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1.	 Вовед	

Овој планер на настан е развиен како дел од проектот Национален  
фитнес ден на Европа,  финансиран од ЕУ во рамките на 
програмата Еразмус +. Главната цел на проектот е промовирање 
на физичката активност и Европската недела на спортот преку 
организирање национална кампања за фитнес ден во сите земји 
- партнери во проектот.

Суштински дел од водењето кампања за национален фитнес  ден е 
пристапот долокалните, националните, па дури и меѓународните 
партнери. Корисна алатка за здружување на многу различни 
чинители е организирање на специјално наменет Семинар 
за Национален фитнес ден за чинители. Овој план содржи 
практични информации за тоа како да организирате таков настан 
и како да ги искористите резултатите од настанот за успешно 
спроведување на вашата национална кампања за фитнес ден. 

Планер најдобро се чита во комбинација со Водичот за кампања 
и комуникацискиот план за Националниот фитнес ден на Европа 
кој ќе ви ги обезбеди сите неопходни информации и упатства за 
водење на вашата кампања.



1.1	 Подготовка	на	сцената	
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Најпрво, да погледнеме што е Европската недела на спортот и од каде потекнува кампањата Национален ден на фитнесот.

Европска	недела	на	спорт
Кампањата „Европска недела на спортот“ беше лансирана во 2015 година и изминативе години расте експоненцијално 
како во однос на настанот, така и во однос на учесниците. Кампањата за Национален фитнес ден секогаш се одвива за 
време на Европската недела на спортот и има потенцијал да стане клучен столб на Неделата во секоја европска земја. 
Успешна Европска недела на спорт помага да се развива Кампањата за Национален фитнес ден и обратно.

Повеќе информации за Европската недела на спортот можете да пронајдете  на следниов линк: https://ec.europa.eu/sport/week_en

Национален	Фитнес	Ден	
Националниот фитнес ден спаѓа во рамките на Европската недела на спорт, пан-европска кампања водена од Европската комисија за 
промовирање на спорт и физичка активност низ целиот континент, поттикнувајќи ги народите и поединците да бидат физички активни. 
Спортот и физичката активност значително придонесуваат за здравјето и благосостојбата на европските граѓани, но сепак нивото на 
физичка активност во Европа во моментот стагнира, па дури и опаѓа во некои земји. Европската недела на спортот е заеднички одговор 
на овој предизвик, како и повик за акција.

Семинар	за	Национален	фитнес	ден
Како Семинарот за националниот фитнес ден за чинители се вклопува во оваа поширока слика? Семинарот е клучен елемент во градењето 
на успешна кампања за Национален фитнес ден, што пак е клучен елемент на успешната Европска недела на спортот. Семинарот 
претставува можност да се спојат важните чинители  во една просторија и да се објасни што кампањата се обидува да постигне и како 
луѓето можат да се вклучат. Затоа, од витално значење е да ги вклучите вистинските луѓе и организации и да имате подготвено сè што 
е потребно за да ги запишете/пријавите организациите и партнерите за вашата кампања. Накратко, Семинарот е вашата можност да ја 
подигнете вашата кампања на друго, повисоко ниво.

https://ec.europa.eu/sport/week_en


2.	 Организација	и	имплементација	

2. ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
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2.1	 Цели	и	очекувани	резултати

Како и со секој настан што го води вашата организација, важно 
е да се справите со него на структуриран начин и да имате јасен 
план за тоа кој, што, кога и зошто.

Ајде да започнеме со причината. Кои се резултатите што се 
обидуваме да ги постигнеме со Семинарот за национален фитнес 
ден за чинители? Семинарот може да се смета за успешен кога:

 � Учесниците ги разбираат концептите Национален 
фитнес ден и Европска недела на спортот;

 � Учесниците изразуваат јасен интерес или посветеност 
да бидат вклучени или да ја поддржуваат кампањата;

 � Новите организации се запознаваат со мрежата на 
вашите организации и се зајакнува целокупната 
мрежа на физичка активност и фитнес.

Од голема корист може да биде доколку  си поставите измерливи 
цели за бројот на учесници и / или организации кои што сакате 
да присуствуваат на настанот и кои сакате да се пријават за 
кампањата за време на настанот. Сепак, овие бројки и начинот 
на кој сакате да го развивате настанот, секако ќе зависат од 
природата на вашата организација и националниот контекст.
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2.2	 Фази

Организирањето на Семинар за Национален фитнес ден за 
чинители  ги  вклучува следниве фази: 

1. Подготвителна фаза 1 - избор на почетен 
момент од годината и локација;

2. Подготвителна 2 - предлагање распоред со теми / идеи;
3. Развојна фаза 1 - прва комуникација во однос на настанот;
4. Развојна фаза 2 - избор на место и 

изготвувањ на распоред за трошоци;
5. Развојна фаза 3 - се отвора регистрацијата, 

започнува маркетингот;
6. Имплементација - настанот се спроведува;
7. Евалуација - писмена интерна проценка и финансиски 

преглед. Ова може да резултира во промени во планерот 
на овој настан или во подготовките за самиот настан.

Бидејќи ова е спортски повеќекратен настан (Multiplier Event) 
којшто е вклучен во проектните активности, тој е бесплатен за 
учесниците/делегатите, но потребна е регистрација. Многу е 
важно трошоците да бидат на ниско ниво. 
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2.3	 Тим	за	Настанот	

ИМЕ ФУНКЦИЈА УЛОГА ВО НАСТАНОТ/
ПРОЦЕСОТ

Менаџер на настанот

Лице  за комуникации

IT-Подршка

Една од првичните задачи е да составиме тим за настани. Кој точно ќе биде вклучен во организацијата на настанот, секако ќе зависи 
од големината и структурата на вашата организација. Сепак, важно е предвремено да се прецизираат улогите и одговорностите на 
инволвираните лица.
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2.4	 Ризик	и	намалување	на	ризикот

 � P: Многу малку учесници се регистрирани // 
S: персонализирани пораки по електронска 
пошта и телефонски повици за да се убедат 
националните здруженија да се приклучат.

 � Р: Недостапност на персоналот кога е потребна експертиза 
// С: Бидете јасни во поглед на очекувањата уште на самиот 
почеток, потребна е добра интерна комуникација.

 � Р: Учесниците не се од широк спектар на 
секторот // S: Таргетиран маркетинг на настани и 
комуникација, т.е. покани на различни јазици.

(P = проблем, S = решение).
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2.5	 Дигитализација-	интернационална	димензија	

Меѓународните говорници кои нема да можат физички да 
присуствуваат на семинарот, можат да бидат вклучени во програмата 
и да дадат свои придонеси преку претходно снимање, преку 
пренос во живо  или преку повици. Ова значи дека организацијата 
треба да биде добро подготвена со алатки за да се спроведат овие 
интервенции и да има добар тек на програмата на настанот.



3. КОМУНИКАЦИИ  



3. Комуникации

Групите за комуникација на настанот на засегнатите страни, од страна на  контакти на организацијата, се следниве:

1. 1. Контакт листа
2. 2. Листа на говорници
3. 3. Листа на контакти
4. 4. Контакти со медиуми
5. 5. Пошироки чинители кои треба да го видат успехот на партнер-организацијата
6. 6. Други основни спортски организации, за да помогнат во развојот на Националните денови за фитнес и активностиte на EWoS.

Суштинската порака ќе ги содржи следниве елементи и ќе биде пренесена на различни начини: 

� Организацијата ги здружува националните чинители (организации, оператори, сопственици на теретани, фитнес 
професионалци и сл.) за промовирање на Националниот фитнес ден на Европа и Европската недела на спорт.

� Организацијата е горда што има ја има можноста да ги соедини сите овие национални 
чинители и да ја развива и зајакнува Европската фитнес мрежа.

� Воспоставете и продолжете го овој настан и продолжете да го развивате фитнес сектор на локално ниво и во Европа.

Учесниците на семинарот ќе бидат охрабрувани исто така да го промовираат настанот, користејќи #BEACTIVE, како и пораки 
подготвени од  Лицето за комуникација.

Ќе се користат следниве комуникациски канали:

� - Твитер
� - Фејсбук / Инстаграм
� -Соопштенија за јавноста
� - електронски пошти
� - Блог постирања

Конкретните активности за комуникација се вклучени во временската рамка подолу.



4. АКТИВНОСТИ 
И ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 
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4.	 Активности	и	временска	рамка	

ПОЧЕТЕН ДАТУМ АКТИВНОСТ АКТИВНОСТ ОД КРАЕН ДАТУМ

Подготвување списоци со 
контакти за различните групи

Лице за комуникација/ Менаџер 
на настанот/ Супервизор

Креирање банер
Менаџер на настанот /
лице за комуникации

Комуницирање наслов и општи 
информации за настанот 
преку комуникациските 

канали на организацијата-
партнер (социјални 

медиуми, билтени, итн.)

Лице за комуникации

Потврдување на 
целата програма

Директор на програми

Дизајнирање на прво 
издание на програма или 

упатство за содржина
Graphic Designer

Потврдување на генералниот 
настан со локални контакти, 

проверете дали е во ред
Извршен директор

Испраќање програми и 
говорници  до учесниците 
и контакти од медиумите.

Планер на настани/ 
Лице за комуникации 
(електронски пораки)

Објавување/прикачување 
на програма на интернет 
страницата за настани на 
организацијата-партнер

Систем менаџер 
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4.	 Активности	и	временска	рамка

ПОЧЕТЕН ДАТУМ АКТИВНОСТ АКТИВНОСТ ОД КРАЕН ДАТУМ

Дизајирањен значки за 
имиња + добивање понуда 
за трошоците за печатење

Менаџер на настанот 

испраќање електронски 
пораки со специјални 

информации до говорниците 
Менаџер на настанот 

Потврдување на програмата 
со местото на одржување 

на настанот (објектот)/ 
кетеринг услуги

Менаџер на настанот 

(Re) Потврдување со 
тимот, говорниците  и 

специјалните гости
Менаџер на настанот 

Испраќање на конечниот 
список на учесници за 

значки со имиња
Менаџер на настанот 

Следење на регистрираните 
учесници по принтање 
на значките со  име - за 
да ги направите рачно

Менаџер на настанот 
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4.	 Активности	и	временска	рамка

ПОЧЕТЕН ДАТУМ АКТИВНОСТ АКТИВНОСТ ОД КРАЕН ДАТУМ

Организирање покриеност 
на настанот во живо 

на социјалните мрежи, 
ангажирајте, препратете, 

ретвитувајте

Менаџер на настанот 
Лице за комуникации

Последователно по настанот, 
проследување електронска 

порака до учесниците со линк 
до фотографии и презентации.

Менаџер на настанот 
Лице за комуникации  
(електронски пораки )

Заблагодарување на локација/ 
објектот за соработката 

Менаџер на настанот

Осигурете се дека сите 
финансиски трошоци се 

покриени / фактурите 
се платени

Финансии 
Менаџер на настанот 

Испраќање извештај за 
настанот, вклучувајќи броеви 

/ статистики, финансиски 
преглед и размислувања за 

Директорот на програми, 
со цел истиот да ги 

презентира на Одборот.

Менаџер на настанот 
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