceaceste parteneriate ne vor ajuta la dezvoltarea mai multor resurse și servicii pentru
membrii noștri;
4. Creșterea susținută a veniturilor;
Este necesara crearea de noi fluxuri de venituri mai diverse pentru a asigura
sustenabilitatea și creșterea noastră.

Asigurându-ne că avem o conducere puternică si un management eficient, prin
cresterea capacitatii de a ne promova sportul și creșterea participării noastre
globale, putem face organizarea și sportul mai atractiv în furnizarea de beneficii
sponsorilor și partenerilor.
5. Implicare sporită in organizarea de competitii sportive nationale si
internationale;
Sunt vremuri incitante. Planul strategic se concentrează pe asigurarea ca miscarea
paralimpica poate crește într-un mediu în schimbare și se poate răspândi pe plan
local si global astfel încât cat mai multe persoane cu dizabilitati să poată
experimenta si să facă parte din familia sportului paralimpic.
Sportul paralimpic să fie primitor pentru toți cei care doresc să participe ca
sportivi, antrenori, oficiali și voluntari, indiferent de rasă, culoare, naționalitate sau
origine etnică, vârstă, religie, sexualitate și gen. Familia sportului paralimpic va
beneficia de o diversitate crescută în toate domeniile sportului.
Ne dorim sa aducem in Romania cat mai multe competiti sportive de invel
international in cat mai multe sporturi si sa triplam competitle la nivel national
6. Schimbarea abordarii in ceea ce priveste comunicarea si promovarea sportului
paralimpic
Comunicare îmbunătățită, cu membrii organizatiilor international și cu restul lumii
în general reprezinta un obiectiv major al planului meu strategic. Integrarea acestei
dorințe cu promovarea sportului nostru se va reflecta in modul în care valorificăm
tehnologiile în continuă schimbare din viața noastră de zi cu zi.
Transmiterea sportului nostru în multe moduri diferite și inovatoare este
următoarea noastră provocare.
7 .Introducerea unor noi discipline sportive paralimpice.
-

Scrima
Badminton
Taekwondo
Rugby

8. Noi antrenorilor care doresc să se specializez in disciplin paralimpice;
In cei 4 ani de mandate voi incerca sa dublez antrenori care s vor specializa in
cat mai multe discipline paralimpice.
Doar asa putem aduce cat mai multi sportivii legitimate la comitetul
paralimpic
9.Accesibilizare bazelor sportive
Prioritate noastra va fi accesibilizare a cat mai multor baze sportive din tara .
Doar asa vom atrage mai multi sportive pe terenul de sport.
Cu stima,

Craciun Alexandru Flavian

