Időskori Fizikai Aktivitás és
Egészséges Életmód Fejlesztése
Ez a program az Európa Tanács
részfinanszírozásával valósul
meg.

Európa lakossága gyors tempóban öregszik.
Európa komoly demográfiai kihívásokkal néz szembe. Az öreg
kontinens országaiban a várható élettartam évente 3 hónappal
hosszabbodik és a 65 évesnél idősebbek száma 50 éven belül meg
fog duplázódni. Ez óriási nyomást gyakorol az egészségügyi és a
társadalombiztosítási rendszerekre.

Ugyanakkor mára az is ismeretes, hogy az mozgásszegény életmód a halálozási
okok sorában a 4. a világon. A fizikai aktivitás hiánya miatt kialakuló egészségügyi
problémákat mára igen sok kutatási eredmény igazolja, csak úgy, mint az ülő
életmóddal összefüggésbe hozható jelentős gazdasági kiadásokat is.
A prevenció és az egészséges életmód reklámozása a fizikai aktivitáson keresztül
hozzásegítheti Európa időskori lakosságát, hogy minél hosszabb ideig tudjanak
önállók maradni és minőségi életet élni. Más szóval, a fizikai aktivitás egy olyan
költséghatékony eszköz a nem járványos megbetegedések – mint pl. magas
vérnyomás és cukorbetegség - kockázatának csökkentésére, amely támogatja
továbbá a társas kapcsolatok építését, a közösségi részvételt és a magasabb
szintű társadalmi összetartozást.

Végül, de nem utolsó sorban, a vizsgálati adatok megfelelő mérése és kiértékelése
rendkívül jelentős szerepet kap a projekt során. Egy széleskörű értékelési
rendszer révén a PAHA Projekt olyan átfogó protokollokat állít majd fel, amelyek
a sport és szabadidős központokban, azok oktatási struktúrájában Európa-szerte
alkalmazhatók lesznek. A projekt célja, hogy egy olyan edzésmódszert dolgozzon
ki, amely könnyedén alkalmazható bármilyen körülmények között, lehetővé
téve minél több lakos számára, hogy rendszeresen mozogjanak és egészségi
állapotukat javító fizikai aktivitást végezzenek.

A PAHA projektben résztvevő partnerek:

Annak ellenére, hogy megalapozott tudományos bizonyítékok vannak arra
vonatkozóan, hogy a hasonló egészségfejlesztési törekvések magasabb
életminőséget és jobb egészségi állapotot eredményeznek, az EU tagországai éves
egészségügyi költségvetésüknek átlagosan kevesebb mint 3%-át költik prevencióra
és az egészséges életmódfejlesztés támogatására. Tekintettel arra, hogy
életmódunk összetevői megváltoztathatók, ezen állami beavatkozásoknak kellene
jelenteniük a nem járványos megbetegedések visszaszorítására irányuló stratégiák
és állami beavatkozások központi elemeit. Röviden fogalmazva: legyünk többen
aktívabbak, gyakrabban.

EuropeActive – Európai Unió, Belgium
Fundación General de la Universidad Europea de Madrid (UEM) – Spanyolország
Johann Wolfgang Goethe Egyetem - Németország
SkillsActive – Egyesült Királyság
Portugál Egészségfejlesztési és Fitnesz Szövetség (AGAP) - Portugália
Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MFESZ) - Magyarország
Sport-Ionad Reiguinach Chorcai Teo (Leisureworld) (IrelandActive) - Írország
Finn Egészség- és Fitnesz Központok Szövetsége (SKY) - Finnország
Edzőtermek Tulajdonosainak Attikai Uniója (AUGO) – Görögország

A PAHA Projekt
Az Időskori Fizikai Aktivitást és Egészséges Életmódot fejlesztő projekt egy, a
különböző mozgásszervi képességekkel rendelkező időskori lakosságra szabott
program. A szenior korú (azaz 55-65 év közötti) lakosság részére összeállított
és figyelemmel kísért gyakorlati programmal a PAHA Projekt célja, hogy jelenleg
inaktív embereket rendszeresen sportolókká tegyen olyan szinten, amely jótékony
hatással van az egészségi állapotukra. A projekt támogatja az EU Fizikai Aktivitási
Irányelveit és az Európai Sporthét elnevezésű eseményt is.

A kutatási programokban való résztvevőként: Fit & Sund – Dánia

A projektben részt vevő 8 partner államban – Dániában, Finnországban,
Németországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Portugáliában
és az Egyesült Királyságban – 3-3 fitneszterem indít majd 3x6 hetes megfigyelt
edzésprogramokat, melyekben 15-15 fő vesz majd részt. A programok révén
fitneszedzők, instruktorok és további közösségi munkát végzők olyan speciális
képzést kapnak majd, amely a motivációs képességek fejlesztésére és az időskori
sportolási hajlandóság elősegítésére irányul.
A kutatási szakaszban való részvétel ingyenes lesz. A projektben résztvevők
számára, a projekt menedzserek egyrészt a rendszeres testmozgás minimum
további 6 hónapig való folytatását támogató kedvező megoldási ajánlatokat
fognak kidolgozni, másrészt a kutatás végén a programban résztvevők nem
pénzbeni jutalmakat is kapnak majd.

A projekt 2015. január 1-én indult és 18 hónapon keresztül tart majd.

Ez a program az Európa Tanács
részfinanszírozásával valósul
meg.
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