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1. ВОВЕД

1.

Вовед

Овој извештај за евалуација на активностите во 2020 година
обезбедува детален увид во спроведувањето и влијанието на
концептот на Националната кампања за Денот на фитнес (НДФ)
во 2020 година, основно достигнување на проектот Национален
ден на фитнес во Европа (НДФ_ЕУ). Имплементирана од
партнерите на проектот, низ европскиот континент, кампањата
НДФ директно придонесува за годишната Европска недела на
спортот на Европската комисија (ЕНС), која е дизајнирана да
се справи со зголемените нивоа на физичка неактивност низ
целиот континент, преку основната порака: #BEACTIVE (БИДЕТЕ
АКТИВНИ).
Следните делови од овој извештај вклучуваат вовед во проектот
НДФ_ЕУ и Националниот ден на фитнес во 2020 година, преглед
на методологијата за собирање податоци, 10 совети и трикови
за успешна имплементација на кампањата и 8 листови со факти
за раскажување на теренот и обележувањето на Национален
ден на фитнес во 2020 година на секој партнер на проектот.
Овој извештај е второто издание на Годишниот извештај за
активностите на проектот „Фитнес ден за Европа“, кој дава увид
во кампањите што се одржаа во 2020 и 2021 година.
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2. ПРОЕКТ:
НАЦИОНАЛЕН
ДЕН НА ФИТНЕС
ВО ЕВРОПА

2.

Проект: Национален ден на фитнес во Европа

Националниот ден на фитнес за Европа (НДФ_ЕУ) е проект што трае од
јануари 2020 до декември 2021 година и кој е кофинансиран од Еразмус+
програмата на Европската комисија. Координиран од „EuropeActive“
(Активна Европа) (Белгија), проектниот конзорциум е составен од 8
дополнителни партнери: невладината организација Енергија (Босна
и Херцеговина), Грузиското национално здружение за спорт, фитнес и
физичка активност - НАСФПЕ (Грузија), Атичкиот сојуз на сопственици
на спортски сали - СИГА (Грција), Активната Ирска (Ирска), Здружението
за унапредување на меѓусебна доверба – ТАКТ (Северна Македонија),
Португалија Активо - АГАП (Португалија), Активната Велика Британија
(Велика Британија) и Спортскиот комитет на Украина (Украина).
Главните цели на проектот НДФ_ЕУ се:
•

Промовирање на Европската недела на спортот (ЕНС)
и подигнување на свеста околу физичката активност за
подобрување на здравјето (ХЕПА), во земјите партнери на
проектот, водејќи ефективни кампањи;

•

Зајакнување на основните мрежи за спорт и физичка активност
низ целиот континент, и во земјите-членки и во земјите надвор од
Европската унија;

•

Промовирање на вредностите на ЕУ преку фитнес и физичка
активност во партнерските земји;

•

И да се промовира и зајакне постојната програма за НДФ низ
европскиот континент, истовремено зголемувајќи го разбирањето
и соработката со земјите што граничат со ЕУ.
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2.

Проект: Национален ден на фитнес во Европа

Националниот ден на фитнес е маркетинг кампања која ја слави забавата
со фитнес и физичка активност за сите. Предлага голем број бесплатни
настани и активности што беа предвидени да се одржат во спортски
сали, центри за одмор, паркови, улици, училишта, универзитети и
работни места, бидејќи луѓето тој ден прифаќаат да бидат физички
активни. Како што ќе се наведе во извештајот, изданието за 2020
година, поради пандемијата КОВИД-19, многу активности виртуелно
се спроведоа согласно националните законодавства што беа во тоа
време.
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3.

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

3. НАЦИОНАЛЕН
ФИТНЕС ДЕН
2020 И 2021

3.

Национален Фитнес Ден 2020 и 2021

2020 Клучни показатели за изведба (КПИ)
И покрај пандемијата КОВИД-19 и последователните ограничувања во секоја земја-партнер, изданието за Националниот ден на фитнес
во 2020 година ги надмина сите очекувања! НДФ_ЕУ ги утврди клучните индикатори за успешност (KИУ) за достигнување на земјите кои
не се дел од проектот од ЕУ, од кои повеќето беа импресивно надминати, што ја покажува табелата подолу:					
											 2020 KPI
Грузија

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Украина

КИУ

Достигнато

КИУ

Достигнато

КИУ

Достигнато

КИУ

Достигнато

Учесници

750

3800

1250

6080

1000

1250

1750

6000

Настани

15

40

25

230

20

25

30

32

Учесниците и бројот на КИУ настани беа неверојатно надминати, и покрај предизвикувачките контексти поради пандемијата КОВИД-19.
Партнерите се прилагодија на потребите и успеаја повеќето настани да ги одржат во хибриден формат, имајќи учесници на самото
место и преку интернет. Важно е да се спомене дека ова беше прв пат овие земји и партнери да одржат Национална кампања за Денот
на фитнес во Европа! Покрај тоа, во рамките на подготовките на Националната кампања за Денот на фитнес, секоја од овие четири земји
одржаа Национален семинар за заинтересирани страни во јули 2020 година. Семинарите беа камен-темелник на забележаните успеси
бидејќи тие ги собраа релевантните засегнати страни за промовирање, подготвување и основање на НДФ, што се одржа во септември
2020 година. Националниот семинар за заинтересирани страни ќе се одржи подеднакво во јуни 2021 година за да се подготви второто
издание на националната кампања за Денот на фитнес во соодветните земји.
Освен четирите земји кои не се членки на ЕУ, кои за прв пат ја водат својата кампања за НДФ, остатокот од конзорциумот ја зајакна
својата кампања во нивните земји. Сите партнери успеаја успешно да одржат настани на интернет и да одговорат на ограничувањата
заради пандемијата со флексибилност и иновативно размислување.
Со цел да се промовира кампањата за НДФ и да се постигне максимален ангажман на луѓето во настаните од септември, сите партнери
во проектот започнаа да ја промовираат својата кампања од првите месеци на 2020 година преку социјалните медиуми со употреба на
генералниот хаштаг #BEACTIVE (БИДЕТЕ АКТИВНИ), но исто така и со употреба на хаштагови за НДФ во нивните земји. Покрај тоа, тие
го ширеа зборот за концептот и важноста на НДФ преку медиуми, на пр. присуство на ТВ, радио и т.н. Повеќе детали за перформансите
на секоја земја се дадени во последниот дел.
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3.

Национален Фитнес Ден 2020 и 2021

2021 Клучни индикатори
Со COVID-19 пандемијата и ограничувања во земјите партнери кои се појавија како резултат постоеше поголема флексибилност во
септември 2021 година отколку во 2020 година, планирањето и организирањето на кампањите беа силно погодени од неизвесноста
од ограничувањата, кои преовладуваа во првата половина на 2021. Но и покрај овие потешки околности, втората година по ред, во
периодот од 2021 година кампањата растеше и се покажа како огромен успех!
Како што беше случајот во 2020 година, проектот НФД ги постави клучните показатели за изведба (КПИ) за земјите кои не се членки на
ЕУ да ги достигнат во 2021 година - директно ангажирајќи 20% повеќе учесници од реалните бројки постигнати во 2020 година.
Бројките за КПИ од 2021 година и достигнатите учесници се сумирани во табелата подолу:

2021 Учесници

КПИ

Постигнати резулатати

Напредок од 2020

4,560

10,625

+180%

Грузија

7,296

3,945

-35%

Северна Македонија

7,200

5,000

-17%

Украина

7,200

6,500

+8%

Вкупно

26,256

26,079

+19%

Босна и Херцеговина
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3.

Национален Фитнес Ден 2020 и 2021

При разгледување на извонредниот број на учесници во 2020 година и нивниот раст во 2021 година, треба да се имаат предвид две
главни точки.
Прво, иако неверојатните напори на проектните партнери за спроведување на кампањата во 2020 година беа директно наградени
со извонредна вкупна бројка, санитарниот контекст беше критичен фактор за овие резултати. Строгите санитарни ограничувања од
септември 2020 година ги принудија четирите проектни партнери, како и остатокот од секторот, да ја прилагодат својата понуда. Со други
зборови, НФД кампањите за 2020 година го надминаа Клучниот показател за изведба (КПИ) за достигнување на тотално 4 750 учесници
за 360% (со 21 880 учесници!), бидејќи форматот на настаните им овозможи да достигнат поголем број во време кога учесниците биле
желни за физичка активност. Бидејќи повеќето настани и иницијативи се одржаа во виртуелен или хибриден формат, тие беа подостапни
за поголем број на луѓе.
Второ, овој факт имаше директно влијание врз КПИ за 2021 година утврдени за секоја од четирите земји-партнери и вкупниот број
учесници. Навистина, првичниот план беше да се постигнат 20% повеќе учесници во 2021 година од оние што навистина беа постигнати
во 2020 година - односно вкупниот КПИ за 2020 година беше поставен на 4 750 учесници, иако беа постигнати 21 880, поставувајќи го
КПИ за 2021 година на 26 256 учесници (со зголемување од 20%). Со вкупно 26.079 луѓе достигнати во 2021 година, четирите земји
партнери успешно постигнаа пораст од нешто повеќе од 19%.
Од започнувањето на кампањата пред две години, овие четири земји партнери значително ги надминаа своите првични цели, во
најтешките околности. Ова јасно го покажа успехот, силата и потенцијалот на концептот на Националниот Фитнес Ден. Преку проектните
активности, секој партнер има воспоставено значајни локални, национални и европски мрежи кои сега ќе бидат непроценливи за
иднината на кампањата.
Надоврзувајќи се на достигнувањата на проектот, партнерите ќе продолжат да ги зголемуваат своите кампањи во текот на следните
години и несомнено значително ќе го зголемат бројот на учесници и настани, што дополнително ќе го поткрепи значајниот придонес
што фитнес секторот го дава во Европската недела на спортот.
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3.1 Методологија - собирање на податоци

Како што се согласија сите партнери на самиот
почеток на проектот, секој партнер е одговорен
за собирање на податоци од нивната национална
кампања за Денот на фитнес. Континуирано, за
време и по настаните, партнерите собираа сума
на податоци, особено фокусирани на нивоата
на свесност за Националниот ден на фитнес,
со употреба на медиуми, бројни настани и
т.н. Со цел да се гарантира постојаноста на
податоците, беше развиена методологија за
собирање податоци и проценка на влијанието
за да се водат партнерите. Координаторот
им ги испрати на партнерите специфичните
мерила што треба да ги следат пред кампањите
и понатаму сподели анкети за да ги собере сите
информации што овозможиле да се профилира
влијанието, по кампањите на почетокот на
октомври 2020 година.
Двата вида на собирање на податоци опфаќаа
квантитативни и квалитативни методи откако
беа собрани нумерички податоци, но исто
така и сеопфатни одговори од прашалници со
отворени прашања.
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3.1 Методологија - собирање на податоци
Поточно, партнерите пополнија и доставија:
1) Прашалник, Прашалник, формат на истражување на Гугл, каде што се бараа доленаведените информации:
•

Број на настани организирани од заинтересирани страни за фитнес и физичка активност во нивната земја.

•

Број на вклучени учесници.

•

Број на вклучени фитнес центри.

•

Означен настан од нивната кампања за НДФ, со даден краток опис и слика.

•

Средства за промовирање на Европската недела на спортот, медиумска промоција (на пр. преку нивната база на податоци, преку
фитнес-влијанија, со материјали на Комисијата).

		
2) Образец со повратни информации од партнерот, во образец за „Word“ документи, каде што партнерите ги елаборираа своите
впечатоци и се осврнаа на спроведувањето на нивната кампања НДФ 2020. Повратните информации беа водени од следниве
прашања:
•

Како би го оцениле целокупното ваше искуство од оваа кампања за НДФ? Опишете го накратко искуството.

•

Што добро функционираше во вашиот контекст/организација?

•

Со кои предизвици се соочивте и што сторивте за да ги надминете?

•

Кои се 3-те лекции научени од овогодинешното издание на НДФ?

•

Земајќи го предвид горенаведеното, кои се акциите за подобрување и раст на кампањата за НДF следната година? (na пр.
планирање, контакт со засегнатите страни,...)

•

Дали има некои други повратни информации што сакате да ги споделите?
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3.1 Методологија - собирање на податоци

По добивањето на двете истражувања,
партнерите на проектот имаа еден месец да
размислат за нивната работа и да ги обезбедат
сите потребни информации и снимки (слики или
видеа). По добивањето на нивните одговори,
координаторот ги состави сите податоци и ги
анализираше информациите за да извлече
трендови, заеднички предизвици и резултати
од кампањите за првата година во НДФ. Целта
беше да се процени влијанието и да се претстави
работата што е направена за дисеминација
на резултатите до релевантните засегнати
страни. Дополнително, ова му овозможи на
координаторот да подготви преглед на првото
издание, во насока на обезбедување практични
упатства за подобрување и зголемување на
второто издание на кампањите во 2021 година.
Како резултат на оваа компилација и
евалуација, следниот дел од овој извештај ќе
разгледа совети и трикови за спроведување на
националната кампања за Денот на фитнес.
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4. СОВЕТИ И
ТРИКОВИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА
КАМПАЊА ЗА
ДЕНОТ НА ФИТНЕС

4.

Совети и трикови за спроведување на националната кампања за Денот на фитнес

Врз основа на кампањата за Националниот ден на фитнес (НДФ) во 2020 година и внимателната проценка на повратните информации
од партнерот, оваа листа се обидува да нагласи 10 совети и трикови, или клучни фактори за успех, за да уште повеќе ја спроведе
имплементацијата на кампањата НДФ:
Партнерства и соработки
1.

Употребите кампања НДФ за обединување на засегнатите страни, за зајакнување на мрежите, за создавање нови соработки во
рамките на фитнес-секторот и за поттикнување на меѓусекторски соработки (со релевантни министерства, општини, здравствени
организации и/или организации за благосостојба и т.н.).

2.

Организирајте Национално координативно тело за Европската недела на спортот во вашата земја и уверете се дека дека вашата
кампања ќе биде поддржана и признаена како клучен соработник на Европската недела на спортот во вашата земја.

3.

Фокусирајте се на специфични целни групи (како што се жени и девојки, деца, постари лица, лица со попреченост, програми за
социјално информирање и т.н.) или географски области (рурални области, населби и слично) преку кампањата НДФ - и помогнете
им на вашите членови да отклучат нови можности на пазарот!

4.

Научете како да спроведете успешна и ефективна национална кампања за комуникација со спроведување на кампањата НДФ,
истовремено користејќи ја поддршката и водството на „EuropeActive“.

Управување со времето
5.

Започнете однапред со планирање на подготовките и не потценувајте го времето што може да биде потребно за членовите и
партнерите. Изборот на заеднички датум за активности или одржувањето истовремени настани се покажа како предизвик.

6.

План за различни сценарија. Со оглед на сегашниот контекст, добра идеја е да имате неколку планови за испорака на кампања
НДФ, како што се лични, виртуелни и хибридни настани - и зошто да не размислите за активности на отворено? Виртуелните
настани не треба да бидат извор на вознемиреност, да ги одржуваат работите едноставни, да ги поддржувате вашите членови и
да откриете цел нов свет преку виртуелни средства!
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4.

Совети и трикови за спроведување на националната кампања за Денот на фитнес

Дигитална трансформација
7.

Стапите во контакт со потенцијалните амбасадори и влијателни лица што е можно порано, тие неизбежно ќе ви помогнат да
контактирате со помладите генерации преку социјалните медиуми.

8.

Поврзете се со традиционални извори на медиуми и други контакти за дисеминација за да ја зголемите свеста за вашата кампања,
а со тоа и да го зголемите нејзиното влијание. Ако немате директен контакт, прашајте наоколу (членови, корисници, добавувачи,
членови на одбори, и т.н.), некој ќе има корисни контакти!

9.

Изберете иновативни и пионерски идеи за вашата кампања - не срамете се да креирате нови активности и понуди.

10. Фокусирајте се на тоа да ги инспирирате поединците да станат поактивни и фокусирајте се на придобивките од водење активен
животен стил - секој е подготвен да работи кон заеднички цели!
И покрај глобалната пандемија предизвикана од КОВИД-19, партнерите во проектот НДФ_ЕУ, без оглед на нивното искуство или
големина, изјавија дека изданието за 2020 година е една од најпредизвикувачките, но сепак една од највлијателните кампањи што ги
воделе до денес!
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5. ПАРТНЕРСКИ
ЛИСТИ СО ФАКТИ
2020

5.

НВО Енергија (Босна и Херцеговина)

3800 Учесници
40 Настани

Означен настан

• Презентација на ТВ
• Радио емисии
• Главни онлајн
платформи за вести
во земјата
• Користење на Фејсбук

Наслов: Ден: Бидете активни надвор
Локација: Град Бихач
Број на учесници: 110
Повратни информации: Нашиот партнер од „Irma
Memagic Bootcamp“ организираше тренинг на
отворено за нивните членови и за жителите на
Бихаќ.

„Кампањата НДФ беше неверојатна соработка и здружување
на двата одделни делови од земјата со заедничка цел
да бидат активни за здравје и благосостојба“.
Џемал Гекиќ, претседател на НВО Енергија
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5.

Грузиско национално здружение за спорт, фитнес и физичка активност - НАСФПЕ

6080
Учесници
10
Вклучени
фитнес
Печатен материјал - брошури
Дисеминација на веб-страницата на
парламентот на Грузија
Фејсбук профил на Министерството за
образование, наука, култура и спорт на
Грузија
ТВ канал: Грузиски канал, канал
„Имеди“ и канал „Рустави 2“
Користење на страница на Фејсбук

Други соработки
3 општини од главниот град Тбилиси
и 9 регионални општини
Грузиски олимписки комитет
Комитет за прашања за спорт и млади
на парламентот на Грузија
Министерство за образование, наука,
култура и спорт на Грузија

Наслов: Ден на јога
Локација: Тбилиси, медицински и спа
центар во Биоли www.bioli.ge/en
Број на учесници: 60
Повратни информации: во партнерство
со грузиската корпоративна спортска
федерација, НАСФПЕ го организираше
денот на јогата за професионални и
аматерски јога спортисти.

„Проектот Националниот ден за фитнес во Европа ни даде
можност да го рашириме гласот на „EuropeActive“ и „NASFPE“
низ нашата земја и уште еднаш да промовираме фитнес и
физичка активност кај луѓе од сите возрасти и занимања.
Европската недела на спортот и Националниот ден на фитнес
со голем успех ја исполниле својата цел и ги обединија нашите
заедници околу здравиот начин на живот и благосостојба“.
Валери Гулбани, координатор на проектот во НАСФПЕ
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5.

Атички сојуз на сопственици на спортски сали - СИГА (Грција)
Други соработки
8 општини и 28 градови
Регионални секторски
тела (Здруженија на
сопственици на спортски
сали)
Министерство за спорт
Хеленско здружение за
кардиологија
Хеленски олимписки
комитет
Панхеленско друштво за
научна гимнастика
Хеленска федерација на
кошаркари со инвалидска
количка

6800 Настани
26 Учесници
152 Вклучени
фитнес центри
Претставници на Панхеленското здружение на
спортски сали и Сојузот на сопственици на спортски
сали дадоа интервјуа на ТВ и радио станици
Онлајн медиуми
Веб-страница: www.nationalfitnessday.gr
Видео-спот, посветен на „НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА
ФИТНЕС 2020“, на „YouTube“
Објави на Фејсбук и Инстаграм

Означен настан
Наслов: Јубилејна марка
со комеморативен плик со
златен печат
Локација: Низ цела Грција
Број на учесници: Илјадници филателисти
Повратни информации: Грчката пошта издаде јубилејна марка, како и комеморативен плик од
првиот ден на оптек, запечатен со златен печат.

„Секој ден треба да биде ден за фитнес!“
Дорос Клеовулу, генерален секретар на СИГА
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5.

Активна Ирска (Ирска)

Други соработки
Работено е со Спорт
Ирска и CARA со цел да
се зголеми ангажманот.
Преку Спорт Ирска и
мрежата на истата, беа
споделени деталите
за Националниот
ден на фитнес на
понатамошните мрежи
на спортските и фитнесзаедниците во Ирска.

68,800 Учесници
160 Настани
100 Вклучени
фитнес центри

радио кампања што го
промовираше настанот две
недели пред Националниот ден
на фитнес.
постери кои беа циркулирани преку
PDF до клубовите-учесници.
добро присуство на социјалните
медиуми со употреба на хаштагови
што е многу истакнато.

Означен настан
Цела интернет кампања.

„Употребата на социјални медиуми и маркетинг се покажа како
клучна во планирањето и водењето на НДФ 2020. Тоа е она на што ќе
дадеме дополнителен акцент во нашето планирање за 2021 година“.
Клиодна Макнамара, Менаџер за услуги на членови на Активна Ирска
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5.

Здружение за унапредување на меѓусебна доверба – ТАКТ (Северна Македонија)
Други соработки
15 општини
Агенција за млади и
спорт
Основни спортски
организации: Национална
мрежа на спортски
лидери, ЗЕУКСТРИТОН,
Маврово 360 и Промо
здравје.

6000 Учесници
150 Настани
100 Вклучени
фитнес центри
Печатен материјал
Електронски билтени
Веб-страница поврзана со социјалните медиуми
Соопштенија за јавноста и конференции за печатот
Презентации на национални ТВ-емисии и
Национално радио

Означен настан
Наслов: „Body Burn“
Локација: Градски парк во
Скопје
Број на учесници: 150
Повратни информации: Настанот „Body Burn“ беше главната активност со која се
воведува Националниот ден на фитнес во земјата. Настанот беше подготвен и
организиран од двајца амбасадори на НДФ, Надица Јовановиќ и Софија Манчева, кои

„Фитнесот треба да биде за сите!“
Магдалена Спасовска, извршен директор на ТАКТ
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5.

„Portugal Activo“ - АГАП (Португалија)

128,600 Учесници
155 Вклучени
фитнес центри

Други соработки
Соработка со
Градскиот совет
на Лисабон за
промовирање на една
од манифестациите
„Маратон со
велосипеди“ што се
одржа во центарот на
градот.

Означен настан
Наслов: Национален онлајн конгрес на „Portugal Activo“
Локација: 100% онлајн
Број на учесници: скоро 2.000
Повратни информации: Поради пандемијата
Ковид-19, „Portugal Activo“ избра да го одржи нашиот
Годишен конгрес во 100% онлајн формат. Тие имаа
многу еклектичен панел, од областа на управување за
техничката област. Вклучени меѓународни говорници,
кои помогнаа да се привлече публика од целиот свет за
настанот. Исто така, се одржа онлајн саем за фитнес, со
учество на сите нивни 30 партнери.

Социјални мрежи

„Можеме да сметаме дека НДФ 2020 беше успех. За нас
беше прв пат да одржиме 3 големи настани во ист ден и сè
помина добро, целосно надминувајќи ги очекувањата “.
Хозе Карлос Реис, претседател на „Portugal Activo“
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5.

Активна Велика Британија (Велика Британија)
Други соработки
Оператори за релаксација
и фитнес во Велика
Британија
Национални тела за
управување со спортот
Работни места
Даватели на активности за
деца
Училишта
Колеџи и универзитети
Влијателни лица за
фитнес, активност и спорт

2280 Настани
456 Вклучени
фитнес центри
1.04 милиони
Учесници

„Националниот ден на фитнес“ е клучен
ден секоја година за да се покаже важноста
на физичката активност при водење
здрав начин на живот. 2020 година даде
можност да се покаже како секторот
за фитнес, одмор и спорт може да
игра витална улога во поддршката на
поединците и заедниците во заштитата
на нивното здравје и благосостојба.
Хариет Џонс, раководител на проекти и
кампањи на Активна Велика Британија

ТВ презентации
Радио
Печатени и онлајн написи/објави
Користење на Фејсбук, Инстаграм и Твитер

Наслов: Национален ден за
фитнес
Локација: „Battersea Coaling
Jetty“ - Лондон, Велика
Британија.
Број на учесници: 30- врз
основа на ковид рестрикциите
во Велика Британија.
Повратни информации: Во средата, 23-ти септември, Националниот ден на фитнес започна со
тренингот „Be Military Fit“ во „Coaling Jetty“ во сенката на иконската централа Батерсеа. Утрото
дваесет и пет члена на пошироката јавност се придружија на „Be Military Fit“ испорачана од
амбасадорот на Националниот ден на фитнес, главен извидник и авантурист на отворено, Беар
Грилс.
Во споредба со другите листи со факти, високиот број на учесници на Активна Велика Британија и пристапот
до социјалните медиуми може да изгледаат непропорционални со другите партнери во проектот - бројките
се точни, нема грешка! Активна Велика Британија го спроведува и координира својот годишен Национален
ден на фитнес за 2011 година, што делумно го објаснува импресивното информирање - и треба да ги
инспирира другите организации да продолжат со своите национални кампањи со долгорочен поглед.
Понатаму, Активна Велика Британија е Национално координативно тело на Европската недела на спортот.
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5.

Спортски комитет на Украина - СКУ (Украина)

6000 Учесници
39 Настани
79 Вклучени
фитнес центри
Емисија на ТВ - https://www.facebook.com/
watch/?v=1570422993129623
Написи на веб-страници
Користење на Фејсбук страница, Инстаграм

Наслов: Украински игри на плажа
Локација: Украина, Одеса, крајбрежје на
Црното Море
Број на учесници: 280 спортисти
Повратни информации: Украинските игри
на плажа се мулти-спортски настан каде
се одвиваат натпревари во 7 спортови на

Други соработки
Министерство за млади и
спорт
Сеукраински центар
„Спорт за сите“
Одделение за млади
и спорт на државната
управа во Киев
Украинска федерација за
спортски навивачки
Украинска флорбол
федерација
Украинска корфбол
федерација

плажа: фудбал на плажа, одбојка на плажа,
бадминтон, рагби на плажа, бејзбол на плажа,
навивање и футнет. Главната цел на настанот
е промовирање на овие спортови и активни
начини на живот. Оваа година, Спортскиот
комитет ги одржа игрите како дел од
кампањата за Националниот ден на фитнес.

„Национален ден за фитнес“ е добра приказна! Кога гледате европски примери, гледате
како луѓето уживаат во спортот и се активни. Ми се чини дека ваквите настани се
исклучително важни за Украина. Ние мора да се промениме, мора да ги земеме најдобрите
светски примери и без таква размена на искуство, ова е невозможно “.
Илија Шевлијак, претседател на Спортскиот комитет на Украина.
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6. КАМПАЊА 2021

6.

Кампања  2021

НФД кампањите одржани во текот на втората година од проектот се покажаа како посебни во неколку важни сегменти.
Додека секторот за фитнес и физичка активност постепено се враќаше и отвараше во текот на летото 2021 година, што овозможи
огромен број од настаните во кампањата да се одржат (физички), неизвесноста за можноста да се одржуваат настани во живо во
текот на првата половина на 2021 година не треба да се занемари. Оваа неизвесност имаше очигледни последици врз планирањето и
организацијата на кампањата за 2021 година, бидејќи голем број ограничувања и контроли сè уште беа во сила во септември. И покрај
овие предизвици, кампањата, повторно, стана уште повидлива и беше огромен успех!
2021 година го означи лансирањето на целосно новата кампања #BEACTIVE DAY на EuropeActive. Концептот #BEACTIVE DAY се заснова
на кампањите за Националниот Фитнес Ден кои се успешно развиени низ многу европски земји од 2017 година и се покажаа како
вистинска формула за успех, но во новиот наслов беше планирано подобро да се поддржи и опсегот и разновидност на активности кои
се одвиваат – и онаа на клучниот хаштаг усвоен од самата Европска недела на спортот.
Кампањата #BEACTIVE DAY веќе стана важна инспирација за луѓето да се движат малку повеќе и подобро да ги разберат придобивките
и важноста од усвојувањето активен животен стил. Кампањата ја слави забавата страна на фитнесот и физичката активност и се состои
од БЕСПЛАТНИ настани и активности што се случуваат во фитнес и спортски центри, паркови, улици, училишта, универзитети и работни
места, додека луѓето прифаќаат да бидат физички активни за тој ден.
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6.

Кампања  2021
#BEACTIVE DAY Campaign 2021
NFDEU Partners 21
#BEACTIVE DAY Campaign 21

EuropeActive се гордее со своите достигнувања
и признанието што Националните фитнес ден
и сега #BEACTIVE DAY го постигнаа. На пример:
Марија
за
култура,

ГАБРИЕЛ,
Европски
комесар
иновации,
истражување,
образование
и
млади:

“Европскиот сектор за фитнес и физичка
активност е суштински партнер за нас во
промоцијата на активен, здрав начин на
живот за сите Европејци и затоа сакам да
им честитам на сите вклучени во #BEACTIVE
DAY и да ги охрабрам да продолжат да ја
промовираат пораката #BEACTIVE.”
30

Оваа виолетова мапа ги прикажува земјите-партнери на проектот НФД, а со
тиркизна боја другите земји кои го прославија започнувањето на кампањата
#BEACTIVE DAY во 2021 година.

6.

Кампања  2021

5,250 настани

Во 2021 година,
партнерите
на проектот
НФД успешно
достигнаа:

6,763,730 учесници

3,077,451 опфатени
луѓе преку
активностите на
социјалните медиуми
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7. ФАКТИ ЗА
ПАРТНЕРИТЕ 2021

7.

Невладина организација Енергија (Босна и Херцеговина)

10,625 participants
over 89 events

• Presentation’s on TV
• Radio Shows
• Major online news
platforms across the
country
• Social Media outreach
834,293

“ I am very excited and proud that we have accomplished to deliver
successfully the #BEACTIVE DAY campaign despite the difficult
time the industry is facing with the COVID19 pandemic ”
Dzemal Gekic, President of NGO Energija
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7.

Грузиската национална асоцијација за спорт, фитнес и физичка активност NASFPE (Грузија)
3954 participants
over 246 events.
15,000 views on
facebook.

Collaborations
3 municipalities from the capital city
Tbilisi and 9 regional municipalities
Georgian Olympic Committee
Sports and Youth Issues Committee of
Parliament of Georgia
Ministry of Education, Science, Culture
and Sport of Georgia

“ The campaign has shown that fitness plays a vital role in the healthy
and productive future of our generation. During the pandemic,
when sports clubs / fitness centres were closed, we were able to
demonstrate to the people engaged that physical activity at home
or outdoor has become even more acute and vital and one never
should seek for the excuse not to be more active more often”
Valeri Gulbani, Project Coordinator at NASFPE
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7.

Синдикат на сопственици на спортски сали - СИГА (Грција)
Collaborations
Ministry of Education and
Sport
Municipalities
Fitness Clubs
Sport Organisations
Medical Associations
Association of Greek
Olympians

350,000 participants
over 26 events.
Social Media
outreach of 580,000.
“ NATIONAL FITNESS DAY/BE ACTIVE DAY: The gyms
got their own day, their own celebration ”
Doros Kleovoulou, General Secretary of SIGA
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7.

Иреланд Актив (Ирска)

Collaborations
Ministry of Education and
Sport
Fitness Clubs
Sport Ireland
Healthy Ireland
Department of Sport of
Ministry

Hashtags Used
#BEACTIVE,
#NationalFitnessDay,
#fitnessdayIRL

45,408 participants
over 105 events.
Social Media
outreach of 32,666.

“ Looking forward to 2022 Campaigns to see what all of the partner
countries have planned to make their events bigger & better! ”
Cliodhna McNamara, Member Services Manager of Ireland Active
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7.

Здружение за унапредување на меѓусебна доверба ТАКТ (Северна Македонија)
Collaborations

Hashtags Used

Fitness Club
Sport Organisations
EuropeHouse Skopje
N. Macedonia
EU ambassadors.

#BEACTIVE
#BEACTIVEDAY
#NationalFitnessDay

5000 participants
over 150 events.
Social Media
outreach 100,000
“ It is great to have such an event which can unite the fitness sector and show the
power of fitness in one country. To have such a day where people can join and try
sport for free is a unique opportunity and should be something with a tradition ”
Magdalena Spasovska, CEO of TAKT
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7.

Португал Активо- AGAP (Португалија)

88,743 participants
across 304 events.
Social Media
outreach 70,208

Social networks
activated across the
event
#BEACTIVE,
#BEACTIVEDAY

Collaborations
Municipalities
Fitness Clubs
Sport Organisations
Portuguese Sports and
Youth Institute

“ It was a pleasure being part of this campaign and learning with
EuropeActive’s great organizational skills. We feel that this kind of initiative
brings the populations an extra opportunity to be healthy and engage with
fitness organizations, so they can start new exercise habits ”
José Carlos Reis, President of Portugal Activo
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7.

УК Актив (Обединето Кралство)

Collaborations
TRX Training Club
Campaign Hashtags
#FitnessDay
#Fitness2Me
#NationalFitnessDay

“ Националниот фитнес ден прерасна во
еден од најважните годишни настани
за физичкото и менталното здравје,
претставувајќи многу повеќе од еден ден
активност, сега е моќна кампања која
инспирира промени за луѓето и вклучува
учесници од сите возрасти, способности
и потекло, во текот на годината.”
Хју Едвардс, извршен
директор на УК Актив

4300 events took
place with 6.26
million participants
across the event.
Social Media
outreach 1.4 million.
На Националниот фитнес ден, 12% од возрасните испитаници биле физички активни во теретана или
центар за рекреација (на пр. пливање, бадминтон/тениски терени, групни вежби). Екстраполирајќи
според населението во Обединетото Кралство, се проценува дека 6,26 милиони возрасни лица биле
физички активни во фитнес или рекреативен центар на Националниот ден на фитнесот 2021 година.
Употребата на теретана или рекреативен центар се проценува со екстраполирање на процентот на
возрасни кои учествувале во физичка активност во теретана или во слободно време. Испитаниците
на ова прашање може или не слушнале, или пак имале влијание да бидат физички активни на
Националниот ден на фитнесот. База: 2.011 возрасни. Истражување спроведено од Саванта КомРес
(Savanta ComRes) помеѓу 24 септември и 26 септември 2021 година
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7.

Спортски комитет на Украина- SCU (Украина)

6,500 participants
over 30 events.
Social Media
outreach 450,000.
Use of Facebook page and Instagram.
Hashtags used
#BEACTIVE, #BEACTIVEDAY, #ua_active

Collaborations
Ministry of Youth and Sports of Ukraine
Municipalities
Fitness Clubs
Sport Organisations
Main Sponsor
Decathlon

“Thanks to the NFD, Ukrainians felt part of the European community, European
values and the importance of physical activity for quality of life.”
Alex Brykulskyi, Sports Committee of Ukraine
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8. СИСТЕМОТ ЗА
ЗДРУЖУВАЊЕ И
НАЦИОНАЛНИ
СЕМИНАРИ ЗА ЗАСЕГНАТИ
СТРАНИ/ПАРТНЕРИ

8.

Системот за здружување и национални семинари за засегнати страни/партнери

Конзорциумот NFDEU е разновиден, собирајќи микс од ЕУ партнери кои се долготрајни подржувачи на Европската недела на спорт, и
земји кои не се членки на ЕУ без никакво претходно искуство со Европска недела на спорт, или во водење на национална кампања. Клучна
цел на проектот НФД беше да се поттикне соработката помеѓу овие организации, каде што искусни партнери од ЕУ ги поддржуваат
другите организации да изградат капацитет, да создадат и/или да ја зајакнат мрежата за фитнес и физичка активност во нивните земји
и да спроведат кампања на национално ниво- почнувајќи со Националниот ден на фитнесот пред да еволуира во #BEACTIVE DAY.
Оваа цел беше успешно постигната, со имплементација на „здружување на партнери“. Системот за здружување спои искусен партнер
од ЕУ со помалку искусен партнер што не се од ЕУ. Првиот делуваше како ментор на вториот, помагајќи им да ги дизајнираат, планираат
и имплементираат нивните годишни кампањи во 2020 и 2021 година.

Иреланд Актив со ТАКТ
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УК Актив со Спортски комитет
на Украниа

Португал Активо со
Грузиската Национална
агенција за спорт и

СИГА (Грција) со НВО Енергија

8.

Системот за здружување и национални семинари за засегнати страни/партнери

Воспоставувањето на „здружени партнери“ овозможи да се развијат силни лични односи, што обезбеди континуирана поддршка и
насоки за партнерите кои не се членки на ЕУ. Навистина, во текот на целиот проект, овие партнери имаа чести контакти за откривање
на тешкотии, предизвици и можности.
Нивната главна заедничка активност беше дизајнирање и организирање на Национален семинар за засегнати страни (НСС) што се
одржа двете години во сите 4 земји-партнери кои не се членки на ЕУ. Националните семинари за засегнати страни беа клучни моменти
за подигање на свеста за Европската недела на спортот и за организирање на Националниот ден на фитнесот и #BEACTIVE DAY, кампањи
низ соодветните земји, особено во Западен Балкан и Источното партнерство.
Во секоја проектна земја која не е членка на ЕУ, годишниот НСС ги собра клучните чинители од основните спортски организации,
граѓанското општество, приватниот сектор и владата, за да разговараат за Европската недела на спортот, физичката активност за
подобрување на здравјето, вредностите на ЕУ и други теми за соработка. Овие настани се покажаа како витални за зајакнување и
проширување на мрежите, но и за промовирање на тековните активности и резултати на проектот.
Поради ограничувањата за COVID-19, семинарите се одржуваа со помалку од 40 луѓе на лице место, иако хибридниот формат ги направи
настаните достапни за поголем број луѓе. Подолу е преглед на посетеноста за двете години:

Земја партнер што
не е членка на ЕУ

2021 Учесници

Северна Макдеонија

30 присутни, 100 онлајн

32 присутни, 500 онлајн

Грузија

15 присутни

27 присутни

Украјна

37 присутни, 55 онлајн

42 присутни

26 онлајн

15 присутни

Босна и Херцеговина
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2020 Учесници

9. ЗАКЛУЧОЦИ ОД
ПРОЕКТОТ И
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА
КАМПАЊАТА
#BEACTIVE DAY

9.

Заклучоци од проектот и продолжување на кампањата #BEACTIVE DAY

Генерално, дизајнот и имплементацијата на Националниот ден на фитнесот
и #BEACTIVE DAY, кампањите низ Северна Македонија, Босна и Херцеговина,
Грузија и Украина, навистина им помогнаа на партнерите да се чувствуваат
дел од Европската недела на спортот, да промовираат физичка активност
кај поголем број. на поединци, и непроценливо ги зајакнуваат врските. Што
се однесува до партнерите од ЕУ, проектот беше прекрасна можност да се
консолидира нивното искуство во спроведувањето на вакви кампањи и да
се сподели нивното знаење со организациите кои беа нови во играта. Овој
метод на партнерство не само што ги поддржа помладите организации,
туку придонесе за промовирање на вредностите на ЕУ и дополнително им
овозможи на искусните организации да ги прегледаат и преоценат нивните
кампањи.
Тоа беше една од заедничките цели на конзорциумот да негува односи што ќе
го надживеат 2-годишниот животен век на проектот. Сите веќе ја планираат
својата следна кампања #BEACTIVE DAY, а може да се предвидат уште многу.
EuropeActive сака да им се заблагодари на сите партнери за нивните
неверојатни напори, придонеси и резултати, кои сите го зајакнаа секторот
за фитнес и физичка активност - особено во последните две години, каде
физичката активност е од суштинско значење за да ги одржуваат Европејците
активни и здрави.
За повеќе информации за проектот NFDEU следете:
https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/nfd-europe
Финално видео од проектот:
https://www.youtube.com/watch?v=NMSt_neSglk
За повеќе информации за кампањата #BEACTIVE DAY следете:
https://www.beactiveday.eu/
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NFDEU Kick Off Meeting Brussels January 2020

Final Partners Meeting Lisbon October 2021

