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• Facultatea de Educație Fizică și Sport va implementa pentru prima dată în România COLPBOL -ul, alături de ALDO-CET.

• Proiectul EU-COLPBOL a fost lansat, având ca obiectiv implementarea sportului COLPBOL la nivel European, ca instrument de îmbunătățire a 
calității vieții persoanelor cu diversitate funcțională intelectuală.

• COLPBOL este un joc colectiv ce se joacă în echipe și care încurajează participarea deplină a tuturor jucătorilor, indiferent de nivelul condiției
fizice sau motorii, care diminuează diferențele individuale și necesită colaborare și comunicare colectivă pentru îndeplinirea obiectivului final 
al jocului, golul. Adică, este un joc de echipă adevărat și autentic.

• Prin acest proiect, Comisia Europeană ne dă posibilitatea de a practica un sport care oferă o nouă dimensiune a incluziunii, la îndemâna
tuturor, dincolo de orice bariere.

• Consorțiul transnațional este coordonat de COPAVA , Spania, entitate cu experiență în adaptarea acestui sport la persoanele cu dizabilități
intelectuale și este format din următoarele entități ce lucrează în sectoarele sportiv, educativ și tehnologic și se implică în domeniul
sindromului Down: 

• • ASOCIACIÓ ESPORTIVA COLPBOL, condusă de creatorul Colpbol (Spania) 

• • ASOCIAȚIA LAGNDON DOWN CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA (ALDO-CET, România)

• • UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (România)

• • KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON “EDRA COOP” (Grecia)

• • NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA, Grecia)

• • KAUNAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Lituania)

• • CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI, Cipru).

• Sport și incluziune într-un proiect aprobat în cadrul Programului E+ Sport 2020 al Comisiei Europene.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest articol sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat opinia oficială a Comisiei Europene. 
Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor.


