
Sport

O ČEMU JE RIJEČ?
Europski tjedan sporta nova je inicijativa Europske komisije za 
promicanje sporta i tjelesne aktivnosti diljem Europe. Za vrijeme 
Tjedna sporta osmislit će se nove aktivnosti te će se nastaviti s 
aktivnostima iz postojećih uspješnih inicijativa na europskoj, na-
cionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Ova europska kampanja 
inspirirat će Europljane da budu aktivni (#BeActive) tijekom 
Tjedna sporta i ohrabriti ih da ostanu aktivni tijekom cijele godine.

ZAŠTO?
Sport i tjelesna aktivnost znatno pridonose dobrobiti europskih 
građana. Međutim, razina tjelesne aktivnosti trenutačno je u sta-
gnaciji, a u nekim državama čak i opada. Europski tjedan sporta 
odgovor je na taj izazov. Nedostatak tjelesne aktivnosti nema 
samo negativan učinak na društvo i zdravlje ljudi, već uzrokuje i 
gospodarske troškove. Preko sporta možemo poslati snažnije po-
ruke tolerancije i osnažiti građanstvo diljem Europe. Promicanje 
uloge sporta kao sredstva društvene uključenosti pomoći će u rje-
šavanju trenutačnih izazova s kojima se suočava društvo u Europi.

CILJ?
Europski tjedan sporta usmjeren je na poticanje sudjelovanja u 
sportu i tjelesnim aktivnostima te podizanje svijesti o njihovim 
brojnim dobrobitima. Tjedan sporta namijenjen je svima bez ob-
zira na dob, podrijetlo ili tjelesnu pripremljenost. Trebao bi okupiti 
pojedince, tijela javne vlasti, sportski pokret, organizacije civilnog 
društva i privatni sektor. Lokalnim inicijativama Tjedan sporta  
potaknut će Europljane da redovito budu aktivni 
(#BeActive) te će im omogućiti više vježbanja u 
svakodnevnom životu.

KADA?
Prvi Europski tjedan sporta održat će se od 7. do 13. rujna 2015. 
U prvoj godini zemlje sudionice moći će organizirati aktivnosti i 
događaje na nacionalnoj razini do kraja mjeseca. Europski tje-
dan sporta nije osmišljen kao jednokratni događaj. Održavat će se 
svake godine u rujnu od 2015. nadalje.

KAKO?
Europski tjedan sporta bit će organiziran u 4 Tematska dana 
koja će se odnositi na: obrazovno okruženje, radna mjesta, otvo-
reni prostor, klubove i centre za fitness. Za svako od navedenih 
okruženja organizirat će se brojne inicijative i aktivnosti na razli-
čitim razinama (na razini EU-a, nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj 
razini) u koje će biti uključeni mnogi dionici. Europska komisija 
će u Bruxellesu organizirati otvaranje Tjedna sporta sa središ-
njim događajem u koji će biti uključeni brojni mediji. Glavna tema 
kampanje za Tjedan sporta „#BeActive“ trebala bi postati refe-
rentni okvir za postojeće kampanje, događaje i aktivnosti tijekom 
cijele godine.

TKO?
Europski tjedan sporta inicijativa je Europske komisije. Tjedan 
sporta će se diljem Europe provoditi vrlo decentralizirano i u bliskoj 
suradnji s nacionalnim koordinatorima te brojnim različitim par-
tnerima koji odlučno podupiru Tjedan sporta. U izvođenju različitih 
promotivnih aktivnosti sudjelovat će tim ambasadora.
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Europski tjedan sporta
ukratko

SUDJELUJTE!
Europski tjedan sporta namijenjen je VAMA! 
Nemojte propustiti mogućnost sudjelovanja u prvom izdanju Europ-
skog tjedna sporta. Čekaju vas mnogobrojne aktivnosti u cijeloj Europi. 
Posjetite našu internetsku stranicu kako biste upoznali ambasadore, 
otkrili sva događanja i još puno toga.
#BeActive!

ec.europa.eu/sport/week

http://ec.europa.eu/sport/week

