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1. ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

1.

შესავალი

2020 წლის საქმიანობის შეფასების წინამდებარე ანგარიშში
დეტალურად არის წარმოდგენილი 2020 წელს ეროვნული
ფიტნესის დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის კონცეფციის
(NFD) დანერგვა და მისი გავლენა, რაც პროექტის „ფიტნესის
ეროვნული დღე ევროპისთვის” (NFD_EU) მთავარი მიღწევაა.
პროექტის პარტნიორების მიერ ევროპის კონტინენტის
მასშტაბით დანერგილ NFD-ის კამპანიას უშუალო წვლილი აქვს
ევროკომისიის ყოველწლიურ ევროპულ კვირეულში (EWoS),
რომელიც მიზნად ისახავს კონტინენტის მასშტაბით ფიზიკური
უმოქმედობის დონის შემცირებას ძირითადი გზავნილის
საშუალებით: #BEACTIVE/იყავიაქტიური.
წინამდებარე ანგარიშის მომდევნო ნაწილებში შედის NFD_
EU პროექტის შესავალი ნაწილი და ინფორმაცია 2020 წელს
გამართული ეროვნული ფიტნესის დღის შესახებ, მონაცემთა
შეგროვების მეთოდოლოგიის მიმოხილვა, 10 რჩევა და მეთოდი
კამპანიის წარმატებით წარსამართავად და 8 საინფორმაციო
ბიულეტენი, სადაც მოცემულია თითოეული პროექტის
ფარგლებში პარტნიორის შეხედულება ფიტნესის ეროვნული
დღე 2020-ის მიმართ.
ეს ანგარიში არის NFD პროექტის წლიური
აქტივობების ანგარიშის მეორე გამოცემა, რომელიც
მოიცავს 2020 და 2021 წლების კამპანიების
ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებს.
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2. ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ
„ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲓᲦᲔ
ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡᲗᲕᲘᲡ“

2. პროექტი „ფიტნესის ეროვნული დღე
ევროპისთვის“ის“
ფიტნესის ეროვნული დღე ევროპისთვის (NFD_EU) არის პროექტი,
რომელიც მიმდინარეობს 2020 წლის იანვრიდან 2021 წლის
დეკემბრამდე და თანადაფინანსებულია ევროკომისიის ფარგლებში
Erasmus+ პროგრამით. EuropeActive-ის (ბელგია) კოორდინაციით,
პროექტის ფარგლებში კონსორციუმი შედგება 8 დამატებითი
პარტნიორისგან: არასამთავრობო ორგანიზაცია (ბოსნია და
ჰერცეგოვინა), საქართველოს სპორტის, ფიტნესისა და ფიზიკური
განათლების ეროვნული ასოციაცია - NASFPE (საქართველო), ატიკის
ფიტნეს დარბაზების მეპატრონეთა გაერთიანება - SIGA (საბერძნეთი),
აქტიური ირლანდია (ირლანდია), ერთად ვაყალიბებთ საერთო
ნდობას - TAKT (ჩრდილოეთ მაკედონია), აქტიური პორტუგალია - AGAP
(პორტუგალია), აქტიური გაერთიანებული სამეფო (გაერთიანებული
სამეფო) და უკრაინის სპორტის კომიტეტი (უკრაინა).
NFD_EU-ს პროექტის ძირითადი მიზნებია:
•

ხელი შეეწყოს სპორტის ევროპულ კვირეულს (EWoS) რათა
ამაღლდეს ცნობიერება ფიზიკური აქტივობის შესახებ (HEPA)
ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად, პროექტის პარტნიორ
ქვეყნებში ეფექტური კამპანიების საშუალებით წარმართვით;

•

გაძლიერდეს მასობრივი სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის
ქსელები მთელს კონტინენტზე, როგორც წევრ სახელმწიფოებში,
ასევე, ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში;

•

პოპულარიზაცია გაეწიოს პარტნიორ ქვეყნებში ფიტნესისა და
ფიზიკური აქტივობის მეშვეობით ევროკავშირის ღირებულებებს;

•

ევროპის კონტინენტზე არსებული ფიტნესის ეროვნული დღის
(National Fitness Day – NFD) პროგრამის პოპულარიზაცია და
გაძლიერება, ხოლო ევროკავშირის მოსაზღვრე ქვეყნებთან
ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესება.
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2.

პროექტი „ფიტნესის ეროვნული დღე
ევროპისთვის“

ფიტნესის ეროვნული დღე (National Fitness Day – NFD) არის
მარკეტინგული კამპანია, რომელიც ამავე დროს წარმოაჩენს ფიტნესის
სახალისო, გართობით ხასიათს, რაც გამოიხატება ადამიანთა
სხვადასხვა ჯგუფების ერთობლივ ჩართულობაში ფიტნესსა და
აქტიურ ცხოვრების წესში. ნაცვლად სპორტული დარბაზებისა ეს
კამპანია გთავაზობთ უამრავ უფასო ღონისძიებებსა და აქტივობებს
ღია ცის ქვეშ, დასასვენებელ ცენტრებში, პარკებში, ცენტრალურ
ქუჩებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და სამუშაო ადგილებზე,
რათა ადამიანებმა მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში მეტად
გააქტიურდნენ ფიზიკურად. როგორც ანგარიშში იქნება ხაზგასმული,
2020 წლის გამოცემას COVID-19 პანდემიამ ჩაუყარა საფუძველი,
რამაც სავალდებულო გახადა, იმ დროს მოქმედი ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად, მრავალი აქტივობა ვირტუალურად
ჩატარებულიყო.
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3.

The Wider Context: National Fitness Days & The European Week of Sport

3. ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲓᲦᲔ
2020 ᲓᲐ 2021

3.

ფიტნესის ეროვნული დღე 2020 და 2021

2020 წლის ძირითადი მაჩვენებლები
მიუხედავად თითოეულ პარტნიორ ქვეყანაში არსებული COVID-19 პანდემიისა და შესაბამისი შეზღუდვებისა, ფიტნესის ეროვნული
დღის 2020 წლის გამოცემამ გადააჭარბა ყველა მოლოდინს! NFD_EU–მ შეიმუშავა ძირითადი ინდიკატორები (KPI) ევროკავშირის
არაწევრი ქვეყნებისთვის შესასრულებლად, რომელთა უმეტესობამ შთამბეჭდავად გადააჭარბა რაოდენობას, როგორც ეს ცხრილიდან
ჩანს.											
2020 KPI
ბოსნია და ჰერცოგოვინია

საქართველო

ჩრდილოეთ მაკედონია

უკრაინა

KPI

შესრულებულია

KPI

შესრულებულია

KPI

შესრულებულია

KPI

შესრულებულია

მონაწილეები

750

3800

1250

6080

1000

1250

1750

6000

ღონისძიებები

15

40

25

230

20

25

30

32

მონაწილეთა და ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობების KPI–ები შთამბეჭდავად გადაჭარბებით იქნა შესრულებული, მიუხედავად
COVID-19 პანდემიის სერიოზული გამოწვევებისა. პარტნიორები მოერგენ საჭიროებებს და მოახერხეს ღონისძიებების უმეტესი
ნაწილის ჰიბრიდულ ფორმატში ჩატარება, მონაწილეების ადგილზე და ონლაინ მონაწილეობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყნებმა
და პარტნიორებმა პირველად გამართეს ეროვნული ფიტნესის დღისადმი მიძღვნილი კამპანია!
უფრო მეტიც, ფიტნესის დღისადმი მიძღვნილი ეროვნული კამპანიის მომზადებისას, ამ ოთხივე ქვეყნიდან თითოეულმა
დაინტერესებულმა მხარემ 2020 წლის ივლისში ეროვნული სემინარი ჩაატარა. სემინარებში განხილული იყო წარმატებების ქვაკუთხედი
მათ მიერ შეკრიბილი დაინტერესებული მხარეებისთვის NFD-ს პოპულარიზაციის, მომზადებისა და შექმნის მიზნით. დაინტერესებული
მხარეებისთვის ეროვნული სემინარი გაიმართება 2021 წლის ივნისში, რათა შესაბამის ქვეყნებში მომზადდეს ფიტნესის დღისადმი
მიძღვნილი ეროვნული კამპანიის მეორე გამოცემა.
ევროკავშირის არაწევრი ოთხი ქვეყნის გარდა, რომლებიც პირველად ატარებენ NFD-ის კამპანიას, კონსორციუმის ფარგლებში
დანარჩენმა ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად გააძლიერეს ეს კამპანია. ყველა პარტნიორმა მოახერხა ონლაინ ღონისძიებების წარმატებით
ჩატარება
და
პანდემიით
გამოწვეულ
შეზღუდვებს
მოქნილობითა
და
ინოვაციური
აზროვნებით
გამოეხმაურა.
NFD-ის კამპანიის პოპულარიზაციისა და სექტემბერში დაგეგმილ ღონისძიებებში ხალხის მაქსიმალური ჩართულობისთვის, პროექტის
ყველა პარტნიორმა, 2020 წლის პირველივე თვეებიდან, დაიწყო თავისი კამპანიის პოპულარიზაცია სოციალური მედიაში
ზოგადილოზუნგის „#იყავიაქტიური “და NFD–ს შესახებ შესაბამისი ქვეყნების ლოზუნგების გამოყენებით. გარდა ამისა, ისინი, მედიის
საშუალებით, ავრცელებენ ინფორმაციას NFD-ის კონცეფციისა და მნიშვნელობის შესახებ: მაგ., გამოსვლა ტელევიზიით, რადიოთი
და ა.შ. თითოეული ქვეყნის საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია ბოლო ნაწილში.
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ფიტნესის ეროვნული დღე 2020 და 2021

2021 წლის ძირითადი მაჩვენებლები
მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 პანდემია და შესაბამისად, პარტნიორ ქვეყნებში არსებული შეზღუდვები ოდნავ უფრო მოქნილი
იყო 2021 წლის სექტემბერში, ვიდრე 2020 წელს, კამპანიების დაგეგმვასა და ორგანიზებაზე დიდი გავლენა მოახდინა შეზღუდვის
გაურკვევლობამ, რომელიც ჭარბობდა 2021 წლის პირველ ნახევარში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ რთულ გარემოებებში ზედიზედ
მეორე წელია კამპანიის ჩატარება რთულ გარემოებებში ხდებოდა, მან მაინც მნიშვნელოვან მასშტაბებს მიაღწია 2021 წელს და
უდიდესი წარმატებით დასრულდა!
როგორც ეს იყო 2020 წელს, NFD პროექტმა 2021 წლისთვის ჩამოაყალიბა შესრულების მაჩვენებელი ძირითადი ინდიკატორები (KPI)
ევროკავშირის არაწევრი პროექტის ქვეყნებისთვის, რომლებიც უნდა მიღწეულიყო 2021 წელს; დაისახა მიზანი: კამპნაშიაში უშუალოდ
ჩართული მონაწილეების რაოდენომა გაზრდილიყო 20%-ით 2020 წელს მიღწეულ რეალურ რაოდენობასთან შედარებით.
2021 KPI-ების და მიღწეული შედეგების მონაცემები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

2021 მონაწილეები
KPI

შესრულებულია

ზრდა 2020-თან შედარებით

4,560

10,625

+180%

საქართველო

7,296

3,945

-35%

ჩრდილოეთ მაკედონია

7,200

5,000

-17%

უკრაინა

7,200

6,500

+8%

სულ

26,256

26,079

+19%

ბოსნია-ჰერცოგოვინა

11

3.

ფიტნესის ეროვნული დღე 2020 და 2021

2020 წელს მონაწილეთა გამორჩეული რაოდენობის და 2021 წელს მათი ზრდის განხილვისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული
ორი ძირითადი პუნქტი.
პირველ რიგში, მაშინ როცა პროექტის პარტნიორების წარმოუდგენელი ძალისხმევა კამპანიის განსახორციელებლად 2020 წელს
პირდაპირ დაჯილდოვდა გამორჩეულად მაღალი ჯამური მაჩვენებლებით, სანიტარული კონტექსტი იყო ამ შედეგების გადამწყვეტი
ფაქტორი. 2020 წლის სექტემბრის მკაცრმა სანიტარიულმა შეზღუდვებმა აიძულა პროექტის ოთხი პარტნიორი, ისევე როგორც დანარჩენი
სექტორი, ადაპტაცია გაეკეთებინათ თავიანთი შემოთავაზებებისათვის.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 2020 წლის NFD კამპანიებმა გადააჭარბა შესრულების მაჩვენებლების ძირითად ინდიკატორს (KPI) 360%ით (21 880 მონაწილით!) და მიაღწია სულ 4,750 მონაწილეს, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ მოვლენების ფორმატმა მათ საშუალება
მისცა უფრო დიდი რაოდენობის მონაწილეები დაეფარათ და შესაბამისი ფორმით შეეთავაზებინათ სხვადასხვა აქტივოებები, მაშინ
როდესაც ადამიანებს ფიზიკური აქტივობის სურვილი ჰქონდათ. ღონისძიებებისა და ინიციატივების უმეტესობა ვირტუალურ ან
ჰიბრიდულ ფორმატში ჩატარდა, რამაც ისინი უფრო მეტი ადამიანისათვის გახადა ხელმისაწვდომი.
მეორეც, ამ ფაქტმა პირდაპირი გავლენა იქონია 2021 წლის KPI-ებზე, რომლებიც განსაზღვრული იყო ოთხივე პარტნიორი ქვეყნისთვის
და მონაწილეთა საერთო რაოდენობაზე. მართლაც, თავდაპირველი გეგმა იყო 2021 წელს 20%-ით მეტი მონაწილის მიღწევა, ვიდრე
რეალურად მიღწეული იყო 2020 წელს - ანუ 2020 წლისთვის მთლიანი KPI განისაზღვრა 4,750 მონაწილეზე, თუმცა მიღწეული იყო
21,880, რითაც 2021 წლის KPI 26,256 იყო, მონაწილეებს (20%-იანი ზრდით).
2021 წელს სულ 26,079 ადამიანის ჩართვა მოხდა კამპანიაში და შესაბამისად, ოთხმა პარტნიორმა ქვეყანამ წარმატებით მიაღწია
19%-ზე ოდნავ მეტ ზრდას.
ორი წლის წინ კამპანიის დაწყების შემდეგ, ამ ოთხმა პარტნიორმა ქვეყანამ საგრძნობლად გადააჭარბა თავდაპირველ მიზნებს,
ყველაზე რთულ ვითარებაში. ამან ნათლად აჩვენა ეროვნული ფიტნეს დღის კონცეფციის წარმატება, ძალა და პოტენციალი. პროექტის
აქტივობების მეშვეობით თითოეულმა პარტნიორმა ჩამოაყალიბა ფართო ადგილობრივი, ეროვნული და ევროპული პარტნიორების
ქსელი, რომლებიც ფასდაუდებელ მნიშვნელობას შეიძენს კამპანიის მომავლისთვის.
პროექტის მიღწევების საფუძველზე, პარტნიორები გააგრძელებენ თავიანთი კამპანიების მასშტაბების ზრდას მომდევნო წლებში და
უდავოდ მნიშვნელოვნად აამაღლებენ როგორც ღონისძიებების, ასევე მონაწილეთა რაოდენობას, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს
ფიტნესის სექტორის მნიშვნელოვან წვლილს სპორტის ევროპულ კვირეულში.
12

3.1 მეთოდოლოგია - მონაცემთა შეგროვება
როგორც პროექტის დაწყებისთანავე იყო
შეთანხმებული ყველა პარტნიორთან,
თითოეული პარტნიორი პასუხისმგებელია
ფიტნესის დღისადმი მიძღვნილი ეროვნული
კამპანიის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვებაზე.
ღონისძიებების მიმდინარეობისას და მას
შემდეგ, პარტნიორებმა შეაგროვეს მონაცემთა
ბაზა, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმო ფიტნესის ეროვნული დღის შესახებ
ცოდნის დონეს, მედიის გამოყენებას,
ღონისძიებათა რაოდენობას და ა.შ., მონაცემთა
თანმიმდევრულობის გარანტირების მიზნით და
პარტნიორებისთვის გზამკვლევის სახით შეიქმნა
მისი შეგროვებისა და გავლენის შეფასების
მეთოდოლოგია. კოორდინატორმა პარტნიორებს
გაუგზავნა კონკრეტული სამოქმედო მატრიცა,
რომელიც უნდა შეესრულებინათ კამპანიის
დაწყებამდე, ხოლო 2020 წლის ოქტომბრის
დასაწყისში ჩატარებული კამპანიების შემდეგ,
ყველა საჭირო ინფორმაციის შესაგროვებლად
შევსებული გამოკითხვის ფორმების
გაანალიზებით, თვალსაჩინოდ აღეწერათ
პროექტის მიერ მოხდენილი გავლენები.
რიცხობრივი მონაცემების შეგროვების გარდა
ასევე გამოყენებული იყო ხარისხობრივი
ინდიკატორების მაჩვენებლები, რომელთა მიღება
მოხდა კითხვარებში არსებული ღია კითხვებით
მიღებული ამომწურავი პასუხების დახმარებით.
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კერძოდ, პარტნიორებმა შეავსეს და წარმოადგინეს:
1)

კითხვარი, Google-ის გამოკითხვის ფორმატით, სადაც მოთხოვნილი იყო ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია:

•

ფიტნესითა და ფიზიკური დატვირთვით დაინტერესებული მხარეების მიერ მათ ქვეყანაში ორგანიზებული ღონისძიებების
რაოდენობა.

•

მონაწილეთა რაოდენობა.

•

ჩართული ფიტნეს ცენტრების რაოდენობა.

•

მათ მიერ ორგანიზებული NFD-ის კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ძირითადი ღონისძიებების გამოკვეთა , მოკლე
აღწერილობითა და სურათებით.

•

სპორტის ევროპული კვირეულის და მედიის პოპულარიზაციის საშუალებები (მაგ., მათი მონაცემთა ბაზა, ფიტნესში
ავტორირეტული პირების გავლენა, კომისიის მასალები).

2)

ის დოკუმენტის შაბლონში მოცემულია პარტნიორის უკუკავშირის ფორმა, სადაც პარტნიორებმა ჩამოაყალიბეს თავიანთი
შთაბეჭდილებები და ასახეს მათ მიერ NFD-ის 2020 კამპანიის დანერგვის პროცესი. უკუკავშირი ქვემოთ მოცემული
კითხვებით იქნა მიღებული:

•

როგორ შეაფასებდით თქვენს გამოცდილებას NFD-ის ამ კამპანიაში. მოკლედ აღწერეთ გამოცდილება.

•

რამ იმუშავა კარგად თქვენს შემთხვევაში / ორგანიზაციაში?

•

რომელი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით და რა გააკეთეთ მათ საპასუხოდ?

•

რომელია NFD-ის წლევანდელი გამოცემიდან 3 ნასწავლი გაკვეთილი?

•

ზემოთქმულის გათვალისწინებით, რა ზომებია მიღებული მომდევნო წლის NFD-ის კამპანიის გასაუმჯობესებლად და 			
გასაძლიერებლად? (მაგ., დაგეგმვა, დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირება, ..)

•

არის რაიმე სხვა უკუკავშირი, რომლის გაზიარება გსურთ?
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ორივე გამოკითხვის ჩატარების შემდეგ,
პარტნიორებს ერთი თვის ვადა ჰქონდათ,
რომ თავიანთი ნამუშევარი აღეწერათ და
მიეწოდებინათ ყველა საჭირო ინფორმაცია
და კადრები (სურათები ან ვიდეო). მათგან
პასუხების მიღების შემდეგ, კოორდინატორმა
შეაგროვა ყველა მონაცემი და გააანალიზა
პირველი
წლის
NFD-ის
კამპანიების
ტენდენციებიდან, საერთო გამოწვევებიდან და
შედეგებიდან მიღებული ინფორმაცია. მიზანი
იყო ზემოქმედების შეფასება და ნამუშევრის
წარმოდგენა, რომელიც შეიქმნა აღნიშნული
შედეგების
შესაბამისი
დაინტერესებული
მხარეებისთვის
მისაწოდებლად.
გარდა
ამისა, ამით კოორდინატორს საშუალება
მიეცა
შეედგინა
პირველი
გამოცემის
ზოგადი მიმოხილვა, რათა შეემუშავებინა
პრაქტიკული გზამკვლევი 2021 წელს კამპანიის
მეორე გამოცემის გასაუმჯობესებლად და
მოცულობაში გასაზრდელად.
ამ ანგარიშის შედგენისა და შეფასების
შედეგად, მის მომდევნო ნაწილში განხილული
იქნება ფიტნესის დღისადმი მიძღვნილი
ეროვნული კამპანიის დანერგვისთვის რჩევები
და მეთოდები.
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4. ᲛᲘᲗᲘᲗᲔᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ
ᲮᲔᲠᲮᲔᲑᲘ ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲓᲦᲘᲡᲐᲓᲛᲘ
ᲛᲘᲫᲦᲕᲜᲘᲚᲘ
ᲙᲐᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ
ᲓᲐᲜᲔᲠᲒᲕᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

4.

მითითებები და ხერხები ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის

ფიტნესის ეროვნული დღისადმი (NFD) მიძღვნილი კამპანიის 2020 წლის გამოცემის საფუძველზე და პარტნიორის გამოხმაურების
ყურადღებით შეფასების შემდეგ, ამ ჩამონათვალის მიზანია გამოყენებულ იქნას 10 რჩევა და მეთოდი, ან წარმატების ძირითადი
ფაქტორები NFD-ის კამპანიის კიდევ უფრო სიღრმისეულად დასანერგად:
პარტნიორობა და თანამშრომლობა
1.

გამოიყენეთ NFD-ის კამპანია დაინტერესებული მხარეების გასაერთიანებლად, ქსელების გასამყარებლად, ფიტნესის
სექტორში ახალი თანამშრომლობის ჩამოსაყალიბებლად და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის დასაწყებად (შესაბამის
სამინისტროებთან, მუნიციპალიტეტებთან, ჯანდაცვისა და/ან კეთილდღეობის ხელშემწყობ ორგანიზაციებთან და ა.შ.).

2.

მიმართეთ თქვენი ქვეყნის EWoS-ის ეროვნულ საკოორდინაციო ორგანოს და დარწმუნდით, რომ თქვენი კამპანია იქნება
მხარდაჭერილი და აღიარებული თქვენს ქვეყანაში როგორც EWoS–ის მთავარი ხელშემწყობი.

3.

ყურადღება გაამახვილეთ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებზე (როგორიცაა, ქალები და გოგონები, ბავშვები, უფროსები, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალური დახმარების პროგრამები და ა.შ.) ან გეოგრაფიულ ადგილებზე (რაიონები,
სოფლები, უბნები და ა.შ.) NFD-ის კამპანიის საშუალებით - და დაეხმარეთ თქვენს წევრებს წვდომა ჰქონდეთ ბაზარზე არსებულ
ახალ შესაძლებლობებზე!

4.

გაიგეთ, EuropeActive-ის მხარდაჭერითა და ხელმძღვანელობით და გამოცდილებით თუ როგორ უნდა წარმართოთ ეროვნული
საკომუნიკაციო კამპანია წარმატებულად და ეფექტურად NFD-ის კამპანიის დანერგვით.

დროის მართვა
5.

1. წინასწარ დაიწყეთ სამზადისის დაგეგმვა და ნუ შეაფასებთ დროის იმ რაოდენობას, რაც შეიძლება დასჭირდეთ წევრებსა
და პარტნიორებს. საქმიანობისთვის საერთო თარიღის შერჩევა ან ღონისძიებების ერთდროულად ჩატარება ყოველთვის
საპასუხისმგებლოა და გარკვეულ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული.

6.

2. დაგეგმეთ სხვადასხვა სცენარი. არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით, კარგი აზრია NFD-ის კამპანიის ჩატარებისთვის
რამდენიმე გეგმის შემუშავეება, როგორიცაა პერსონალური, ვირტუალური და ჰიბრიდული ღონისძიებების დაგეგმვა - და რატომ
არ უნდა გაითვალისწინოთ გარე საქმიანობა? ვირტუალური ღონისძიებები არ უნდა წარმოშობდეს მღელვარებას, ამიტომ,
მარტივად მიუდექით საქმეს, მხარი დაუჭირეთ თქვენს წევრებს და ვირტუალური საშუალებებით აღმოაჩინეთ სრულიად ახალი
შესაძლებლობები!
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4.

მითითებები და ხერხები ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის

ციფრული ტრანსფორმაცია
7.

რაც შეიძლება ადრე დაუკავშირდით პოტენციურ ელჩებსა და გავლენიან პირებს, ისინი აუცილებლად დაგეხმარებიან
ახალგაზრდა თაობებთან სოციალური მედიის საშუალებით დაკავშირებაში.

8.

მიმართეთ ტრადიციულ მედია საშუალებებს და გავრცელების სხვა საშუალებებს თქვენი კამპანიის შესახებ ცნობიერების
ასამაღლებლად და შესაბამისად, მისი გავლენის გასაღრმავებლად. თუ პირდაპირი კონტაქტი არ გაქვთ, ჰკითხეთ
გარშემომყოფებს (წევრებს, მომხმარებლებს, მომწოდებლებს, გამგეობის წევრებს და ა.შ.), ვინმეს ექნება ინფორმაცია
სასარგებლო საკონტაქტო პირების შესახებ!

9.

კოლექტივთან ერთად განიხილეთ თქვენი კამპანიისთვის ინოვაციური და გამორჩეული იდეები - ნუ მოგერიდებათ ახალი
აქტივობებისა და შეთავაზებების მოფიქრება.

10. კონცენტრირება მოახდინეთ ინდივიდების უფრო მეტად გააქტიურობაზე და ყურადღება გაამახვილეთ აქტიური ცხოვრების
წესის უპირატესობებზე - ყველას სურს იმუშაოს საერთო მიზნების მისაღწევად!
COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური პანდემიის მიუხედავად, NFD_EU-ს პროექტის პარტნიორებმა, განურჩევლად მათი
გამოცდილებისა და მასშტაბისა, განაცხადეს, რომ 2020 წლის გამოცემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გავლენიანი
კამპანია, რომელიც კი ოდესმე წარუმართავთ!
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5. ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲗᲐ
ᲡᲐᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲝ
ᲑᲘᲣᲚᲔᲢᲔᲜᲔᲑᲘ 2020

არასამთავრობო ორგანიზაცია (ბოსნია და ჰერცეგოვინა)

5.

3800
მონაწილეები
40 ღონისძიებები
მთავარი ღონისძიება
სათაური: იყავიაქტიური-ის გამოსასვლელი დღე
ადგილმდებარეობა: ქალაქი ბიჰაჩი
მონაწილეთა რაოდენობა: 110
საბაზისო ინფორმაცია: ჩვენმა პარტნიორმა, Irma
Memagic Bootcamp–დან, მათი წევრებისა და ბიჰაჩის
მაცხოვრებლებისთვის ორგანიზება გაუწია გარე
სივრცეში ვარჯიშს.

• პრეზენტაცია
ტელევიზიით
• რადიო გადაცემები
• ქვეყანაში არსებული
წამყვანი ონლაინ
საინფორმაციო
პლატფორმები
• Facebook-ის
მოხმარება

„NFD-ის კამპანია იყო შესანიშნავი თანამშრომლობის მაგალითი
ჩვენი ქვეყნის ორი ცალკეული ნაწილის გაერთიანებისთვის,
რომელთა საერთო მიზანი იყო აქტიური ცხოვრების წესის
დანერგვა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის.“
ძემალ გეკიჩი, არასამთავრობო ორგანიზაცია
20

საქართველოს სპორტის, ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის ეროვნული
ასოციაცია - NASFPE (საქართველო)

5.

6080
მონაწილეებ
10 ჩართული
ფიტნესის
ცენტრები
ბეჭდვითი მასალა - ბროშურები
საქართველოს პარლამენტის ვებ
გვერდი და ფეისბუქ გვერდი
საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს ფეისბუკის
გვერდი
სატელევიზიო არხი: საქართველოს
არხი, „იმედი“-ს და„რუსთავი 2”-ის
არხი

სხვა თანამშრომლობები
3 მუნიციპალიტეტი დედაქალაქი
თბილისიდან და 9 რეგიონული
მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი
საქართველოს პარლამენტის
სპორტისა და ახალგაზრდობის
საკითხთა კომიტეტი
დასახელება: Yoga day/იოგას დღე
ადგილმდებარეობა: თბილისი, ბიოლის
სამედიციონო და სპა კურორტი www.
bioli.ge/en; საცხოვრებელი კომპლექსი
„დირსი“ www.dirsi.ge
მონაწილეთა რაოდენობა: 60
საბაზისო ინფორმაცია: საქართველოს
კორპორატიული სპორტის
ფედერაციასთან პარტნიორობით,
NASFPE–მ ორგანიზება გაუწია
პროფესიონალი და სამოყვარულო
სპორტსმენებისადმი მიძღვნილ იოგას
და კროსფიტის დღეს.

„პროექტმა „ფიტნესის ეროვნული დღე ევროპისთვის “მოგვცა შესაძლებლობა,
გაგვევრცელებინა „აქტიური ევროპის-EuropeActive “და „აქტიური საქართველოს
“მოწოდება ჩვენი ქვეყანის მოსახლეობას შორის და შეგვეწყო ხელი ყველა ასაკისა
და პროფესიის ადამიანისთვის უფრო მეტად გაეზარდათ თავიანთი ჩართულობა
ფიტნესსა და ფიზიკური აქტივობებში. სპორტის ევროპული კვირეული და ფიტნესის
ეროვნული დღე დიდი წარმატებით ჩატარდა, რამაც გააერთიანა ჩვენი საზოგადოების
წარმომადგენლები ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და კეთილდღეობის ირგვლივ.”
ვალერი გულბანი, NASFPE-ის პროექტის კოორდინატორი
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ატიკის ფიტნეს დარბაზის მეპატრონეთა გაერთიანება - SIGA (საბერძნეთი)

5.

სხვა თანამშრომლობები
8 მუნიციპალიტეტი და 28
ქალაქი
რეგიონის დარგობრივი
ორგანოები (სპორტული
დარბაზების მფლობელთა
ასოციაციები)
სპორტის სამინისტრო
საბერძნეთის
კარდიოლოგთა
საზოგადოება
საბერძნეთის ოლიმპიური
კომიტეტი
საბერძნეთის ტანვარჯიშის
სამეცნიერო კომპანია

6800 მონაწილეები
26 ღონისძიებები
152 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები
ფიტნეს დარბაზების პან-ელინისტური ასოციაციისა
და ფიტნეს დარბაზების მფლობელთა კავშირის
წარმომადგენლებმა ინტერვიუები მისცეს ტელე და
რადიო საშუალებებს.
ონლაინ საინფორმაციო საშუალებები
ვებ-გვერდი: www.nationalfitnessday.gr
ვიდეო რგოლი, მიძღვნილი ფიტნესის ეროვნული
დღისადმი 2020, YouTube–ზე
შეტყობინება ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე

დასახელება: საიუბილეო
საფოსტო მარკა
სამახსოვრო კონვერტზე
მოოქროვილი მარკით
ადგილმდებარეობა:
მთელი საბერძნეთის
მასშტაბით
მონაწილეთა რაოდენობა: ათასობით ფილატელისტი
საბაზისო ინფორმაცია: საბერძნეთის ფოსტამ გამოუშვა საიუბილეო მარკა, ასევე, პირველი
დღის სამახსოვრო კონვერტი, რომელიც დალუქულია მოოქროვილი მარკით.

„ყოველი დღე უნდა იყოს ფიტნესის დღე!”
დოროს კლეოულოულო, SIGA- ს გენერალური მდივანი
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აქტიური ირლანდია (ირლანდია)

5.

სხვა თანამშრომლობები
თანამშრომლობის
გაზრდის მიზნით,
პარტნიორობდა
ირლანდიური სპორტისა
და 1CARA-სთან
(ეროვნული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირების სპორტული
ორგანიზაცია), სწორედ
მათი ქსელის საშუალებით
გაზიარდა ფიტნესის
ეროვნული დღის შესახებ
დეტალები ირლანდიული
სპორტისა და ფიტნესის
საზოგადოებების შემდგომ
ურთიერთკავშირებზე.

68,800 მონაწილეები
160 ღონისძიებები
100 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები

რადიო კამპანია, რომელიც
რეკლამას უკეთებდა
ღონისძიებას ფიტნესის
ეროვნულ დღემდე ორი კვირის
განმავლობაში.
პლაკატები, რომლებიც PDF–ით
ვრცელდებოდა მონაწილე კლუბებში.
კარგი დასწრება სოციალურ მედიაში,
განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ჰეშთეგების
გამოყენებით.

მთავარი ღონისძიება
ერთიანი ონლაინ
კამპანია.

„სოციალური მედიისა და მარკეტინგის გამოყენებამ გადამწყვეტი როლი
ითამაშა NFD 2020–ის დაგეგმვასა და მართვაში. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ
დამატებით გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენს გეგმაში 2021 წლისთვის.”
კლიოდნა მაკნამარა, Ireland Active–ის წევრების მომსახურების მენეჯერი
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ერთად ვაყალიბებთ საერთო ნდობას - TAKT (ჩრდილოეთ მაკედონია

5.

სხვა
თანამშრომლობები
15 მუნიციპალიტეტი
ახალგაზრდობისა და
სპორტის სააგენტო
წამყვანი სპორტული
ორგანიზაციები: სპორტის
ლიდერთა ეროვნული
ქსელი, ZEUKSTRITON,
Mavrovo 360, და Promo
Health.

6000 მონაწილეები
150 ღონისძიებები
100 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები
ბეჭდური მასალა
ელექტრონული ბიულენეტები
სოციალური მედიის ვებ-გვერდი
პრეს-რელიზები და სპეს-კონფერენციები
პრეზენტაციები ეროვნულ სატელევიზიო გადაცემებში
და

დასახელება: Body Burn
ადგილმდებარეობა:
Skopje City Park
მონაწილეთა რაოდენობა:
150
საბაზისო ინფორმაცია:
Body Burn-ის ღონისძიების ძირითადი დანიშნულება იყო ქვეყანაში ფიტნესის
ეროვნული დღის დამკვიდრება. ღონისძიება მომზადდა და ორგანიზებული იყო
NFD–ის ორი ელჩის ნადიკა ჯოვანოვიჩისა და სოფია მანცევას მიერ, რომლებმაც
საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი პროპაგანდა გასწიეს. ღონისძიებას დაესწრო მედიის
წარმომადგენლობა და გადაიღეს ვიდეო, რომლითაც ქვეყანას NFD წარუდგინეს.

„ფიტნესი უნდა იყოს ყველასთვის!”
მაგდალენა სპასოვსკა, TAKT-ის მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი
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აქტიური პორტუგალია - AGAP (პორტუგალია)

5.

128,600 მონაწილეები
155 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები

დასახელება: Nacional Congress Online Portugal Activo
ადგილმდებარეობა: 100% ონლაინ რეჟიმში
მონაწილეთა რაოდენობა: დაახლოებით 2.000
საბაზისო ინფორმაცია: Covid-19 პანდემიის გამო,
Portugal Activo-მ არჩია ჩვენი ყოველწლიური კონგრესის
ჩატარება 100% ონლაინ ფორმატში. მათ ჰქონდათ
ძლიერი ელექტრული პანელი, მართვიდან დაწყებული
ტექნიკური პარამეტრებით დამთავრებული. მასში
ჩართულები იყვნენ საერთაშორისო სპიკერები,
რომლებიც დაეხმარნენ ღონისძიებისთვის მთელი
მსოფლიოს მასშტაბით აუდიტორიის მოზიდვაში. ასევე,
ჩატარდა ფიტნესის ონლაინ გამოფენა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 30-მა პარტნიორმა.

სხვა
თანამშრომლობები
ლისაბონის
საკრებულოსთან
თანამშრომლობა
ერთ–ერთი
ღონისძიების
„ველოსიპედის
მარათონის“
პოპულარიზაციაში,
რომელიც ჩატარდა
ქალაქის ცენტრში.

სოციალური ქსელები

„შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ NFD 2020 წარმატებით ჩატარდა. ჩვენთვის
პირველად ჩატარდა 3 დიდი ღონისძიება ერთსა და იმავე დღეს და
ყველაფერი კარგად წარიმართა, რითაც გადააჭარბა მოლოდინს.”
ხოსე კარლოს რეისი, Portugal Activo-ს პრეზიდენტი
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აქტიური გაერთიანებული სამეფო (გაერთიანებული სამეფო)

5.

„ფიტნესის ეროვნული დღე ყოველწლიურად გადამწყვეტი

სხვა
თანამშრომლობები
დიდი ბრიტანეთის
დასვენებისა და
ფიტნესის ოპერატორები
სპორტის მმართველი
ეროვნული ორგანოები
სამუშაო სივრცეები
ბავშვთა აქტივობის
ხელშემწყობნი
სკოლები
კოლეჯები და
უნივერსიტეტები

2280 ღონისძიებები
456 ჩართული ფიტნესის
ცენტრები
1.04 მლნ მონაწილეები

დღეა იმისთვის, რომ ხაზი გაესვას ფიზიკური აქტივობის
მნიშვნელობას ჯანსაღი ცხოვრების წესის წარსამართავად.
2020 წელს გაჩნდა შესაძლებლობა იმის გამოსავლენად,
თუ როგორ შეუძლია ფიტნესის, დასვენების და
სპორტის სექტორს მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს
ინდივიდებისა და საზოგადოების მხარდაჭერაში მათი
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის დასაცავად.
ჰარიეტ ჯოუნსი, აქტიური გაერთიანებული
სამეფოს პროექტებისა და კამპანიების
უფროსი (გაერთიანებული სამეფო)

TV -ით გამოსვლები
რადიო
ბეჭდური და ონლაინ სტატიები/ შეტყობინებები
Facebook-ის, Instagram-ის და Twitter-ის გამოყენება

დასახელება:
National Fitness Day –
ადგილმდებარეობა:
Battersea Coaling Jetty
– ლონდონი, დიდი
ბრიტანეთი.
მონაწილეთა რაოდენობა:
30 - გაერთიანებულ
სამეფოში Covid
შეზღუდვების საფუძველზე.
საბაზისო ინფორმაცია: ოთხშაბათს, 23 სექტემბერს, ფიტნესის ეროვნული დღე დაიწყო
Be Military Fit-ის ვარჯიშით და გაგრძელდა Coaling Jetty-ით, iconic Battersea Power Stationის ჩრდილში. დილით, ფართო საზოგადოების ოცდახუთი წევრი შეუერთდა Be Military
Fit-ს, რომელიც გაიმართა ფიტნესის ეროვნული დღის ელჩის, სკაუტისა და ბუნებაში
თავგადასავლების მთავარი მოყვარულის, Bear Grylls-ის მიერ.

სხვა ბეჭდურ მასალასთან შედარებით, ukactive–ის მონაწილეთა დიდი რაოდენობა და სოციალური მედია საშუალებები შეიძლება აღმოჩნდეს
არაპროპორციულ მდომარეობაში პროექტის სხვა პარტნიორების მიმართ - ციფრები სწორია, შეცდომა კი არ არის! ukactive 2011 წლიდან მოყოლებული
მართავს და კოორდინაციას უწევს ყოველწლიურად დაგეგმილ ფიტნესის ეროვნულ დღეს, რაც ნაწილობრივ ხსნის კიდეც მათ შთამბეჭდავ გარემოს - და
იმედიანად უნდა შთააგონებდეს სხვა ორგანიზაციებს, რომ შექმნან თავიანთი ეროვნული კამპანიები გრძელვადიანი ხედვით. გარდა ამისა, ukactive არის
სპორტის ევროპული კვირეულის ეროვნული საკოორდინაციო ორგანო.
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უკრაინის სპორტის კომიტეტი - SCU (უკრაინა)

5.

6000 მონაწილეები
39 ღონისძიებები
79 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები
სატელევიზიო გადაცემა - https://www.facebook.com/
watch/?v=1570422993129623
სტატიები ვებ-გვერდზე
Facebook-ისა და Instagram-ის ვებ-გვერდების

მთავარი ღონისძიება
დასახელება: უკრაინის სანაპირო თამაშები
ადგილმდებარეობა: უკრაინა, ოდესა, შავი
ზღვის სანაპირო
მონაწილეთა რაოდენობა: 280 ათლეტი
საბაზისო ინფორმაცია: უკრაინის
პლაჟის თამაშებში შედის მრავალი
სპორტული ღონისძიება, სადაც ტარდება

ახალგაზრდობისა და
სპორტის სამინისტრო
უკრაინის მასშტაბის
ცენტრი „სპორტი
ყველასთვის”
კიევის სახელმწიფო
ადმინისტრაციის
ახალგაზრდობისა და
სპორტის დეპარტამენტი
უკრაინის
გულშემატკივართა
და გამამხნევებელი
სპორტის ფედერაცია
უკრაინის ჰოკეის
ფედერაცია
უკრაინის კორფბოლის

შეჯიბრებები პლაჟის 7 სახეობის სპორტში:
პლაჟის ფეხბურთი, პლაჟის ფრენბურთი,
ბადმინტონი, პლაჟის რაგბი, პლაჟის
ბეისბოლი, ჩირლიდინგი და ფუტნეტი.
ღონისძიების მთავარი მიზანია ამ სპორტული
სახეობებისა და ცხოვრების აქტიური სტილის
პოპულარიზაცია. წელს სპორტის კომიტეტმა
თამაშები გამართა ფიტნესის ეროვნული
დღის კამპანიის ფარგლებში.

„ფიტნესის ეროვნული დღე“ მაგარი ამბავია! როდესაც უყურებთ ევროპულ მაგალითებს, თქვენ ხედავთ, თუ როგორ წარმატებით
იყენებენ ადამიანები ფიტნესს და სპორტს რათა უფრო გახდნენ უფრო მეტად აქტიურები და ჯანრმთელები. ვფიქრობ, რომ
უკრაინისთვის ასეთი ღონისძიებები ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ცვლილებები ამ სფეროში, უნდა
მივბაძოთ მსოფლიოს საუკეთესო მაგალითებით, ხოლო გამოცდილების გაცვლის გარეშე კი ეს შეუძლებელია.”
ილია შევლიაკი, უკრაინის სპორტის კომიტეტის პრეზიდენტი.
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2021 წლის კამპანია

მიუხედავად იმისა, რომ ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის სექტორმა სტაბილურად დაიწყო გახსნა 2021 წლის ზაფხულიდან, რამაც
საშუალება მისცა კამპანიის ღონისძიებების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩატარებულიყო პირადად (ფიზიკური), გაურკვევლობა 2021
წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში მაინც რჩებოდა პერსონალური ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობის შესახებ. ამ
გაურკვევლობას აშკარა შედეგები მოჰყვა 2021 წლის კამპანიის დაგეგმვისა და ორგანიზებისას, რადგან სექტემბერში ჯერ კიდევ
მოქმედებდა რიგი შეზღუდვები და კონტროლი. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, კამპანია კიდევ უფრო გაფართოვდა და იყო უდიდეს
წარმატებას მიაღწია!
2021 წელს დაიწყო EuropeActive-ის სრულიად ახალი კამპანია #BEACTIVE DAY.
#BEACTIVE DAY კონცეფცია ეფუძნება ფიტნესის დღის კამპანიებს, რომლებიც წარმატებით განვითარდა ევროპის ბევრ ქვეყანაში
2017 წლიდან და დადასტურდა, რომ ეს იყო წარმატების რეალური ფორმულა. ახალი ბრენდირებული სათაური ითვალისწინებს უკეთეს
მხარდაჭერას კამპანიის როგორც მასშტაბების, ასევე აქტივობების მრავალფეროვნების გაზრდის კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ
მთავარი ჰეშთეგი მიღებულია თავად სპორტის ევროპის კვირეულის მიერ.
კამპანია #BEACTIVE DAY უკვე გახდა მნიშვნელოვანი შთაგონება ადამიანებისთვის, რომ ცოტა მეტი იმოძრაონ და უკეთ გაიაზრონ
აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრების სარგებელი და მნიშვნელობა. კამპანია აღნიშნავს ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის
სახალისო/გასართობ შემადგენელს და მოიცავს უფასო ღონისძიებებსა და აქტივობებს, რომლებიც ტარდება ფიტნეს და სპორტულ
ცენტრებში, პარკებში, ქუჩებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და სამუშაო ადგილებზე, ყველგან, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ იყვნენ
ფიზიკურად აქტიურები დღის განმავლობაში.
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6.

2021 წლის კამპანია
#BEACTIVE DAY Campaign 2021
NFDEU Partners 21
#BEACTIVE DAY Campaign 21

EuropeActive ამაყობს თავისი მიღწევებითა და
აღიარებით, რასაც ეროვნული ფიტნესის დღეებმა
და ეხლა #BEACTIVE DAY -მ მიაღწიეს. Მაგალითად:
მარია გაბრიელი,ევროკომისარი ინოვაციების,
კვლევის,
კულტურის,
განათლებისა
და
ახალგაზრდობის
საკითხებში:
„ევროპული ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის
სექტორი
არის
ჩვენთვის
მნიშვნელოვანი
პარტნიორი აქტიური, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციაში
ყველა
ევროპელისთვის
და
ამიტომ
მინდა
მივულოცო
ყველას,
ვინც მონაწილეობს #BEACTIVE DAY-ში და
მოვუწოდო გააგრძელონ #BEACTIVE გზავნილის
პოპულარიზაცია.
30

ეს რუკა იასამნისფერში ასახავს NFD პროექტის პარტნიორ ქვეყნებს და
ფირუზისფერით სხვა ქვეყნებს, რომლებმაც აღნიშნეს კამპანიის #BEACTIVE
DAY 2021 წელს დაწყება.

6.

2021 წლის კამპანია

5,250 ღონისძიება

2021 წელს
NFD პროექტის
პარტნიორებმა
წარმატებით
მიაღწიეს:

6,763,730 730 მონაწილე

3,077,451 ადამიანის
დაფარვა აქტივობებით
სოციალიური მედიის
საშუალებით
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7. ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲗᲐ
ᲡᲐᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲝ
ᲑᲘᲣᲚᲔᲢᲔᲜᲔᲑᲘ
2021

არასამთავრობო ორგანიზაცია (ბოსნია და ჰერცეგოვინა)

7.

10,625
მონაწილეები
89 ღონისძიებები

• პრეზენტაცია
ტელევიზიით
• რადიო გადაცემები
• ქვეყანაში არსებული
წამყვანი ონლაინ
საინფორმაციო
პლატფორმები
• Facebook-ის
მოხმარება 834,293

“„ძალიან შთაგონებული და ამაყი ვარ, რომ ჩვენ შევძელით
და წარმატებით ჩავატარეთ კამპანია #BEACTIVE DAY,
მიუხედავად რთული პერიოდისა, რომელშიც ინდუსტრიას
მოუწია მუშაობა COVID19 პანდემიის გამო.
ძემალ გეკიჩი, არასამთავრობო ორგანიზაცია
33

7.

საქართველოს სპორტის, ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის ეროვნული
ასოციაცია - NASFPE (საქართველო)
3,954 მონაწილეებ
246 ჩართული
ფიტნესის
ცენტრები

სხვა თანამშრომლობები
3 მუნიციპალიტეტი დედაქალაქი
თბილისიდან და 9 რეგიონული
მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი
საქართველოს პარლამენტის
სპორტისა და ახალგაზრდობის
საკითხთა კომიტეტი

„კამპანიამ აჩვენა, რომ ფიტნესი მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს ჩვენი თაობების ჯანსაღ და პროდუქტიულ მომავალში.
პანდემიის დროს, როდესაც დაიხურა სპორტული კლუბები/
ფიტნეს ცენტრები, ჩვენ შევძელით გვეჩვენებინა, რომ ფიზიკური
აქტივობა სახლში და გარეთ გახდა კიდევ უფრო სასიცოცხლო
მნიშვნელობის და ჩვენი ყოველდღიურობის ერთ-ერთი მთავარი
შემადგენელი. არასოდეს არ უნდა ვეძებოთ საბაბი ჩვენი
უმოძრაობისთვის და ვიყოთ უფრო აქტიურები და უფრო ხშირად.
ვალერი გულბანი NASFPE-ს პროექტის კოორდინატორი
34

ატიკის ფიტნეს დარბაზის მეპატრონეთა გაერთიანება - SIGA (საბერძნეთი)

7.

სხვა
თანამშრომლობები
8 მუნიციპალიტეტი და 28
ქალაქი
რეგიონის დარგობრივი
ორგანოები (სპორტული
დარბაზების
მფლობელთა
ასოციაციები)
სპორტის სამინისტრო
საბერძნეთის
კარდიოლოგთა
საზოგადოება
საბერძნეთის
ოლიმპიური კომიტეტი
საბერძნეთის
ტანვარჯიშის სამეცნიერო
კომპანია

350,000 მონაწილეები
26 ღონისძიებები
580,000 სოციალური
მედიით გავრცელება
“NATIONAL FITNESS DAY/BE ACTIVE DAY: „ფიტნეს კლუბებისთვის
გაჩნდა მათი დღე, მათი საკუთარი დღესასწაული “
დოროს კლეოვოულოუ, გენერეალური მდივანი SIGA
35

აქტიური ირლანდია (ირლანდია)

7.

კოლაბორაცია
განათლების და სპორტის
სამინისტრო,
ფიტნეს კლუბები,
სპორტი ირლანიდა,
ჯანმრთელი ირლანდია,
სპორტის დეპარტამენტი.

გამოყენებული
ჰაშთაგები
#BEACTIVE,
#NationalFitnessDay,
#fitnessdayIRL

45,408 მონაწილეები
105 ღონისძიებები

„მოუთმენლად ველი 2022 წლის კამპანიებს, რათა ვნახოთ,
რას გეგმავს ყველა პარტნიორი ქვეყანა, რათა მათი
ღონისძიებები უფრო ფართო და უკეთესი გახდეს!”
ქლინა მკნამარა, წევრების მომსახურეობის
36

ერთად ვაყალიბებთ საერთო ნდობას - TAKT (ჩრდილოეთ მაკედონია)

7.

კოლაბორაცია
ფიტნეს კლუბები,
სპორტული
ორგანიზაციები,
ევროპის სახლი,
ევროკავშირის ქვეყნების
საელჩოები.

გამოყენებული
ჰაშთაგები
#BEACTIVE
#BEACTIVEDAY
#NationalFitnessDay

5,000 მონაწილეები
150 ღონისძიებები
100,000 სოციალური
მედიით გავრცელება
„ძალიან კარგია ასეთი ღონისძიება, რომელსაც შეუძლია
გააერთიანოს ფიტნეს სექტორი და აჩვენოს ფიტნესის ძალა
ერთ ქვეყანაში. გქონდეს ისეთი დღე, სადაც ადამიანებს
შეუძლიათ შეუერთდნენ და სცადონ სპორტი უფასოდ, უნიკალური
შესაძლებლობაა და უნდა აუცილებლად გახდეს ტრადიცია. ”
მაგდალენა სპასოვსკა, აღმასრულებელი დირექტორი, TAKT
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აქტიური პორტუგალია - AGAP (პორტუგალია)

7.

88,743 მონაწილეები
304 ჩართული
ფიტნესის ცენტრები

გამოყენებული
ჰაშთაგები
#BEACTIVE,
#BEACTIVEDAY

კოლაბორაცია
მუნიციპალიტეტები,
ფიტნეს კლუბები,
სპორტული
ორგანიზაციები,
პორტუგალიის
სპორტის და
ახალგაზრდობის
ინსტიტუტი.

„სიამოვნება იყო ვყოფლიყავით ამ კამპანიის ნაწილი და EuropeActiveთან ერთად დიდი ორგანიზაციული უნარები შეგვეძინა. ჩვენ ვგრძნობთ, რომ
ამგვარი ინიციატივები მოსახლეობას აძლევენ დამატებით შესაძლებლობას
იყვნენ ჯანმრთელები და ჩაერთონ ფიტნესში, რათა მათ შესძლონ აქტიურად
ცხოვრება და ჯანსაღი ჩვევების ყოველდღიურობაში დამკვიდრება.”
ხოსე კარლოს რაისი, პრეზიდენტი, აქტიური პორტუგალია
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აქტიური გაერთიანებული სამეფო (გაერთიანებული სამეფო)

7.

კოლაბორაცია
TRX ტრენინგ კლუბი
გამოყენებული
ჰაშთაგები
#FitnessDay
#Fitness2Me
#NationalFitnessDay

”ფიტნესის ეროვნული დღე გახდა ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველწლიური
ღონისძიება დიდი ბრიტანეთის ფიზიკური
და ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის; ის
წარმოადგენს ბევრად მეტს, ვიდრე ერთი
დღის აქტივობა, ის არის ძლიერი ტრიგერი,
რომელიც შთააგონებს ადამიანებს
ცვლილებებისთვის და მოიცავს ყველა ასაკის,
შესაძლებლობებისა და გამოცდილების მქონე
ადამიანებს მთელი წლის განმავლობაში.”
ჰიუ ედვარდს, აღმასრულებელი
დირექტორი, აქტიური დიდი ბრიტანეთი

4300 ღონისძიებები
1.4 ჩართული ფიტნესის
ცენტრები
6.26 მლნ მონაწილეები
ფიტნესის ეროვნულ დღეს გამოკითხულ ზრდასრულთა 12% ფიზიკურად აქტიური იყო
სპორტდარბაზში ან დასასვენებელ ცენტრში (მაგ. სპორტული დარბაზი, ცურვა, ბადმინტონი/
ჩოგბურთის კორტები, ჯგუფური ვარჯიშები). გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის გამოკითხვის
მიხედვით, დაახლოებით 6,26 მილიონი ზრდასრული ფიზიკურად აქტიური იყო სპორტდარბაზში
ან დასასვენებელ ცენტრში 2021 წლის ფიტნესის ეროვნულ დღეს სპორტული დარბაზი ან
დასასვენებელი ცენტრის გამოყენება შეფასებულია ზრდასრულთა პროცენტული ექსტრაპოლაციის
გზით, რომლებიც მონაწილეობდნენ ფიზიკურ აქტივობაში სპორტდარბაზში ან დასასვენებელ
ცენტრში. კვლევა ჩატარდა Savanta ComRes-ის მიერ 2021 წლის 24 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის
ჩათვლით.
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უკრაინის სპორტის კომიტეტი - SCU (უკრაინა)

7.

6500 მონაწილეები
30 ღონისძიებები
450,000 სოციალური
მედიით გავრცელება

გამოყენებული ჰაშთაგები
#BEACTIVE, #BEACTIVEDAY, #ua_active

კოლაბორაცია
სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო,
მუნიციპალიტეტები,
ფიტნეს კლუბები,
სპორტული ორგანიზაციები,
სპონსორები,

”NFD-ის წყალობით, უკრაინელები გრძნობდნენ თავს ევროპული საზოგადოების
ნაწილად და ხედავდნენ ევროპული ღირებულებების, ფიზიკური აქტივობის
მნიშვნელობას ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების გზაზე.”
ალექსი ბრიკულსკი, პროექტის კოორდინატორი, SCU
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8.ᲓᲐᲛᲔᲒᲝᲑᲠᲔᲑᲘᲡ
ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ ᲓᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲛᲮᲐᲠᲔᲔᲑᲘᲡ ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲔᲑᲘ

8.

დამეგობრების სისტემა და ეროვნული დაინტერესებული მხარეების სემინარები

NFDEU კონსორციუმი მრავალფეროვანია, რომელიც აერთიანებს ევროკავშირის პარტნიორებს, რომლებიც გამოცდილი კონტრიბუტორები
არიან სპორტის ევროპულ კვირეულში (EWoS) და ევროკავშირის არაწევრ პარტნიორებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება EWoSში ან ეროვნულ კამპანიაში. NFD პროექტის მთავარი მიზანი იყო ამ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, სადაც
გამოცდილი პარტნიორები მხარს უჭერენ სხვებს მათი შესაძლებლობების ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში შექმნან და/ან
გააძლიერონ ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის ქსელი მათ ქვეყნებში ეროვნული კამპანიის წარმატებულად განხორციელების
მიზნით. რაც გამოიხატება თავდაპირველად ფიტნესის ეროვნული დღის აღნიშვნით და შემდგომში მისი ტრანსოფრმაციით #BEACTIVE
DAY კამპანიად.
ეს მიზანი წარმატებით იქნა მიღწეული „მეგობრული პარტნიორობის“ განხორციელებით. დამეგობრების სისტემამ დააწყვილა
გამოცდილი ევროკავშირის პარტნიორი ნაკლებად გამოცდილ არაევროკავშირის პარტნიორთან. პირველი ასრულებდა ამ უკანასკნელის
მენტორს, ეხმარებოდა მათ ყოველწლიური კამპანიების შემუშავებაში, დაგეგმვასა და განხორციელებაში 2020 და 2021 წლებში.
პარტნიორები დაწყვილდნენ NFDEU-ს პირველ შეხვედრაზე (2020 წლის იანვარი) შემდეგნაირად:

აქტიური ირლანდია & TAKT
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ukactive & SCU

აქტიური პორტუგალია
& NASFPE

SIGA & ააიპ Energija

8.

დამეგობრების სისტემა და ეროვნული დაინტერესებული მხარეების სემინარები

მეგობარი პარტნიორების ჩამოყალიბებამ საშუალება მისცა მათ განევითარებინათ ძლიერი პირადი კავშირები, რაც უზრუნველყოფდა
მუდმივ მხარდაჭერას და გზამკვლევობას ევროკავშირის არაწევრი პარტნიორებისთვის. მართლაც, მთელი პროექტის განმავლობაში,
მეგობრებს ჰქონდათ ხშირი კონტაქტი სირთულეების, ხარვეზებისა და შესაძლებლობების გამოსავლენად.
მათი ძირითადი საერთო საქმიანობა იყო დაინტერესებული მხარეების ეროვნული სემინარის (NSS) დიზაინი და ორგანიზება,
რომელიც ჩატარდა ორივე წლის განმავლობაში ევროკავშირის არაწევრ პარტნიორ ქვეყანაში. დაინტერესებული მხარეების ეროვნული
სემინარები იყო გადამწყვეტი მომენტები სპორტის ევროპული კვირეულის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად და ფიტნესის
ეროვნული დღის და #BEACTIVE DAY კამპანიების ორგანიზებისთვის შესაბამის ქვეყნებში, განსაკუთრებით დასავლეთ ბალკანეთში
და აღმოსავლეთ პარტნიორობაში.
თითოეულ არაევროკავშირის პროექტის ქვეყანაში, ყოველწლიურმა NSS-მა შეკრიბა ძირითადი დაინტერესებული მხარეები სხვადასხვა
სპორტული ორგანიზაციებიდან, სამოქალაქო, კერძო და სამთავრობო სექტორიდან, რათა განეხილათ სპორტის ევროპული კვირეულის
ფარგლებში დასაგეგმი ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ფიზიკური აქტივობები, გაევრცელებინათ ევროკავშირის ღირებულებები და
სხვა სათანამშრომლო თემები.
ეს მოვლენები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა კავშრების გასაძლიერებლად და გასაფართოებლად, მაგრამ ასევე პროექტის
მიმდინარე აქტივობებისა და შედეგების ხელშეწყობისთვის.
COVID-19-ის შეზღუდვების გამო, სემინარები ჩატარდა ადგილზე 40-ზე ნაკლებ ადამიანთან ერთად, თუმცა ჰიბრიდულმა ფორმატმა
ღონისძიებები ხელმისაწვდომი გახადა უფრო მეტი ხალხისთვის. ქვემოთ მოცემულია ორივე წლის დასწრების მიმოხილვა:

ევროკავშირის არაწევრი
პარტნიორი ქვეყნები

2021 მონაწილეები

ჩრდილოეთ მაკედონია

30 დასწრებით,
100 დისტანციურად

30 დასწრებით,
500 დისტანციურად

საქართველო

15 დასწრებით

27 დასწრებით

უკრაინა

37 დასწრებით,
55 დისტანციურად

42 დასწრებით

26 დისტანციურად

15 დასწრებით

ბოსნია და ჰერცოგოვინა
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2020 მონაწილეები

9. ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲔᲑᲘ
ᲓᲐ #BEACTIVE DAY
ᲙᲐᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ ᲒᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲐ

9.

პროექტის დასკვნები და #BEACTIVE DAY კამპანიის გაგრძელება

მთლიანობაში, ფიტნესის ეროვნული დღისა და #BEACTIVE DAY-ის კამპანიების დიზაინი და განხორციელება ჩრდილოეთ მაკედონიაში,
ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, საქართველოსა და უკრაინაში, ნამდვილად დაეხმარა პარტნიორებს ეგრძნოთ თავი სპორტის ევროპული
კვირეულის ნაწილი, ხელი შუეწყო მათ შორის კავშირების გაძლიერებას და ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზებას უფრო მეტი
რაოდენობის ადამიანებს შორის.
რაც შეეხება ევროკავშირის პარტნიორებს, პროექტი იყო შესანიშნავი შესაძლებლობა მსგავსი კამპანიების განხორციელებაში
გამოცდილების კონსოლიდაციისა და შესაბამისი ცოდნის გაზიარებისათვის ახალბედა ორგანიზაციებისათვის.
პარტნიორობის ამ მეთოდმა არა მხოლოდ მხარი დაუჭირა ახალგაზრდა ორგანიზაციებს, არამედ ხელი შეუწყო ევროკავშირის
ღირებულებების პოპულარიზაციას, ხოლო გამოცდილ ორგანიზაციებს საშუალება მისცა კიდევ ერთხელ გადაეხედათ და ხელახლა
შეეფასებინათ თავიანთი კამპანიები.
სწორედ ეს იყო კონსორციუმის ერთ-ერთი საერთო მიზანი, რომ ხელი შეეწყო პარტნიორებს შორის ისეთი ურთიერთობებისათვის,
რომლებიც გასცდებოდა პროექტის 2 წლიან ვადას.
ეხლა ყველა უკვე გეგმავს შემდეგი წლების
პროგნოზირება ხდება შესაძლებელი.

#BEACTIVE DAY კამპანიას და კიდევ ბევრი ხელშესახები შედეგების მიღწევის

EuropeActive მადლობას უხდის ყველა პარტნიორს მათი გასაოცარი ძალისხმევისათვის, წვლილისათვის და მიღებული შედეგებისთვის,
რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის სექტორი, განსაკუთრებით ყოველივე ამას უდიდესი მნიშვნელობა
ქონდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსოფლიოში შექმნილი სიტუაციის ფონზე, სადაც ფიზიკური აქტივობა აუცილებელი იყო
ყველასათვის აქტიურობისა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
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9.

პროექტის დასკვნები და #BEACTIVE DAY კამპანიის გაგრძელება

NFDEU Kick Off Meeting Brussels January 2020

მეტი ინფორმაციისათვის NFDEU პროექტის შესახებ მიჰყევით ბმულს:
https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/nfd-europe
პროექტის საბოლოო ვიდეო:
https://www.youtube.com/watch?v=NMSt_neSglk
#BEACTIVE DAY კამპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისათვის მიჰყევით
ბმულს:
https://www.beactiveday.eu/
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Final Partners Meeting Lisbon October 2021

