
EUROPSKI TJEDAN SPORTA 

Europski tjedan sporta (EWoS) projekt je Europske komisije u sklopu programa Erasmus+ Sport. U 

2015. godini po prvi puta će se održati diljem država EU pa tako i u Republici Hrvatskoj, a 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenovano je Nacionalnim koordinacijskim tijelom 

Europskog tjedna sporta 2015. u Hrvatskoj. Europski tjedan sporta ima za cilj promoviranje 

sudjelovanja te podizanje svijesti o važnosti sporta i fizičke aktivnosti te bi trebao pomoći promijeniti 

javnu percepciju i ponašanje pojedinca. Očekuje se da postane periodično kalendarsko događanje, koje 

će se održavati svake godine tijekom drugog tjedna rujna. Prvo izdanje će se održati od 7. do 13. rujna 

2015. u svim državama članicama EU. 

Kako bismo obilježili Europski tjedan sporta na nacionalnoj razini, Uprava za sport, Služba za 

sportska udruženja i međunarodne poslove pripremila je projektne aktivnosti za organizaciju 

cjelodnevnog Nacionalnog eventa/događaja koji će se pod parolom #Be Active održati na Bundeku 

12. rujna 2015. godine.  

Kroz cjelodnevni program vodećeg događaja Be CROactive na Bundeku 12. rujna 2015. godine 

posjetiteljima bi se promovirale sportske i fizičke aktivnosti, te aktivnosti zdravog života. S obzirom 

na sve mogućnosti koje lokacija nudi, taj dan park će se pretvoriti u svojevrsno putovanje kroz 7 

različitih tematskih sportskih polja i kutaka u kojima će se posjetiteljima omogućiti sudjelovanje. 

Aktivnosti započinju u 9:00 i završavaju u 22:00 sata. Na Bundeku će se postaviti i pozornica za 

izvođenje sportskih programa te zabavnih sadržaja. Program će sadržavati razna natjecanja, kutke za 

informiranje o sportu i sportskim klubovima, sudjelovanje u sportskim izazovima te zdravstvene 

preglede. Širok raspon aktivnosti će se organizirati za djecu (druženje s projektnim ambasadorima, 

igranje s maskotama, igra na igralištu), mlade, studente (prezentacija sportskih klubova i nacionalnih 

sportskih saveza, prezentacije sportskih projekata, prezentacija netradicionalnih sportova, fitnes 

klubovi, tvrtke sportske industrije i dr.; zumba, pilates, joga, testiranje granica, slobodno penjanje, 

košarkaški i malonogometni turnir, biciklijada i dr.), osobe s invaliditetom (košarka u kolicima), 

starije osobe (mjerenje krvnog tlaka, indeks tjelesne mase, postotak masnog tkiva, tjelesna težina, 

kviz: zdrav stil života), posebne aktivnosti za obitelji (jutarnja joga, fitnes, ples, Facebook i Instagram 

foto natječaji). Sportske aktivnosti i promocija sporta te atraktivan program odvijat će se i u jezeru 

Bundek (plivanje s jednom perajom). 

Poznati hrvatski sportaši, ali i javne osobe aktivne u sportu biti će uključene u projekt kao ambasadori. 

Uzimajući u obzir međunarodnu dimenziju projekta, u projekt će se uključiti volonteri koji će na taj 

način dobiti mogućnost steći širok spektar vještina, kompetencija i iskustva kroz aktivni angažman u 

svim aspektima organizacije.  


