Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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РФ Спорт министры Виталий Мутко Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА
дөнья чемпионаты оештыру комитетының ирекле ярдәмчеләре командасы
вәкилләре белән очрашты. Казаннан һәм 20 партнер-төбәктән булган
волонтерлар министрга Россияне алда нинди спорт проектлары көткәнлеге
һәм волонтерлык безнең илдә ничек үсәчәге турында сораулар бирделәр.
Сәламләү чыгышында Вит алий Мут ко волонт ерларга яхшы эшләүләре өчен рәхмәт белдерде һәм
әлеге егет -кызларның чемпионат уңышына бик зур өлеш керт кәнлекләрен билгеләп узды – Казанда
узучы дөнья чемпионат ы “Ф ИНА т арихындагы иң яхшы чемпионат ” дәрәҗәсенә ия булган икән,
монда ирекле ярдәмчеләрнең т ырышлыгы һәм Чемпионат т а кат нашучылар һәм кунаклар өчен һәр
объект т а алар ярдәмендә т удырылган кунакчыллык ат мосферасы да зур роль уйнады.
Минист р белән очрашуга волонт ерлар бик күп сораулар әзерләгәннәр иде, алар арасында иң мөһим
сорау – әлеге Д өнья чемпионат ы узганнан соң спорт волонт ерларын нинди киләчәк көт үе
т урындагысы иде, билгеле. Вит алий Мут ко аларга спорт һәм вакыйгалар волонт ерлыгы хәрәкәт е
үсешт ә булачак һәм алга т аба да илебездә яклау т абачак дип белдерде. Якындагы елларда Россия
бик күп әһәмият ле халыкара спорт вакыйгаларын кабул ит әчәк - җиңел ат лет ика буенча юниорлар
арасында Д өнья чемпионат ы, Конфедерацияләр Кубогы, Ф ут бол буенча дөнья чемпионат ы һәм
башкалар. Спорт башкаласын да бик т ыгыз программа көт ә – күп кенә чаралар Казанда узачак.
Моннан т ыш егет -кызлар волонт ерлык эшчәнлеген исәпкә алып бару һәм волонт ерларга чараларда
кат нашу мөмкинлеге т урында белдерү өчен бердәй база булдыру кирәклеге т урындагы т әкъдимне
дә белдерделәр, илебез халкы өчен акт уаль булган мәсьәлә – ГТ О нормалары комплексын т апшыру
һәм волонт ерлар өчен чит илләрдә ст ажировкалар узу мөмкинлекләре т урында да белешт еләр.
Очрашу ахырында волонт ерлар шундый югары дәрәҗәдәге проект ларда кат нашу мөмкинлеге
т удырган өчен Вит алий Мут кога рәхмәт сүзләрен җит керделәр һәм минист рга Kazan Volunteers
хәрәкәт енең “Мы в команде!” күкрәк билгесен т әкъдим ит т еләр. Үз чират ларында парт нер-т өбәкләр
Чемпионат ны оешт ыру комит ет ыннан рәхмәт хат лары алдылар.
Казанда 2015 елның җәендәге Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Д өнья чемпионат ының волонт ерлык
программасы федераль дәрәҗәдә оешт ырылган иде һәм оешт ыру комит ет ының коммерцияле
булмаган парт нерлары командасына Мәскәү шәһәренең мәдәният департ амент ы, Свердловски
өлкәсенең физик культ ура, спорт һәм яшьләр сәясәт е минист рлыгы, П.Ф . Лесгафт исемендәге физик
культ ура, спорт һәм сәламәт лек Милли дәүләт университ ет ы, Удмурт ия Республикасының Ф изик
культ ура, спорт һәм т урист лык минист рлыгы, Удмурт ия Республикасының Яшьләр эшләре
минист рлыгы, Марий Эл Республикасының Спорт минист рлыгы, Марий Эл Республикасының Мәгариф
һәм фән минист рлыгы, Чуашст ан Республикасының Ф изик культ ура һәм спорт минист рлыгы,
Оренбург өлкәсенең Ф изик культ ура, спорт һәм т урист лык минист рлыгы, Нижегород өлкәсенең
Спорт һәм яшьләр сәясәт е минист рлыгы, Сарат ов өлкәсенең Яшьләр сәясәт е, спорт һәм т урист лык
минист рлыгы, Самара өлкәсенең Спорт минист рлыгы, Самара өлкәсенең Яшьләр эшләре
департ амены, Мордовия Республикасының Спорт һәм физик культ ура минист рлыгы, Мордовия
Республикасының яшьләр эшләре буенча дәүләт комит ет ы, Архангельски өлкәсенең Яшьләр эшләре
һәм спорт минист рлыгы, Новосибирски өлкәсенең Ф изик культ ура һәм спорт департ амент ы,
Новосибирски өлкәсенең т өбәк сәясәт е минист рлыгы, Красноярски краеның Спорт , т урист лык һәм
яшьләр сәясәт е минист рлыгы, Вологоград өлкәсенең Спорт һәм яшьләр сәясәт е минист рлыгы,
Краснодар краеның Ф изик культ ура һәм спорт минист рлыгы, Рост ов өлкәсенең Ф изик культ ура һәм
спорт минист рлыгы, Приморье краеның физик культ ура һәм спорт департ амент ы, Приморье краеның
яшьләр эшләре департ амент ы, Вят ка дәүләт университ ет ы, Әст ерхан өлкәсенең Спорт һәм
т урист лык минист рлыгы керүен дә искәрт еп үт ик.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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