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Problem

1.) Analiza – określenie potrzeb.

• Dokument - Promocja HEPA (No. 13, August 2017), EuropeActive wskazuje, że 51.6% populacji (18 lat i starsi) oraz około 30% dzieci  ma 
nadwagę

• Spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jako główna przyczyna otyłości, co prowadzi do chorób: serca, nadciśnienia, cukrzycy 
typu II, problemów oddechowych, problemów z płodnością, raka, zwyrodnień stawów czy chorób psychicznych

• Brak aktywności fizycznej jako czwarty główny czynnik zgonów

• Raport WHO (November 22, 2019) - około 80% dzieci w wieku 11-17 nie stosuje się do zaleceń odnośnie 60 minut aktywności dziennie. W 
niektórych krajach procent nieaktywnych dziewcząt jest nawet wyższy ( 85% do 78%)

• Komunikat Parlamentu UE (18.01.2011) ‘Developing the European dimension in sport’ wskazuje na duże rozbieżności w działaniach w 
poszczególnych krajach UE

• ‘The Tartu Call for a healthy lifestyle’ wskazuje, że problem mogą rozwiązać dogłębne badania problemu i przygotowanie właściwych 
wytycznych do jego rozwiązania

2.) Wnioski:

• Natychmiastowe działanie.

• Podejmowane działania nie przynoszą skutków. Zakładany poziom 70% nie zostanie osiągnięty do 2030 roku. 

• WHO rekomenduje większe zaangażowanie dużych organizacji w tworzeniu nowych polityk działania. 

• Nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami UE, wymiana dobrych praktyk oraz tworzenie strategii.



Tartu Call
(Wezwanie z Tartu)

„Jeżeli moglibyśmy dać każdemu właściwą ilość pożywienia oraz ćwiczeń, nie za mało i nie za dużo, osiągnęlibyśmy najbezpieczniejszą 
drogę do zdrowia."  

Ta formuła zdrowego życia została zaproponowana ponad 2000 lat temu przez Hipokratesa, starożytnego greckiego lekarza i tak zwanego 
ojca medycyny. Dwa tysiąclecia później zdrowy tryb życia jest tak samo ważny jak zawsze, a jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być 
bardziej wspólne myślenie, jeśli chodzi o kształtowanie polityki, według trzech komisarzy europejskich, którzy wspólnie wezwali do działania.

Zbiegający się z Europejskim Tygodniem Sportu, wezwanie do zdrowego stylu życia w Tartu zostało ogłoszone 22 września 2017 roku w 
estońskim mieście o tej samej nazwie przez komisarzy Phila Hogana (rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich), Tibora Navracsicsa (edukacja, 
kultura, młodzież i sport) i Vytenis Andrikiukaitis (zdrowie i bezpieczeństwo żywności) 

przedstawia mapę drogową promowania zdrowego stylu życia w Europie, w szczególności wśród dzieci, w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wśród propozycji są:

• zwiększenie finansowania projektów promujących sport (finansowanych w ramach unijnego programu Erasmus +), z możliwością 
skupienia się na określonych środowiskach, takich jak szkoły

• zachęcanie do innowacyjnych podejść do promowania i podnoszenia świadomości na temat korzyści płynących ze zdrowego stylu 
życia poprzez unijne sieci innowacji i technologii, takie jak EIT Health i EIT Food (European Institute of Innovation and Technology)

• promowanie unijnego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole”, uruchomionego w sierpniu 2017 r., a także narzędzi edukacyjnych,
takich jak pakiet zasobów dla nauczycieli

• wspieranie kampanii promujących zdrowe odżywianie i zwiększających spożycie owoców i warzyw (np. kampania „5 razy dziennie”) w 
ramach programu promocji produktów rolnych UE finansowanych każdego roku z budżetu wspólnej polityki rolnej

https://ec.europa.eu/sport/sites/default/files/tartu/ewos-tartu-call_pl.pdf

https://ec.europa.eu/sport/sites/default/files/tartu/ewos-tartu-call_pl.pdf


Pomysł

„Strategia na rzecz 
zwiększenia 
aktywności 

fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży 
przy wykorzystaniu 

lekkiej atletyki ”

Aktywizacja 
organizacji 

sportowych mających 
największy wpływ na 
aktywność fizyczną 
dzieci i młodzieży w 

wieku 7-15 lat

Zwiększenie poziomu 
aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży w 

wieku 7-15 lat



Partnerzy

Ideą Projektu jest współpraca organizacji sportowych będących na 
najwyższym szczeblu decyzyjności w danym kraju, to znaczy Związków 
Lekkoatletycznych. Gwarantuje to dostęp do najbardziej 
doświadczonych osób pracujących w sporcie, a co za tym idzie 
również realizację założeń Projektu na najwyższym poziomie.  

Projekt realizuje pięć narodowych związków sportowych 
lekkoatletycznych:

• Polski Związek Lekkiej Atletyki (Koordynator)

• Austriacka Federacja Lekkoatletyczna (Partner 1)

• Fiński Związek Lekkiej Atletyki (Partner 2)

• Bułgarska Federacja Lekkoatletyczna (Partner 3)

• Słowacka Federacja Lekkiej Atletyki (Partner 4)



Proces aplikacji

Przygotowanie 
wniosku

Luty-marzec 
2020

Aplikacja

Kwiecień 2020

Decyzja

Listopad 2020

Przyznane 
wsparcie

Grudzień 2020

Wybrana akcja – Współpraca Partnerska (duża)



Przyznane wsparcie

325 560 Euro

Austria € 80 075,00 

Bułgaria € 37 505,00 

Finlandia € 66 195,00 

Polska € 92 280,00 

Słowacja € 37 505,00 

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 – grudzień 2023



Dokument będzie się składał z :

• Analizy Zasobów w każdym z krajów biorących udział w Projekcie 
związanych z aktywnością fizyczną oraz uprawianiem sportu (lekkiej 
atletyki), tj: infrastruktury sportowej, zaplecza sprzętowego, zasobów 
ludzkich oraz zbiór „Dobrych Praktyk”, 

• Analizy Potrzeb związanych z aktywnością fizyczną oraz uprawianiem 
sportu (lekkiej atletyki), tj.: oceny proponowanych rozwiązań w krajach 
projektu, jakości prowadzonych zajęć, dostępność różnych form 
aktywności fizycznej, czynników utrudniających podejmowanie 
aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, itp.

• Propozycji rozwiązań systemowych zwiększenia aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, przygotowanych dla pięciu grup 
mających największy wpływ na poziom aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży tj.: narodowych organizacji sportowych, klubów sportowych, 
szkół, stowarzyszeń sportowych oraz rodziców.

„Strategia na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży 

przy wykorzystaniu lekkiej atletyki ”



• Wypracowana wspólnie Strategia zostanie przygotowana dla grup 
docelowych na lata 2024-2030 i będzie dokumentem wskazującym 
kierunek działań niezbędnych dla zwiększenia aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. 

• Będzie ona rozpowszechniana wśród wszystkich organizacji 
mających wpływ na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w 
krajach realizujących Projekt oraz poza nimi.

„Strategia na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży 

przy wykorzystaniu lekkiej atletyki ”



Zespół Projektu

Koordynator – Polski Związek Lekkiej Atletyki

Paweł Jesień 

Koordynator 

Projektu

Prof. Janusz Iskra

Naukowiec

Maciej 

Jałoszyński

Media/Promocja

Justyna Jędrych

Administracja

Finanse

Dominik Witczak

Administracja

Dokumentacja



Zespół Projektu

Zespół Projektu

Partnerzy

Puhaleva Galia 

Team manager

Puhaleva Vasiliana

Naukowiec

Karaminova Maya 

Administracja

Dokumentacja

Rauch Bernhard 

Team manager

Methlagl Michael 

Naukowiec

Baudis Helmut 

Administracja

Dokumentacja

Ľašová Veronika

Team manager

Pupiš Martin 

Naukowiec

Kirnova Anna 

Administracja

Dokumentacja

Jäntti Piia Team 

manager

Rajamäki Tapio

Naukowiec

Kivi Mikko

Administracja

Dokumentacja

Bułgarska 
Federacja Lekkoatletyczna 

Austriacka
Federacja Lekkoatletyczna 

Słowacka
Federacja Lekkoatletyczna 

Fiński 
Związek Lekkiej Atletyki



Promocja

Promocja Projektu będzie się odbywać poprzez:

• Stronę Projektu www.athletics4health.eu,

• Profile na Facebooku ( wszyscy prowadzą w swoich językach),

• Strony www Związków LA,

• Strony UE,

• Inne media elektroniczne.

http://www.athletics4health.eu/


Athletics 4 Health
www.athletics4health.eu

http://www.athletics4health.eu/


Athletics 4 Health

W celu zaprezentowania efektów wypracowanej Strategii zostaną 
zorganizowane zawody sportowe dla dzieci w wieku 12-13 lat.

Miejsce: Polska.

Termin: Sierpień-wrzesień 2023.

Udział: 140 dzieci z pięciu krajów:

• Polski,

• Słowacji,

• Austrii,

• Bułgarii,

• Finlandii.



Zalety Projektu

• Nazwa gwarantująca zainteresowanie najważniejszych instytucji,

• Zasięg europejski,

• Potencjał rozwojowy,

• W dobie kryzysu związanego z wirusem, tematyka zdrowotna będzie 
rosła na znaczeniu a co za tym idzie będzie większe 
zapotrzebowanie na programy poprawy zdrowia a w szczególności 
odporności na choroby. To gwarantuje uprawianie lekkiej atletyki.



Zapraszam do kontaktu
Paweł Jesień

Koordynator ds. projektów unijnych 
Polski Związek Lekkiej Atletyki

Email pawel.jesien@pzla.pl
Tel. + 48 691 280 628

mailto:pawel.jesien@pzla.pl

