‘Statement’ Comitet de selecŃie Gradinite Olimpice

Nevoia acuta a demararii unui program de dezvoltare al sportului
romanesc se simte tot mai puternic in ultimii ani.
In aceasta perioada, am gasit tot mai rar sportivii din Romania printre
medaliatii competitiilor internationale de top. Daca la Olimpiada de la
Sydney (in 2000), Romania obtinea 26 de medalii, 16 ani mai tarziu, la
Rio, tara noastra a obtinut doar 4 medalii si a participat cu jumatate din
numarul de sportivi pe care i-a avut la dispozitie in Australia.
Asta se intampla in principal pentru ca Romania nu a mai avut o baza de
selectie la nivelul copiilor si juniorilor. Iar cauza acestei deteriorari a
bazei de selectie este ca nimeni nu a mai investit in sport la acest nivel si
nimeni nu a venit cu un program coerent de remediere a acestei probleme.
Programul Growth – Investim in copii, investim in viitor initiat de
Guvernul Romaniei poate fi un moment crucial pentru sportul romanesc.
De aceea, patru mari sportivi romani - Nadia Comaneci, Camelia Potec,
Gabriela Szabo si Gheorghe Hagi – au decis sa-i acorde credit si sa
onoreze invitatia de a fi membrii comitetului care va selecta proiectele
depuse pentru finanatare.
Este evident ca programul e initiativa unui guvern sustinut de un partid
politic. Dar toti membrii comitetului tin sa precizeze foarte clar ca
prezenta in respectivul comitet nu reflecta niciun fel de simpatie politica.
Ei au fost, de-a lungul timpului, sustinatori ai ideii de program national
de dezvoltare a sportului la nivel de copii si juniori si considera ca
Growth – Investim in copii, investim in viitor ar putea fi inceputul unui
astfel de program. Este unicul motiv al prezentei lor in comitet.
Toti cei patru vor emite un vot de inceredere pentru toate proiectele pe
care le vor considera eligibile pentru initiativa Growth – Investim in
copii, investim in viitorintr-un cadru de dezbatere complet apolitic.
Alegerile lor vor veni in urma unei abordari impartiale a fiecarui dosar,
iar ei vor reprezenta o singura voce atunci cand aproba sau aleg un
proiect eligibil pentru finantare. Singura conditie ca un proiect sa intre in
dezbatere este sa indeplineasca cerintele descrise in actele normative care
reglementeaza înfiinŃarea programului.

