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Fundada l'any 1952, World Leisure
és una associació no governamental
d'àmbit internacional que aplega
persones i organitzacions dedicades
a descobrir i fomentar aquelles
condicions que afavoreixen que el
temps de lliure actuï com a factor
potenciador del creixement humà,
del desenvolupament i del benestar.
L'accés a experiències de temps lliure
significatives no és menys important
que la necessitat de protecció,
d'educació, de treball i de disposar
dels serveis sanitaris fonamentals. El
nostre punt de partida és que la
millora de la qualitat de vida no té
lloc per atzar, sinó a partir dels
esforços conjunts dels nostres
polítics, dels nostres professionals
del temps lliure i dels nostres
proveïdors de programes tant del
sector públic com privat. Hi podeu
trobar informació sobre el 10è
Congrés Mundial de Temps Lliure
que tindrà lloc el 2008 a Québec.

Estudios de Ocio és l'únic centre
de caràcter universitari que s'ocupa
de la formació, la investigació i la
documentació en l'oci dins l'àmbit
espanyol; es crea el 1988, a la
Facultad de Filosofía y Ciencias de
la Educación, com a conseqüència
del debat generat a la Universitat
de Deusto amb motiu del seu
centenari. Després d'un primer
període de consolidació, el 1992 va
aconseguir el reconeixement oficial
com a Institut adscrit al Rectorat
de la Universitat. Des de 1992, viu
una  e tapa  impor tan t  de
desenvolupament que culmina amb
l'organització l'any 2000 del VI
Congreso Mundial de Ocio,
juntament amb World Leisure
(Asociació Mundial d'Estudis d'Oci).
A partir d'aquesta data, hi ha una
progressiva expansió del Projecte
d'Estudis d'Oci.

Es tracta de la pàgina web sobre
educació en el lleure de la
Generalitat de Catalunya. Hi podem
trobar informació actualitzada sobre
activitats relacionades amb aquest
àmbit, cursos de formació
d'educadors en el lleure, informació
i normativa sobre instal·lacions
juvenils, premis relacionats amb
l'educació en el lleure i el Pla
d'Actuació d'Educació en el Lleure
de la Secretaria General de Joventut.

Es tracta d'un enllaç al 1r Conveni
Col·lectiu del Sector del Lleure
Educatiu i Sociocultural de Catalunya
2005-2007. Un conveni que es pacta
en t re  l e s  organ i t z ac ions
empresar i a l s : l 'Assoc i ac ió
d'Empresaris de la Iniciativa Social
de Catalunya (AEISC), l'Associació
Catalana d'Empreses del Lleure i la
Cultura (ACELLEC), l'Associació de
Cases de Colònies i Albergs de
Catalunya (ACCAC), d'una part, i
els sindicats CCOO de Catalunya
(Federació d'Ensenyament) i UGT
de Catalunya (Federació de Serveis
i Federació d'Ensenyament).
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