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1. ВСТУП

1.

Вступ

Цей Звіт про оцінку діяльності за 2020 рік надає детальне
уявлення про впровадження та вплив концепції кампанії
Національного дня фітнесу (NFD) у 2020 році, що є основним
досягненням проекту Національного дня фітнесу для Європи
(NFD_EU). Кампанія NFD, реалізована партнерами проекту, на
всьому європейському континенті, безпосередньо вносить вклад
у щорічний Європейський тиждень спорту (EWoS) Європейської
комісії, який призначений для подолання зростаючого рівня
фізичної неактивності на континенті за допомогою основного
повідомлення: #BEACTIVE.
Наступні розділи цього звіту включають вступ до проекту NFD_
EU та Національного дня фітнесу 2020 року, огляд методології
збору даних, 10 порад та рекомендацій для успішної реалізації
кампанії, а також 8 інформаційних бюлетенів, що описують
охоплення та висвітлення результатів діяльності кожного з
партнерів проекту Національного дня фітнесу 2020.
Цей звіт є другим виданням річного звіту про діяльність проекту
NFD, який містить уявлення про кампанії 2020 та 2021 років, які
були проведені.
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2. ПРОЕКТ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ДНЯ ФІТНЕСУ
ДЛЯ ЄВРОПИ

2.

Проект Національного дня фітнесу для Європи

Національний день фітнесу для Європи (NFD_EU) — це проект, який
триває з січня 2020 року по грудень 2021 року та фінансується за
програмою Європейської Комісії Еразмус+. Координований EuropeActive
(Бельгія), консорціум проекту складається з 8 додаткових партнерів:
НУО «Енергія» (Боснія і Герцеговина), Грузинської національної асоціації
спорту, фітнесу та фізичної активності — NASFPE (Грузія), Аттичного
союзу власників спортзалів SIGA (Греція), Ірландії Ектів (Ірландія), НУО
«Разом просуваючи спільну довіру» — TAKT (Північна Македонія),
Португалії Ектів — AGAP (Португалія), ukactive (Великобританія),
Спортивного Комітету України — СКУ (Україна).
Основними цілями проекту NFD_EU є:
•

Просування Європейського тижня спорту (EWoS) та підвищення
обізнаності щодо фізичної активності, яка покращує здоров’я
(HEPA), у країнах-партнерах проекту шляхом проведення
ефективних кампаній;

•

Підсилення масового спорту та фізичної активності на всьому
континенті як у державах-членах, так і в країнах, які не входять до
Європейського Союзу;

•

Просування цінностей ЄС за допомогою фітнесу та фізичної
активності в країнах-партнерах;

•

А також, просування та вдосконалення існуючої програми NFD
на всьому європейському континенті із одночасним посиленням
взаєморозуміння та співпраці з країнами, що межують з ЄС.
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2.

Проект Національного дня фітнесу для Європи

Національний день фітнесу — це маркетингова кампанія для всіх,
присвячена отриманню задоволення від фітнесу та фізичної активності.
У його рамках пропонується низка безкоштовних заходів та активностей,
які передбачено проводити у тренажерних залах, центрах дозвілля,
парках, головних вулицях, школах, університетах та на робочих місцях,
забезпечуючи фізичну активність людей протягом дня. Як зазначено
у звіті, 2020 рік став викликом через пандемію COVID-19, що змусило
багато видів діяльності проводити у віртуальному форматі відповідно
до національного законодавства, яке діяло на той час.
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3.

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

3. НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕНЬ ФІТНЕСУ 2020

3.

Національний день фітнесу 2020 та 2021 років

Ключові показники ефективності 2020 року
Незважаючи на пандемію COVID-19 і пов’язані з цим обмеження в кожній країні-партнері, Національний день фітнесу (NFD) у 2020
році перевершив усі очікування! NFD_EU виклав ключові показники ефективності (KPI) для досягнення країнами, які не входять до ЄС,
більшість з яких було вражаюче перевершено, як показано в таблиці нижче:
											 2020 KPI
Грузія

Боснія і Герцеговина

Північна Македонія

Україна

KPI

Досягнуто

KPI

Досягнуто

KPI

Досягнуто

KPI

Досягнуто

Учасники

750

3800

1250

6080

1000

1250

1750

6000

Заходи

15

40

25

230

20

25

30

32

Показники KPI для учасників та подій були значно перевищені, незважаючи на складний контекст під час пандемії COVID-19. Партнери
пристосувались до потреб та зуміли провести більшість заходів у гібридному форматі, маючи виїзних та онлайн-учасників. Важливо
зазначити, що ці країни та партнери вперше провели кампанію Національного дня фітнесу для Європи!
Більше того, під час підготовки до кампанії Національного дня фітнесу кожна з цих чотирьох країн провела Національний семінар
стейкхолдерів у липні 2020 року. Семінари стали наріжним каменем зафіксованих успіхів, оскільки вони зібрали відповідні зацікавлені
сторони для просування, підготовки та утвердження NFD, який відбувся у вересні 2020 року. Національний семінар стейкхолдерів
відбудеться також у червні 2021 року з метою підготовки другої кампанії Національного дня фітнесу у відповідних країнах.
Окрім чотирьох країн, що не входять до ЄС, які вперше провели свою кампанію, решта консорціуму посилила власні кампанії у своїх
країнах. Усім партнерам вдалося успішно проводити онлайн-заходи та реагувати на обмеження пандемії із гнучкістю та інноваційним
мисленням.
Iз метою просування кампанії NFD та досягнення максимального залучення людей до вересневих подій усі партнери проекту розпочали
просувати свою кампанію з перших місяців 2020 року через соціальні медіа з використанням спільного хештегу #BEACTIVE, але також
із використанням додаткових хештегів про NFD у відповідних країнах. Крім того, вони поширювали інформацію про концепцію та
важливість NFD через засоби масової інформації, наприклад присутністю на телебаченні, радіо тощо. Більше деталей про проведення у
кожній країні подано в останньому розділі.
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3.

Національний день фітнесу 2020 та 2021 років

Ключові показники ефективності 2021 року
Хоча у вересні 2021 року пандемія COVID-19 і пов’язані з цим обмеження в країнах-партнерах були дещо гнучкішими, ніж у 2020 році,
на планування та організацію кампаній сильно вплинула невизначеність обмежень, яка переважала в першій половині 2021 року. у
складних обставинах другий рік поспіль, кампанія зросла в 2021 році, реклама виявилася надзвичайно успішною!
Як і у 2020 році, у проекті NFD були визначені ключові показники ефективності (KPI) для країн, які не входять до ЄС, які мають досягти в
2021 році – безпосередньо залучати на 20% більше учасників, ніж фактичні показники, досягнуті в 2020 році.
У таблиці нижче наведено цифри для ключових показників ефективності 2021 року та охоплених учасників:

Учасники 2020 -2021

КПІ

Досягли

Збільшилось з 2020 р

4,560

10,625

+180%

Грузія

7,296

3,945

-35%

Північна Македонія

7,200

5,000

-17%

Україна

7,200

6,500

+8%

Загальна

26,256

26,079

+19%

Боснія та Герцеговина

11

3.

Національний день фітнесу 2020 та 2021 років

Розглядаючи велику кількість учасників у 2020 році та їх зростання у 2021 році, слід мати на увазі два основні моменти.
По-перше, незважаючи на те, що неймовірні зусилля партнерів проекту щодо реалізації кампанії у 2020 році були безпосередньо
винагороджені видатною загальною цифрою, санітарний контекст був вирішальним фактором для цих результатів. Суворі санітарні
обмеження у вересні 2020 року змусили чотирьох партнерів проекту, як і решту сектору, адаптувати свою пропозицію. Іншими словами,
кампанії NFD 2020 року перевищили ключовий показник ефективності (KPI), охопивши 4 750 учасників на 360% (з 21 880 учасниками!),
оскільки формат заходів дозволив їм досягти більшої кількості в той час, коли особи прагнули до фізичної активності. Оскільки більшість
заходів та ініціатив проходили у віртуальному чи гібридному форматі, вони були більш доступними для більшої кількості.
По-друге, цей факт безпосередньо вплинув на KPI на 2021 рік, встановлені для кожної з чотирьох країн-партнерів, і загальну кількість
учасників. Справді, початковий план полягав у тому, щоб у 2021 році було досягнуто на 20% більше учасників, ніж фактично досягнуто
в 2020 році, тобто загальний KPI на 2020 рік був встановлений на рівні 4 750 учасників, хоча було досягнуто 21 880, встановивши KPI
2021 року на рівні 26 256 учасників (з збільшенням на 20%). У 2021 році чотири країни-партнери успішно досягли збільшення на 19% із
загальною кількістю 26 079 осіб.
З моменту початку кампанії два роки тому ці чотири країни-партнери значно перевищили свої початкові цілі в найскладніших обставинах.
Це наочно продемонструвало успіх, силу та потенціал концепції Національного дня фітнесу. Завдяки діяльності проекту кожен партнер
створив широкі місцеві, національні та європейські мережі, які тепер будуть безцінними для майбутнього кампанії.
Розвиваючи досягнення проекту, партнери продовжуватимуть розвивати свої кампанії протягом наступних років і, безсумнівно, значно
збільшать кількість учасників і заходів, що ще більше підтвердить значний внесок фітнес-сектору в Європейський тиждень спорту.
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3.1 Методологія — Збір даних

Відповідно до домовленістю всіх партнерів
на самому початку проекту, кожен з
них відповідаєв за збір даних кампанії
Національного дня фітнесу. Безперервно,
під час та після подій, партнери виконували
збір даних, зокрема, зосереджуючись на рівні
обізнаності про Національний день фітнесу,
використанні засобів масової інформації,
кількості заходів тощо. Методологія була
розроблена основними партнерами з метою
забезпечення узгодженості даних, їх збору.
Координатор розсилав партнерам спеціальні
показники, яких слід дотримуватися перед
кампаніями, а також подальші спільні
опитування з метою збору всієї інформації,
яка дозволила продемонструвати вплив, після
кампаній на початку жовтня 2020 року.
Два типи збору даних охоплювали кількісні
та якісні показники, оскільки були зібрані
числові дані, а також всеосяжні відповіді анкет
з відкритими питаннями.
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3.1 Методологія — Збір даних
Зокрема, партнери заповнили та подали:
1) Анкету у форматі опитування Google, із зазначенням наступної інформації:
•

Кількості заходів, організованих стейкхолдерами сфери фітнесу та фізичної активності у своїй країні.

•

Кількості залучених учасників.

•

Кількості залучених фітнес-центрів.

•

Ключової події їх NFD-кампанії із коротким описом та фото.

•

Засобів просування Європейського тижня спорту, просування в ЗМІ (наприклад, через їх базу даних, через інфлюенсерів фітнесу, за
допомогою матеріалів Комісії).

2) Форму зворотного зв’язку у шаблоні документа Word, де партнери мали змогу детально поділитися враженнями та
замислитися над реалізацією своєї кампанії NFD 2020. Зворотній зв’язок керувався наступними питаннями:
•

Як би ви оцінили ваш загальний досвід, отриманий від кампанії NFD. Коротко опишіть його.

•

Що добре спрацювало у вашому контексті / організації?

•

З якими проблемами ви стикалися і що робили для їх подолання?

•

Які 3 уроки ви засвоїли із цьогорічного NFD?

•

Беручи до уваги вищезазначене, якими діями можна вдосконалити та розширити кампанію NFD наступного року? (напр.
планування, звернення до стейкхолдерів, …)

•

Чи маєте інші відгуки, якими хочете поділитися?
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3.1 Методологія — Збір даних

Після отримання обох опитувань партнери
проекту мали місяць, щоб обміркувати свою
роботу та надати всю необхідну інформацію та
футажі (фотографії чи відео). Після отримання
відповідей, координатор зібрав усі дані та
проаналізував інформацію, щоб виділити
тенденції, загальні виклики та результати з
перших річних кампаній NFD. Метою було
оцінити вплив та представити роботу, яка
була проведена з метою розповсюдження
результатів серед відповідних зацікавлених
сторін. Крім того, це дозволило координатору
скласти огляд першої кампанії з огляду на
практичні вказівки щодо вдосконалення та
збільшення наступних у 2021 році.
В результаті збору та оцінки в наступному
розділі цього звіту будуть розглянуті поради
та рекомендації щодо подальшого проведення
кампанії Національного дня фітнесу.
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4. ПОРАДИ ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
КАМПАНІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ДНЯ ФІТНЕСУ

4.

Поради та рекомендації реалізації кампанії Національного дня фітнесу

На основі проведення кампанії Національного дня фітнесу (NFD) 2020 року з ретельноою оцінкою відгуків партнерів, у даному списку
виділено 10 порад та підказок або ключових факторів успіху, для подальшої реалізації кампанії NFD:
Партнерство та співпраця
1.

Використовуйте кампанію NFD з метою об’єднання зацікавлених сторін, зміцнення співпраці, створення нового співробітництва у
секторі фітнесу та стимулювання міжгалузевої співпраці (з відповідними міністерствами, муніципалітетами, організаціями охорони
здоров’я та / або здоров’я тощо).

2.

Звертайтеся до Національного координаційного органу EWoS вашої країни та переконайтеся, що вашу кампанію підтримують та
визнають ключовим фактором, що сприяє EWoS у вашій країні.

3.

Зосереджуйтеся на конкретних цільових групах (таких як жінки та дівчата, діти, люди поважного віку, люди з обмеженими
можливостями, із соціальних програм тощо) або географічних районах (селиша, квартали тощо) за допомогою кампанії NFD і
допоможіть своїм членам відкрити новий ринок можливостей!

4.

Дізнайтеся, як провести успішну та ефективну національну комунікаційну кампанію, реалізуючи кампанію NFD та користуючись,
при цьому, підтримкою та керівництвом EuropeActive.

Тайм-менеджмент
5.

Почніть планувати підготовку заздалегідь і не недооцінюйте кількість часу, який може знадобитися членам та партнерам. Вибір
спільної дати для активностей або проведення одночасних заходів виявився складним завданням.

6.

Передбачте різні сценарії. З огляду на поточний контекст, гарною ідеєю буде мати кілька планів проведення кампанії NFD, таких
як офлайн, віртуальні та змішані форми заходів — і чому б не розглянути діяльність на свіжому повітрі? Віртуальні події не повинні
викликати занепокоєння, а спрощувати речі, підтримувати своїх членів та відкривати світ нових можливостей за допомогою
віртуальних засобів!
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4.

Поради та рекомендації реалізації кампанії Національного дня фітнесу

Цифрова трансформація
7.

Звертайтеся до потенційних амбасадорів та інфлюенсерів якомога раніше, вони неминуче допоможуть вам зв’язатися з молоддю
через соціальні мережі.

8.

Зв’язуйтеся з традиційними джерелами засобів масової інформації та іншими контактами розповсюдження інформації з метою
підвищення рівня обізнаності щодо вашої кампанії, а отже, і збільшення її впливу. Якщо у вас немає прямих контактів, поцікавтеся
у інших (члени, користувачі, постачальники, члени ради тощо), обов’язково хтось матиме корисні контакти!

9.

Мозковий штурм інноваційних та новаторських ідей для вашої кампанії — не соромтеся створювати нові активності та пропозиції.

10. Зосереджуйтеся на стимулюванні людей стати більш активними та на перевагах ведення активного способу життя, адже кожен
готовий працювати задля досягнення спільних цілей!
Незважаючи на глобальну пандемію, спричинену COVID-19, партнери проекту NFD_EU, незалежно від їх досвіду чи розміру, заявили, що
кампанія 2020 року була однією з найскладніших, але найефективніших, яку вони проводили на сьогоднішній день!
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ
БЮЛЕТЕНІ
ПАРТНЕРІВ
2020

5.

НУО «Енергія» (Боснія і Герцеговина)

3800 Учасники
40 Події

Виділена подія
Назва: BeActive day out
Місцезнаходження: місто Бігач
Кількість учасників: 110
Довідкова інформація: Наш партнер із Irma
Memagic Bootcamp організував тренування на
відкритому повітрі для своїх членів та жителів
Бігача.

• Презентація на ТБ
• Радіошоу
• Основні онлайнплатформи новин у
країні
• Використання
Facebook

“ Кампанія NFD була дивовижною співпрацею та
об’єднанням двох окремих частин країни зі спільною
метою бути активними для здоров’я та добробуту ”
Джемал Гекіч, Президент НУО «Енергія» (Боснія і Герцеговина)
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5.

Грузинська національна асоціація спорту,
фітнесу та фізичної активності NASFPE (Грузія)

6080
Учасники
10 Залучені
фітнес-

Друковані матеріали — буклети
Висвітлення на веб-сайті парламенту
Грузії
Міністерство освіти, науки, культури та
спорту Грузії у Facebook
Телеканали: Грузинський канал, канал
“Imedi” та канал “Rustavi 2”
Використання сторінки Facebook

Інші співпраці
3 муніципалітети із столиці Тбілісі та 9
регіональних муніципалітетів
Олімпійський комітет Грузії
Комітет з питань спорту та молоді
Парламенту Грузії
Міністерство освіти, науки, культури
та спорту Грузії

Виділена подія
Назва: Yoga day
Місцезнаходження: Тбілісі, лікувальний
курорт Біолі www.bioli.ge/en
Кількість учасників: 60
Довідкова інформація: у партнерстві
з грузинською федерацією
корпоративного спорту, NASFPE
організував День йоги для
професіоналів та аматорів

“ Проект Національного дня фітнесу в Європі дав нам можливість
поширити голос EuropeActive та NASFPE по всій нашій країні та ще раз
популяризувати фітнес та фізичну активність серед людей різного
віку та професій. Європейський тиждень спорту та Національний
день фітнесу з великим успіхом досягли мету та об’єднали наші
громади навколо здорового способу життя та добробуту “
Валері Гульбані, координатор проекту NASFPE
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5.

Аттичний союз власників спортзалів — SIGA (Греція)
Інші співпраці
8 муніципалітетів та 28
міст
Регіональні галузеві
органи (Асоціації
власників спортзалів)
Міністерство спорту
Грецьке товариство
кардіологів
Олімпійський комітет
Греції
Панхеленська наукова
гімнастична компанія
Грецька федерація
баскетбольної асоціації
на інвалідних візках

6800 Учасники
26 Події
152 Залучені
фітнес-центри
Представники Панхеленської асоціації тренажерних
залів та Спілки власників тренажерних залів дали
інтерв’ю теле- та радіостанціям
Інтернет-новини
Веб-сайт www.nationalfitnessday.gr
Відеоролик, присвячений “НАЦІОНАЛЬНОМУ ДНЮ
ФІТНЕСУ 2020”, на YouTube
Дописи у Facebook та Instagram

Виділена подія
Назва: Ювілейна марка з
пам’ятним конвертом із
золотою маркою
Місцезнаходження: уся
Греція
Кількість учасників: Тисячі філателістів
Довідкова інформація: Грецьке поштове відділення випустило ювілейну марку, а також
пам’ятний конверт першого дня обігу, запечатаний золотою маркою.

“ Кожен день повинен бути Фітнес Днем! ”
Дорос Клеовулу, генеральний секретар SIGA
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5.

Ірландія Ектів  (Ірландія)

Інші співпраці
Співпраця із Sport
Ireland та CARA з
метою збільшення
залучення. Через Sport
Ireland та їх мережу
деталі Національного
дня фітнесу були
розповсюджені серед
інших спортивних та
фітнес-спільнот в Ірландії.

68,800 Учасники
160 Події
100 Залучені
фітнес-центри

радіокампанія, яка рекламувала
подію за два тижні до
Національного дня фітнесу.
плакати, які розповсюджувались
у форматі PDF серед клубівучасників.
регулярна присутність у соціальних
мережах з використанням помітних
хештегів

Виділена подія
Ціла онлайн-кампанія.

“ Використання соціальних медіа та маркетингу виявилося
вирішальним у плануванні та веденні NFD 2020. Саме на цьому ми
будемо робити особливий акцент у своєму плануванні на 2021 рік ”
Кліодна Макнамара, менеджер з обслуговування учасників Ірландія Ектів
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5.

НУО «Разом просуваючи спільну довіру» — TAKT (Північна Македонія)
Інші співпраці
15 муніципалітетів
Агентство молоді та
спорту
Організації масового
спорту: Національна
мережа спортивних
лідерів, ZEUKSTRITON,
Mavrovo 360 та Promo
Health

6000 Учасники
150 Події
100 Залучені
фітнес-центри
Друкований матеріал
електронні бюлетені
веб-сайт із посиланням на соціальні медіа
прес-релізи та прес-конференції
Презентації на національних телевізійних шоу
Національне радіо

Виділена подія
Назва: Body Burn
Місцезнаходження:
Міський парк Скоп’є
Кількість учасників: 150
Довідкова інформація: Захід “The Body Burn” став ключовою подією, яка відкрила у
країні Національний день фітнесу. Захід був підготовлений та організований двома
послами Національної фондової ради, Надікою Йованович та Софією Манчевою, які
зробили значну роз’яснювальну роботу. Подію супроводжувала присутність ЗМІ, і було
знято відео, яке знайомить країну з NFD.

“ Фітнес має бути у всіх! ”
Магдалена Спасовська, генеральний директор ТАКТ
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5.

Португалія Ектів — AGAP (Португалія)

128,600 Учасники
155 Залучені
фітнес-центри

Виділена подія
Назва: Nacional Congress Online Portugal Activo
Місцезнаходження: 100% онлайн
Кількість учасників: приблизно 2.000
Довідкова інформація: Через пандемію Covid-19,
Португалія Ектів вирішила провести Щорічний конгрес
у 100% онлайн-форматі. Тут була доволі еклектична
панель — від менеджменту до технічного забезпечення.
Міжнародні спікери допомогли залучити на захід
аудиторію з усього світу. Також, було проведено
Інтернет-ярмарок фітнесу, в якому взяли участь усі 30
партнерів.

Інші співпраці
Співпраця з
Лісабонською міською
радою у просуванні
одного з заходів
«Веломарафон», який
пройшов у центрі
міста.

Соціальні мережі

“ Можна вважати, що NFD 2020 мав успіх. Для нас це був
перший досвід проведення 3 великих заходів в один день, і все
пройшло добре, повністю перевершивши очікування ”
Хосе Карлос Рейс, президент Португалія Ектів
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5.

ukactive (Великобританія)
Інші співпраці
Британські оператори з
дозвілля та фітнесу
Національні органи
управління спортом
Робочі місця
Постачальники дитячих
активностей
Школи
Коледжі та університети
Інфлюенсери фітнесу,
фізичної активності та
спорту

2280 Події
456 Залучені
фітнес-центри
1.04 млн Учасники

ТВ-презентації
Радіо
Друковані та Інтернет-статті / дописи
Використання Facebook, Instagram та Twitter

Виділена подія
Назва: National Fitness Day
– Kick Off with Be Military
Fit and Bear Grylls
Місцезнаходження:
Battersea Coaling Jetty –
(Лондон, Великобританія).
Кількість учасників: 30
відповідно до Covid обмежень Великобританії.
Довідкова інформація: У середу, 23 вересня, Національний день фітнесу розпочався
тренуванням Be Military Fit на вугільній пристані в тіні знакової електростанції Баттерсі.
Вранці двадцять п’ять представників широкої громадськості приєдналися до тренування
„Be Military Fit”, яку проводив амбасадор Національного дня фітнесу, головний розвідник
на відкритому повітрі Беар Гріллз.
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“ Національний день фітнесу — це
ключовий день кожного року для
висвітлення важливості фізичних
навантажень у веденні здорового
способу життя. 2020 рік дав
можливість продемонструвати, як
сектор фітнесу, дозвілля та спорту
може відігравати життєво важливу
роль у підтримці людей та громад у
захисті їх здоров’я та добробуту ”
Гаррієтт Джонс, керівник
проектів та кампаній ukactive

5.

Спортивний Комітет України — СКУ (Україна)

6000 Учасники
39 Події
79 Залучені
фітнес-центри
Сюжет на телебаченні - https://www.facebook.com/
watch/?v=1570422993129623
Статті на веб-сайтах
Використання сторінки Facebook, Instagram

Назва: Всеукраїнські Пляжні ігри
Місцезнаходження: Україна, Одеса,
узбережжя Чорного моря
Кількість учасників: 280 спортсменів
Довідкова інформація: Всеукраїнські
Пляжні ігри — це багатопрофільна подія,
де проводяться змагання з 7 пляжних

Інші співпраці
Міністерство молоді та
спорту
Всеукраїнський центр
«Спорт для всіх»
Департамент молоді та
спорту КМДА
Федерація чирлідингу та
чирспорту України
Українська федерація
флорболу
Українська федерація
корфболу

видів спорту: пляжного футболу, пляжного
волейболу, бадмінтону, пляжного регбі,
пляжного бейсболу, чирлідингу та футболу.
Основна мета заходу — популяризація цих
видів спорту та активного способу життя. Цього
року Спортивний комітет провів Ігри в рамках
кампанії Національного дня фітнесу.

“ Національний день фітнесу — це крута історія! Побачивши європейські приклади,
ви бачите, як люди захоплюються спортом та активністю. Мені здається, що такі
події надзвичайно важливі для України. Ми повинні змінитися, ми повинні брати
найкращі світові приклади, і без такого обміну досвідом — це неможливо ”
Iлля Шевляк, президент Спортивного Комітету України.
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6. КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

6.

Кампанії 2021 року

Кампанії NFD, проведені протягом другого року проекту, виявилися особливими на кількох різних фронтах.
Хоча сектор фітнесу та фізичної активності постійно відновлювався протягом літа 2021 року, дозволяючи переважну більшість заходів
кампанії проводити особисто (фізичні), невизначеність щодо можливості проведення особистих заходів протягом першої половини
2021 року не повинна бути під наглядом. Ця невизначеність мала очевидні наслідки для планування та організації кампанії 2021 року,
оскільки у вересні все ще діяла низка обмежень та контролю. Незважаючи на ці труднощі, кампанія знову стала ще масштабнішою та
була надзвичайно успішною!
2021 рік ознаменував запуск абсолютно нової кампанії EuropeActive #BEACTIVE DAY. Концепція #BEACTIVE DAY заснована на кампаніях
Національного дня фітнесу, які успішно розробляються в багатьох європейських країнах з 2017 року і виявилися справжньою формулою
успіху, але під новим заголовком планувалося краще підтримувати як асортимент, так і різноманітність заходів, що відбуваються – і
ключовий хештег, прийнятий самим Європейським тижнем спорту.
Кампанія #BEACTIVE DAY вже стала важливим натхненням для людей трохи більше рухатися та краще зрозуміти переваги та важливість
ведення активного способу життя. Кампанія святкує задоволення від фітнесу та фізичної активності та складається з БЕЗКОШТОВНИХ
заходів та заходів, що відбуваються у фітнес-центрах, парках, вулицях, школах, університетах та на робочих місцях, оскільки люди
воліють бути фізично активними протягом дня.
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6.

Кампанії 2021 року
#BEACTIVE DAY Campaign 2021
NFDEU Partners 21
#BEACTIVE DAY Campaign 21

EuropeActive пишається своїми досягненнями
та визнанням, якого отримали National Fitness
Days, а тепер і #BEACTIVE DAY. Наприклад:
Марія ГАБРІЕЛЬ, єврокомісар з питань
інновацій, досліджень, культури, освіти та
молоді:
«Європейський сектор фітнесу та фізичної
активності є для нас важливим партнером у
пропагуванні активного, здорового способу
життя для всіх європейців, і тому я хочу
привітати всіх, хто бере участь у #BEACTIVE
DAY та заохотити їх продовжувати просувати
меседж #BEACTIVE».
30

На цій карті фіолетовим кольором показано країни-партнери проекту NFD, а
бірюзовим — інші країни, які відзначали початок кампанії #BEACTIVE DAY у 2021
році

6.

Кампанії 2021 року

5,250 заходів

В 2021 році
партнери
проекту NFD
досягли таких
результатів:

6,763,730 учасників

3,077,451 охоплення
аудиторії в
соцмережах
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ
БЮЛЕТЕНІ
ПАРТНЕРІВ
2021

7.

НУО «Енергія» (Боснія і Герцеговина)

10,625 Учасники
89 Події

• Презентація на ТБ
• Радіошоу
• Основні онлайнплатформи новин у
країні
• Використання
Facebook 834,293

“ Я дуже схвильований і пишаюся тим, що нам вдалося успішно
провести кампанію #BEACTIVE DAY, незважаючи на важкий
час, який галузь стикається з пандемією COVID-19 ”
Джемал Гекіч, Президент НУО «Енергія» (Боснія і Герцеговина)
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7.

Грузинська національна асоціація спорту,
фітнесу та фізичної активності NASFPE (Грузія)

3594
Учасники
246 Події

Інші співпраці
3 муніципалітети із столиці Тбілісі та 9
регіональних муніципалітетів
Олімпійський комітет Грузії
Комітет з питань спорту та молоді
Парламенту Грузії
Міністерство освіти, науки, культури
та спорту Грузії

“ Кампанія показала, що фітнес відіграє життєво важливу роль у
здоровому та продуктивному майбутньому нашого покоління. Під час
пандемії, коли були закриті спортивні клуби/фітнес-центри, ми змогли
продемонструвати людям, які займаються, що фізична активність
вдома чи на свіжому повітрі стала ще гострішою та життєвою, і
ніколи не слід шукати привід, щоб не бути активнішим. часто”
Валерій Гулбані, координатор проекту NASFPE
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7.

Аттичний союз власників спортзалів — SIGA (Греція)
Інші співпраці
8 муніципалітетів та 28
міст
Регіональні галузеві
органи (Асоціації
власників спортзалів)
Міністерство спорту
Грецьке товариство
кардіологів
Олімпійський комітет
Греції
Панхеленська наукова
гімнастична компанія
Грецька федерація
баскетбольної асоціації
на інвалідних візках

350,000 Учасники
26 Події
590,000 Охоплення
соціальних мереж
“ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ ФІТНЕСУ/ДЕНЬ БУДЬ АКТИВНИМ:
Спортзали мають свій день, своє свято”
Дорос Клеовулу, генеральний секретар SIGA
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7.

Ірландія Ектів  (Ірландія)

Співпраця
Міністерство освіти і
спорту,
фітнес-клуби,
спортивна Ірландія,
здорова Ірландія,
Департамент спорту
міністерства

Використовуються
хештеги
#BEACTIVE,
#NationalFitnessDay,
#fitnessdayIRL

45,408 Учасники
100 Події
32,666 Охоплення
соціальних мереж

“ З нетерпінням чекаю на кампанії 2022 року, щоб
побачити, що всі країни-партнери запланували, щоб
зробити свої події більшими та кращими! ”
Кліодна Макнамара, менеджер із обслуговування
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7.

НУО «Разом просуваючи спільну довіру» — TAKT (Північна Македонія)
Співпраця

Використовуються
хештеги

Фітнес-клуби,
спортивні організації,
EuropeHouse Skopje N.
Macedonia,
посли ЄС

#BEACTIVE
#BEACTIVEDAY
#NationalFitnessDay

5000 Учасники
150 Події
100,000 Охоплення
соціальних мереж
“Це чудово, що такий захід може об’єднати фітнес-сектор і
показати силу фітнесу в одній країні. Провести такий день, коли
люди можуть приєднатися та спробувати спорт безкоштовно, —
це унікальна можливість і має бути чимось традиційним ”
Магдалена Спасовська, генеральний директор ТАКТ
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7.

Португалія Ектів — AGAP (Португалія)

88,743 Учасники
304 Події
70,308 Охоплення
соціальних мереж

Використовуються
хештеги
#BEACTIVE,
#BEACTIVEDAY

Співпраця
Муніципалітети,
фітнес-клуби,
спортивні організації,
Португальський
інститут спорту та
молоді

“ організаторським здібностям EuropeActive було приємно. Ми вважаємо, що така
ініціатива дає населенню додаткову можливість бути здоровим і співпрацювати
з фітнес-організаціями, щоб вони могли почати нові звички вправ ”
Жозе Карлуш Рейс, президент Португалії Activo
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7.

ukactive (Великобританія)

Співпраця
Тренувальний клуб TRX
Використовуються
хештеги
#FitnessDay
#Fitness2Me
#NationalFitnessDay

“ Національний день фітнесу став
однією з найважливіших щорічних подій
для фізичного та психічного здоров’я
Великобританії; представляючи
набагато більше, ніж один день
активності, тепер це потужний
тригер, який надихає людей на зміни
та охоплює будь-який вік, здібності
та походження протягом року.”
Хью Едвардс, генеральний
директор ukactive

4300 Події
6,26 мільйони
Учасники,
1.4 мільйони
Охоплення
соціальних мереж
У Національний день фітнесу 12% опитаних дорослих були фізично активними в тренажерному залі
або центрі дозвілля (наприклад, тренажерний зал, плавання, бадмінтон/тенісні корти, групові вправи).
Екстраполюючи на населення Великобританії, приблизно 6,26 мільйона дорослих були фізично
активними в спортзалі або центрі дозвілля в Національний день фітнесу 2021 року. Використання
тренажерного залу або центру дозвілля оцінюється шляхом екстраполяції відсотка дорослих, які
брали участь у фізичній активності в спортзалі або на дозвіллі. центр у середу, 22 вересня 2021 року
населенням Великобританії. Респонденти на це запитання, можливо, чули чи не чули про фізичну
активність у Національний день фітнесу чи впливали на нього. База: 2011 дорослих. Опитування,
проведене Savanta ComRes у період з 24 по 26 вересня 2021 року
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7.

Спортивний Комітет України — СКУ (Україна)

6,500 Учасники
30 Події
450,000 Охоплення
соціальних мереж

Використовуються хештеги
#BEACTIVE, #BEACTIVEDAY, #ua_active

Співпраця
Міністерство молоді та спорту України,
муніципалітети,
фітнес-клуби,
спортивні організації,
спонсори:
головний Декатлон

“ Завдяки NFD українці відчули себе частиною європейської спільноти, європейських
цінностей та важливості фізичної активності для якості життя ”
Олександр Брикульський, координатор проекту від СКУ
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8. СИСТЕМА ДРУЖБИ ТА
НАЦІОНАЛЬНІ
СЕМІНАРИ ДЛЯ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

8.

Система дружби та національні семінари для зацікавлених сторін

Консорціум NFDEU є різноманітним, об’єднуючи партнерів з ЄС, які є досвідченими учасниками Європейського тижня спорту (EWoS), і
партнерів за межами ЄС, які не мають попереднього досвіду роботи в EWoS або в проведенні національної кампанії. Ключовою метою
проекту NFD було сприяння співпраці між цими організаціями, де досвідчені партнери допомагають іншим нарощувати потенціал,
створювати та/або зміцнювати мережу фітнесу та фізичної активності у своїх країнах, а також проводити загальнонаціональну кампанію.
починаючи з Національного дня фітнесу, а потім перетворюється на #BEACTIVE DAY.
Ця мета була успішно досягнута, не в останню чергу, шляхом впровадження «дружніх партнерств». Система партнерства поєднувала
досвідченого партнера з ЄС з менш досвідченим партнером, що не входить до ЄС. Перший був наставником останнього, допомагаючи
їм розробляти, планувати та реалізовувати свої щорічні кампанії у 2020 та 2021 роках. Партнери були об’єднані на початковій зустрічі
NFDEU (січень 2020 року) таким чином:

Ireland Active & TAKT
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ukactive & SCU

Portugal Activo & NASFPE

SIGA & NGOEnergija

8.

Система дружби та національні семінари для зацікавлених сторін

Створення дружніх партнерств дозволило розвинути міцні особисті стосунки, що дало можливість для країн не членів ЄС отримувати
постійну підтримку та консультації з тих чи інших питань. Дійсно, протягом усього проекту партнерські організації часто контактували,
щоб виявляти труднощі, підводні камені та нові можливості.
Основною їхньою спільною діяльністю було розробка та організація Національного семінару для зацікавлених сторін (NSS), який
проходив обидва роки у всіх 4 країнах-партнерах, що не входять до ЄС. Національні семінари для зацікавлених сторін були ключовими
моментами для підвищення обізнаності про Європейський тиждень спорту та організації Національного дня фітнесу та #BEACTIVE DAY,
кампаній у відповідних країнах, особливо на Західних Балканах та у Східному партнерстві.

У кожній країні, що не входить до ЄС, щорічний NSS зібрав ключових представників від спортивних організацій, громадянського
суспільства, приватного сектору та урядових організацій для обговорення Європейського тижня спорту, фізичної активності, цінностей
ЄС та інші спільні теми. Ці події виявилися життєво важливими для зміцнення та розширення мережі потенційних партнерів, а також для
просування поточної діяльності та результатів проекту.
Через обмеження COVID-19 семінари проводилися за участю менше 40 осіб, хоча гібридний формат зробив заходи доступними для
більшої кількості людей. Нижче наведено огляд відвідуваності за обидва роки:

Країна-партнер,
що не входить до ЄС

2020 учасників

2021 учасник

Північна Македонія

30 на місцях, 100 онлайн

32 на місці, 500 онлайн

Грузія

15 на місцях

27 на місці

Україна

37 на місці, 55 онлайн

42 онлайн

26 онлайн

15 онлайн

Боснія Герцеговина
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9. ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ ТА
ПРОДОВЖЕННЯ КАМПАНІЇ
#BEACTIVE DAY

9.

Підсумки проекту та продовження кампанії #BEACTIVE DAY

Загалом, розробка та реалізація Національного дня фітнесу та
#BEACTIVE DAY, кампаній у Північній Македонії, Боснії та Герцеговині,
Грузії та Україні, справді допомогли партнерам відчути себе частиною
Європейського тижня спорту, популяризувати фізичну активність
серед більшої кількості людей. окремих осіб і неоціненно зміцнюють
зв’язки. Що стосується партнерів з ЄС, то проект став чудовою
можливістю консолідувати свій досвід у проведенні подібних кампаній
та поділитися своїми ноу-хау з організаціями, які були новими в грі. Цей
метод партнерства не лише підтримав молоді організації, але й сприяв
просуванню цінностей ЄС, а також дозволив досвідченим організаціям
переглянути та переоцінити свої кампанії.

NFDEU Kick Off Meeting Brussels January 2020

Однією із загальних цілей консорціуму було сприяти стосункам, які
переживуть 2-річний термін життя проекту. Усі вже планують свою
наступну кампанію #BEACTIVE DAY, і ще багато чого можна передбачити.
EuropeActive хотів би подякувати всім партнерам за їхні дивовижні
зусилля, внесок та результати, які зміцнили сектор фітнесу та фізичної
активності, особливо за останні два роки, де фізична активність була
важливою для підтримки активності та здоров’я європейців.

Для отримання додаткової інформації про проект NFDEU:
https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/nfd-europe
Заключне відео проекту:
https://www.youtube.com/watch?v=NMSt_neSglk
Додаткову інформацію про кампанію #BEACTIVE DAY можна знайти за
посиланням:
https://www.beactiveday.eu/
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Final Partners Meeting Lisbon October 2021

