
Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  
information contained therein. 

ОБЩ ДОКЛАД ОТ ЕВРОПЕЙСКО 
ПРОУЧВАНЕ ЗА ГОТОВНОСТТА ДА СЕ 

ПРОВЕДАТ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА В СТРАНИТЕ 

ПАРТНЬОРИ НА FUNMILIES  
 

България, Гърция, Унгария, Италия, Словения  



This page intentionally left blank  



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

1 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

Съдържание 
 
Въведение в проекта и конкретни резултати 2 

 Доклад 3 

Концептуална информация и обосновка 4 

поколенията и необходимостта да бъдат близки 4 

поколенията и техните спортни дейности 5 

Тема на проучването, целеви групи, цели, задачи и значение  7 

Тема на изследването 7 

Целеви групи 7 

Теми 7 

Цели 8 

Значение на изследването 8 

МЕТОДОЛОГИЯ 9 

Описание на методите 9 

Събиране на данни 9 

Хипотези 9 

Изследователски въпроси 10 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА НАХОДКИТЕ 11 

Спорт в страните- партньори 11 

Еволюция на отношението към соматичната култура и сегашното възприятие на спорта в 
страните партньори 11 

Правна рамка, подпомагаща развитието и предоставянето на спортове между поколенията 13 

Описание на извадката 14 

Валидност на хипотезите 45 

Констатации 47 

Заключения и препоръки 50 

ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ 53 

ПРИЛОЖЕНИЯ 55 

Приложение 1 - Най -добри практики 55 

Приложение 2 - Въпросник от проучване 64 

Приложение 3 - Пример за изследване 73 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

2 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТА И СПЕЦИФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
В проекта Funmilies участват 5 организации- партньори от Унгария (BAIS), Гърция (ANCE), 
Италия (CSC), България (ABS) и Словения (Словенски университет за трета възраст) , и се 
координира от ANCE.  
 
Проектът Funmilies е насочен към по -млади и по -възрастни хора, съответно от 12 до 25 и от 65 
до 84 години, като изследва техните характеристики и афинитети по отношение на спорта и 
поставя под въпрос как биха могли да се надграждат, установяват и популяризират тези 
дейности в държавите- партньорки.  
 
Настоящият интелектуален продукт се основава на резултатите от националното Проучване за 
готовността да се предприемат спортни дейности между поколенията, проведено от всички 
партньори по проекта. 
 
За тази цел Словенският университет: 

1. Въведе партньори в редица изследвания в областта на спорта, както и в образованието 
между поколенията;   

2. Подготви изследователски насоки за партньорите, съдържащи основни правила за 
провеждане на интервюта, етични въпроси на поверителност и съгласие, подробно 
обяснение на структурата на националните доклади и редица приложени шаблони и 
придружаващи ги документи;  

3. Разработи анкетна-проучване за партньорите за провеждане на национално проучване за 
готовността да се предприемат спортни дейности между поколенията за здравословен 
живот; 

4.  Въз основа на резултатите от националното проучване е изготвен този компилиран 
Европейски научен доклад, отнасящ се до страните партньори. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Проектът Funmilies, от който това проучване е съществена част, има за цел да определи 
контактните зони за спортове между поколенията и да идентифицира спортове, които биха 
подхождали както на представители на по-младото (12-25 годишна възраст), така и на 
представители от по-възрастните поколения (на възраст от 65 до 84 години), базиращи се на: 
 

1. традициите в спорта, както и еволюцията на отношението към соматичната култура в 
страните на партньорите,  

2. опита на младите и по -възрастните поколения в  спорта и техния афинитет към единични 
спортове и спортни дейности. 

 
Анкетата за изследване на готовността за предприемане на спортни дейности между 
поколенията включва както млади, така и по -възрастни участници от двата пола. За двете целеви 
групи беше използван един и същ въпросник. Следователно данните за възрастта на участниците 
бяха съществени. 
 
Това проучване се опира върху компилирането на данните, получени на национално ниво в 
страните партньори. Понякога резултатите може да не съответстват на националните резултати, 
въпреки това те са източник на събрани данни, даващи общ поглед върху спорта и готовността 
за спорт между поколенията в целевите държави от ЕС. 
 
Този доклад разглежда процеса на проучването, данните и резултатите от изследванията, 
превърнати в препоръки. 

ПРОИЗХОД И ОБОСНОВКА НА ИДЕЯ 
 
Основни ключови думи и понятия: поколения, диалог между поколенията, зони за контакт, 
семейство, спортен клуб, учене между поколенията, спортни дейности между поколенията, 
личностно израстване, обвързване на поколенията. 
 
Този концептуален фон има за цел да помогне на изследователя да получи по-широка представа 
за проучената тема и за по -добро провеждане на проучването. От съществено значение е 
изследователите и партньорите по проекта да разберат, че спортните дейности между 
поколенията не са важни сами по себе си, а са предназначени да подобрят диалога и връзката 
между поколенията. Спортните дейности между поколенията са свързани с даването един на 
друг, което означава да си наясно с нуждите и интересите на човека и да отстояваш общите ви 
интереси едновременно. Младите и по-възрастните хора задоволяват своите психо-социални 
нужди в общността (семейство, клубове и т.н.) в зависимост от желанието си да изпитат 
личностно израстване (повече знания, повече умения, положителни емоции и т.н.) 

 
Има проучвания за учене между поколенията, което се основава на теории от различни 
дисциплини, като се набляга на различни концепции. Едно от най -новите понятия, подходящи 
за нашето изследване, е концепцията за контактните зони. Зоните за контакт между поколенията 
са описани като пространствени фокусни точки, в които различните поколения могат да се 
срещнат, да си взаимодействат, да изградят ценни взаимоотношения (например доверие и 
приятелство) и, ако желаят, да работят заедно за решаване на проблеми от местно значение 
(Kaplan et al., 2020). Концепцията за контактни зони означава генериране и регенериране на 
живота на общността - включително семейства,  но също така и паркове и места за отдих, където 
практикуващи, изследователи, спортни педагози и треньори биха могли да интегрират 
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концепцията в работата си. Техният фокус трябва да бъде върху създаването на ценни, 
ефективни среди между поколенията. 
 
Поколенията и необходимостта да ги обединим  
 
Мишел Онфрей, френски философ, твърди, че нашето общество мрази миналото си, това, което 
принадлежи на миналото, не се оценява. По -възрастните поколения пречат на скоростта на 
историята, докато по -младите поколения бързат напред. Днес поколенията може да са по -
самостоятелни, но колкото по-голяма е тяхната свобода, толкова по -малко се чувстват длъжни 
на предните поколения и са по-малко чувствителни към съдбата на идните поколения. Въпреки 
това трябва да се вземе под внимание дали различните поколения могат или не да споделят общи 
характеристики. Те трябва да бъдат взети предвид при организирането на диалог в зоните за 
контакт и изграждането на необходимото сътрудничество. 
 
Често се смята, че по -младите хора не се интересуват от общуване с по -възрастните хора, че по 
-възрастните хора се интересуват само от техните малки лични проблеми, с които младите хора 
не могат да се ангажират и т. н. И все пак, ако и на двамата се предлагат възможности да създават 
заедно, да дават на всеки други, за да получат от други поколения, те могат да отговарят на 
общите им интереси. И двете страни, като дават и получават, установяват отношения и социални 
връзки. 
 
Днешното общество става все по -разпокъсано и също така става все по -трудно да се установи 
естествен диалог между поколенията. В организирания диалог и практики между поколенията 
(т.е. спортни дейности между поколенията) поколенията са целенасочено, смислено събрани. 
Начинът да ги съберем е въпрос на добра воля, взаимно разбирателство между поколенията и 
наличието на оферта за спортни дейности между поколенията. 
 
Поколенията трябва да се запознаят помежду си, те имат какво да научат един от друг. Всичко 
това може да бъде постигнато най -добре чрез творчески и споделени процеси в общностите, 
включително семейства.  
 
Ученето по -късно в живота и възможностите за обучение между поколенията са начини, които 
имат за цел да променят индивидуалния живот на по -младите и по -възрастните хора, и да 
консолидират и създадат връзки в общностите между поколенията (т.е. семейства, които са 
естествени общности между поколенията).  
 
Освен това активното остаряване, най-добрата политическа визия за старостта в момента, 
предполага, че възрастните хора трябва да останат в постоянен контакт и сътрудничество с по-
младите поколения. А именно, невъзможно е да си представим активни възрастни хора, 
откъснати от други поколения, съсредоточени върху домовете си и върху намаляваща мрежа от 
връстници.  
 
Поколенията и техните спортни дейности 
 
Спортът може да се разглежда като процес. Спортната дейност е свързана със способността на 
всеки млад човек да посрещне своите психо-социални нужди в общността в зависимост от 
желанието им за личностно израстване. Отпадането на спортни дейности при млади хора често 
се наблюдава в резултат на някои обстоятелства или събития, предизвикващи техните негативни 
чувства. Нещо повече, това може да бъде и под влиянието на някои  важни или преходни събития 
в живота им или на появата на връстници или възрастни хора, които служат за подражание. 
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Ангажираността със спортни дейности драстично намалява, когато младите хора навлизат на 
пазара на труда или започват да живеят далеч от родителите си. 
 
Младите хора, които искат да се включат в спортните практики, не са еднакво свободни да 
избират, нито са еднакво свободни да продължат спортната си дейност. Последното става по -
малко възможно, когато техните родители смятат, че спортните дейности влияят негативно на 
ученето им, или пречат на  семейния живот защото семействата се отдалечават. 
 
По-възрастните хора са най-слабо активната възрастова категория в спортните дейности във 
всички страни партньори. Те могат да бъдат заседнали поради стереотипните възприятия за 
старост, здравословно състояние или социална изолация. Въпреки това те също имат нужди и 
очаквания. Не само че възрастните хора са по -малко активни в спорта, но те също така  са 
активни по различен начин; те харесват техните спортни дейности да бъдат структурирани и 
институционализирани. Любовта им към спорта не се ограничава само до един спорт и зависи 
от спортните дейности на техния живот. Поддържането на здраве и предотвратяването на 
загубата на самостоятелност може да ги накара да започнат да практикуват различни видове 
спорт. 
 
Въпреки това, в много европейски страни няма достатъчно спортни дейности за по-
възрастните поколения, които да вземат предвид техните специфични способности.  В някои 
страни от ЕС спортът традиционно се счита за присъщ на децата и младите хора. 
 
Възрастните хора не искат да им бъде поставян етикет като на по -възрастни, затова спорта 
между поколенията е добра идея. За да могат спортните дейности между поколенията да бъдат 
реализирани, са необходими мотиви, контакти, теми, подкрепа за определен период от време. 
Подобни дейности не са предназначени само за удоволствие, но се предполага, че имат 
положително въздействие върху връзката между поколенията. Следователно те не могат да се 
провеждат като единични събития или краткосрочни дейности. 
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ТЕМА НА ПРОУЧВАНЕТО, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ЗНАЧЕНИЕ НА 
ПРОУЧВАНЕТО  
 
Тема на проучването 

 
Поколенията, независимо дали са млади или стари, имат свои собствени характеристики и свои 
специфични предпочитания към спортните дейности. Те трябва да бъдат идентифицирани. На 
тази основа ще се препоръчват спортни дейности между поколенията и ще се оформят 
практики. Културният произход (спортната традиция и отношението към соматичната култура в 
отделни страни от ЕС) ще бъдат взети предвид при тълкуването на резултатите от това 
проучване. 
  
Целеви групи 
 
Проучването е насочено към по -млади и по -възрастни участници съответно от 12 до 25 и над 
65 до 84 години, и готовността на тези възрастови групи да се занимават със спортни дейности 
и поколения между поколенията в рамките на семейства и общности (зони за контакт). 
Готовността им е изследвана през призмата на: 
 

1. Възприятия на поколенията и осигуряване на организирани спортни практики между 
поколенията, както и еволюцията на соматичната култура в страните партньори;  

2. Взаимодействие на различни фактори, влияещи върху по -млади и/или по -възрастни 
поколения на различна възраст и техния афинитет към спортни дейности, започване на 
спортни дейности, отпадане или повторно приемане; (приоритети на родителите, 
социално-професионална категория на родителите, принадлежност към социалната 
класа, социално признание, желание за изпълнение, желание за принадлежност, 
личностно израстване, модели за подражание, решаващи събития, преход от първична 
към вторична социализация, борба срещу социалната идентичност, наложена на по-
възрастните хора, здравословни проблеми, афинитети, развити през живота, страх от 
загуба на автономия); 

3. Предпочитаните спортни дейности на по -млади и по -възрастни поколения от различни 
възрастови групи и  

4. Мотивите на по -младите и по -възрастните поколения от различни възрастови групи за 
редовно събиране в областта на спортните дейности между поколенията;  

5. Стратегии за (пре) установяване на траен контакт в рамките на семействата чрез 
подкрепа на спортните дейности и формати между поколенията;  

6. Младите и по -възрастните поколения се възползват от своите знания и опит, изграждат 
и поддържат своите спортни дейности и формати между поколенията. 

 

Теми 
 
Според казаното по -горе, този компилиран доклад на ЕС-вечесе доближава найдо следните 
теми: 

1. Спорт в страните партньори, 
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2. Отношение към соматичната култура и нейната еволюция през вековете,  
3. Афинитетите на младите поколения към единичните спортове,  
4. Афинитетите на по -възрастните поколения към единичните спортове ,  
5. Съществуващи добри практики в спорта между поколенията, 
6. Възможности за разработване на формати и съдържание на спортни дейности между 

поколенията. 
 
Цели  
 
Това проучване има няколко цели:  

● Да проучи развитието на отношението към соматичната култура и спортните традиции в 
страните партньори по проекта;  

● Да проучи днешното възприятие и предлагането на спортни практики/спортни практики 
между поколенията в страните партньори по проекта;  

● Да се изследва участието на по -младите и по -възрастните поколения в спортни 
дейности/спорта и тяхната привързаност към единичните спортове; 

● Да проучи мотивите на по -възрастните и по -младите хора да се включат в спортни 
дейности между поколенията; 

● Да се идентифицират спортните дейности, които биха могли да послужат като основа за 
установяване на спортни дейности между поколенията в семейства и други общности 
според преобладаващите предпочитания на отделните поколения; 

● Да докаже съществуващите добри практики на спорта между поколенията в страните 
партньори по проекта;  

● Да се поставят основи/стратегии за разработване на формати и съдържание на спортни 
дейности/спортове между поколенията като подкрепа за връзката между поколенията 
в рамките на семейства или други общности, отговарящи на нуждите на по -младите и 
по -възрастните поколения;  

● Да се повиши осведомеността за ролята и значението на спорта между поколенията, 
което позволява на поколенията да се възползват от своите знания и опит от жизнения 
цикъл.  

 

Значение на проучването 
 
От резултатите, получени в това проучване, доставчиците на спортни дейности ще могат да 
приложат своите спортни дейности между поколенията, като се имат предвид допълващите се 
способности на поколенията, самите дейности, но и тяхната социална и свързваща роля между 
поколенията. Те ще могат да използват резултатите, когато организират и избират дейности по 
програмата, структурират и повишават осведомеността за собствената си мисия между 
поколенията и мисията на такива програми.  
 

МЕТОДОЛОГИЯ  
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Описание на методите 
 
Има няколко стъпки, които се следват по пътя към съставянето на този доклад за европейско 
проучване. Някои от стъпките бяха частично направени за партньорството предварително от 
словенската организация U3A (индуктивно изследване на литературата). Въпросник за 
проучване бе разработен и ръководени от словенската организация U3A. Данните бяха събрани 
от предварително определени групи-участници за измерване на нагласите и поведението на 
населението. Приложеният въпросник беше главно количествен, но бяха използвани и 
качествени методи. Когато проучването беше проведено лице в лице или индивидуално в Zoom, 
някои изследователи предпочетоха да водят диалог с интервюираните, задавайки подвъпроси. 
В края на въпросника за анкетата бяха обсъдени два допълнителни въпроса с участниците. 
Проучването е проведено върху извадка от внимателно подбрани респонденти. При 
предприемането на интервютата за изследователски проучвания изследователите предприеха 
стъпки, за да гарантират поверителността на изследванията, които бяха посочени в Насоките за 
изследователи от словенската организация U3A. 
  
Събиране на данни 
 
Данните се събират предимно в една или две сесии, насрочени в Zoom с всеки участник или 
данните се събират чрез анкетата, изпратена в писмена форма до участниците, ако разбират 
английски. В Италия и Словения данните бяха събрани и по телефона, електронна поща и лице 
в лице при спазване на социална дистанция и други мерки против COVID. Продължителността е 
90 минути в една или две сесии, всяка с продължителност 45 минути в зависимост от 
концентрацията на участниците. Като алтернатива, ако можеше да се спазва социалното 
дистанциране и други мерки за сигурност на COVID, беше осигурено време за присъствие на 
изследователите, провеждащи интервюта лице в лице. 
 
Хипотези 
 
В това изследване има 8 хипотези, водещи до 4 изследователски въпроса. Във връзка с 
изследователските въпроси по -долу са следните хипотези:  

 
Хипотеза 1 

В повечето страни спортът се възприема предимно като спортни дейности и много по -
малко като опознаване на поколенията и поддържане на връзка между тях.  

Хипотеза 2 
В повечето страни спортните дейности между поколенията се считат за невъзможни 
поради недостатъчните способности и предпочитанията на различните поколения.  

Хипотеза 3 
По -младите и по -възрастните поколения са повлияни най -вече от взаимодействието 
на различни фактори, влияещи върху участието им в спорта. 

Хипотеза 4 
По-младите и по-възрастните поколения имат психо-социални нужди, които ги 

мотивират да се занимават със спорт. 
Хипотеза 5  

Някои предпочитани спортни дейности от по -младото и по -старото поколение се 
припокриват. 
Хипотеза 6 
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Няма достатъчно спортни дейности между поколенията, предвидени в страните 
партньори.  
Хипотеза 7 

Новите спортни дейности между поколенията трябва да се основават на вече 
съществуващите спортни разпоредби между поколенията, спортните предпочитания на 
поколенията, които се припокриват, както и на съществуващата среда и съществуващите 
зони за контакт. 

Хипотеза 8 
Новите спортни дейности между поколенията трябва да затвърдят връзките между 
поколенията и да повишат обществената чуваемост.  

 
Изследователски въпроси 
 
Това изследване се основава на четири въпроса: 

1. Как се възприемат поколенията и спортните дейности в страните партньори? 
2. В кои спортове се включват по -младите и по -възрастните поколения от различни 

възрастови групи и защо? Кой/какво е повлияло на избора им на дейности по време на 
живота досега? 

3. Какви са мотивите по -младите и по -възрастните поколения от различни възрастови 
групи да се занимават с индивидуални спортни дейности? 

4. Кои спортни дейности и формати на обучение между поколенията могат да съберат и 
поддържат по -млади и по -възрастни поколения от различни възрастови групи в 
рамките на семействата? 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО, АНАЛИЗИРАНЕ И ТЪЛКУВАНЕ НА 
НАХОДКИТЕ 

 
Спортът в страните партньори  
 
Спортът присъства във всички страни партньори, но има значителни разлики между страните, 
които се придържат към традицията от миналото и на съвременните политически решения на 
правителствата. Политиките и спортните стратегии в отделни държави се основават както на 
национални, така и на правни документи на Европейския съюз. 
 
В Унгария спортът се третира като национален стратегически сектор от 2010 г. Правителствата 
отделят политическа и финансова подкрепа най -вече на елитни спортове с малко влияние 
върху процента на физическа активност на унгарските граждани като цяло. Липсват обществени 
инициативи относно участието на възрастни хора над 65 години във физически дейности. 
Насърчаването на спортните дейности между поколенията е пренебрегвано досега. 
 
През последните десетилетия в Гърция, спортът е широко приет в масовата гръцка култура, 
привличайки хиляди страстни личности както към индивидуални, така и към отборни спортове 
като футбол и баскетбол. Уязвимите социални групи, включително възрастните хора, имат 
ограничени възможности да се включат в организиран спорт в съответствие с ограниченията им 
в други области, като образование за възрастни, работа и система за социални грижи. 
Стереотипите за възрастните хора са обезкуражаващи за възрастните хора, които в крайна 
сметка биха искали да участват в спортни дейности.  
 
По същия начин Гърция, България и до известна степен Словения, Италия са отдадени най -
вече на футбола, въпреки че историята на спорта в тези страни се различава.  

 

Еволюция на отношението към соматичната култура и сегашното възприятие 
на спорта в страните партньори  
 
Еволюцията на отношението към соматичната култура се е случила поне в някои страни 
партньори през вековете. Някои от тях организираните спортове започват през 
Средновековието (България, Словения). Изглежда, че тези ранни развития все още оказват 
влияние върху настоящия избор и общото възприятие за спорта в тези страни от ЕС. В 
съвременните общества на ЕС спортът се регулира както от национални документи и стратегии, 
така и от документите на ЕС. Тези документи отразяват позицията на спорта в страната. 
 
Унгария  
Националната спортна стратегия цели Унгария да стане не само „спортна нация“, но и „спортно-
активна нация“. „Всички мъже имат право на спорт и това право е гарантирано от 
държавата, независимо дали става въпрос за състезателен спорт, свободно време, 
студентски и университетски университет, спорт за хора с увреждания или запазване на 
здравето“. Въпреки това само 12% от унгарското население достига достатъчното ниво 
на физическа активност. До днес Унгария остава нация, фокусирана върху елита. 
 
Гърция 
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Спортът започна с игри, предназначени да отпуснат жителите след упорита работа. Спортната 
традиция в Гърция е една от най -древните в света, датираща от 776 г. пр. Н. Е., когато първите 
олимпийски игри са записани в Олимпия. Спомените за древногръцката традиция в спорта са 
въплътени в руините на Олимпия и други древни градове, както и в няколко произведения на 
изкуството като минойско-микенските стенописи (от 1500 г. пр. Н. Е.) и пасажите на Омир 
„Илиада“. Въпреки че публичните игри се свързват с фигури, принадлежащи към политическите 
и социални елити на тази епоха, игрите са отворени за всички свободни мъже с гръцко 
гражданство. В съвремието Гърция възстанови ролята си на спортна страна, като беше домакин 
на международните олимпийски игри през 1896 г. 
 
Италия 
Италия има дълга традиция в организираните спортове. В римско време е имало игри, считани 
за вид свободно време за трудолюбивите хора. Организираният спорт започва с фашизма, 
когато са създадени CONI, ONB (Национална организация Balilla) и OND (Национална 
организация Dopolavoro). CONI предлага управленска подкрепа на спортните органи, за да 
осигури функционирането и растежа на цялата италианска спортна система.  
Спортната практика в Италия постепенно се увеличава. Характеристиките му се променят. През 
2019 г. имаше 21 милиона италианци („непрекъснати“ практикуващи и „случайни“), които 
практикуваха спорт, от които 40% бяха жени. Броят на заседналите хора е намалял от 38,1% на 
35,9%. 
 
Словения 
На днешната словенска територия спортът има дълга традиция. През 19-ти век спортовете за 
първи път са организирани в общества, въз основа на спортни дейности, известни още през 
Средновековието, т.е. игра на купи, стрелба, педагогическа конна езда, фехтовка и т.н., а също 
и някои нови дейности. През 19-ти век спортните организации/движения възприемат десни 
католически и леви политически ориентации и се развиват в начин на живот, практикувайки 
солидарност и равенство (Орли и Соколи). В атмосферата на австро -словенския и итало -
словенския дуализъм се раждат съвременната словенска физическа култура, гимнастика, 
алпинизъм, колоездене. Днес спортът е много популярен в Словения и се практикува масово. 
Подобно на унгарците, словенците виждат елитния спорт като идеализиран образ на 
обществото, повод за гордост. 
 
България 
В България спортът има дълга традиция, започнала през Средновековието. Словенците, 
българите и унгарците са практикували конна езда през Средновековието. Днес в 
състезателните спортове те са отлични в вдигането на тежести, ритмиката, спортната гимнастика 
и пр.  
В днешно време спортът в България е доста популярен сред по -младото поколение. Преди това 
беше част от българската култура и българите като цяло са склонни да обичат спорта, особено 
футбола, баскетбола, тениса и пр. За съжаление за поколението над 30 години не е толкова 
популярно да ги практикуват, защото това е основната работна сила на страната и обикновено 
хората на тази възраст не са толкова активни физически. Тази тенденция е особено валидна за 
по -възрастните поколения - хора над 65 години. 
 

Правна рамка, подпомагаща развитието и предоставянето на спортове между 
поколениятa 
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Унгария 
Съгласно Закон I от 2004 г. за спорта в Унгария, гражданите имат конституционно право за 
поддържане на най -доброто физическо и духовно здраве. Участието в спорта и физическата 
активност са важни средства за опазване на здравето (превенция и отдих) и за обществено 
полезен начин за прекарване на свободното време. 
 
Гърция  
Член 16, ал. 9 от Гръцката конституция гарантират правото на всяко лице на развитие на 
индивидуални и колективни спортни дейности. 
 
Италия 
С Конституционния акт № 3, от 18 октомври 2001 г., спортната система стана част от италианската 
конституция. Освен това, спортът е защитен и от членове 2 и 18 от Конституцията като „спортна 
практика“ и неприкосновено човешко право, и като „спортен асоциационизъм“, разбиран като 
свободно и доброволно сдружение на няколко лица, които възнамеряват да извършват спортни 
дейности в свързан, организиран и основно стабилен начин. 
 
В Италия законите за спорта са свързани с въвеждането на образование за ученици и жени. През 
1946 г. е организиран Първият национален конгрес в Рим по физическо възпитание, а през 1950 
г. е издаден министерският циркуляр на министър Гонела, представляващ официалното 
одорение на физическо възпитание в училищата. 

● През 1951г. момичетата са одобрени да вземат участие във  физическото възпитание в 
училище. 

● През 1958 г. се провежда законодателната реформа от Алдо Моро. 
● През 1974 г. делегирани постановления разрешават създаването на спортни дейности за 

учениците. 
● През 1975 г. младежките игри са въведени в училищата. 

 
Като Конфедерация на националните спортни федерации и асоциираните спортни дисциплини, 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano или CONI е правителственият орган на спорта в Италия. Той 
координира, ръководи и контролира цялото спортно движение. 
 
Словения 
В момента спортът и образованието в тази област се регулират от Националната стратегия за 
спорт в Република Словения. Елитните спортове станаха много популярни сред обществото, но 
също така много хора ги практикуват ежедневно, особено в събития за представители на 
различни поколения, организирани от неправителствени организации. 
 

Описание на извадката 
 
1. Брой и пол на интервюираните в групите под 25 и над 65 години 
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Общият брой от 115 интервюта (100%) са проведени от петте организации на партньори по 
проекта, разположени в пет държави (HU, GR, IT , SL, BG), от които   
 
73 интервюирани (63,5%) са жени и  
42 интервюирани (36,5%) са мъже 
В групата -25  
64% са жени и   
36% от интервюираните са мъже. 
 
В групата 65+  
62,5% са жени и  
37,5% са мъже.  
 
И в двете възрастови групи интервюираните жени бяха по -многобройни. Жените са предимно 
по -малко притеснени за способностите си. Освен това до 65 -годишна възраст броят на мъжете 
и жените е горе -долу равен, докато след 65 -годишна възраст разделението между мъжете и 
жените става по -дълбоко и като цяло жените са повече от мъжете. 
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2. Образование, завършено обучение 

 
 
Във възрастовата група -25   
62,5% са записани в университет или са го завършили. 
В Унгария и Гърция по-голямата част от респондентите са с висше образование, докато в Италия 
делът на младите респонденти с висше образование е само 36%, а в България делът е нараснал 
до 54,5%. 
Делът на учениците в средното общообразование е 22,5%.   
Делът на учениците в началното училище е 9% от общия брой интервюираните в тази 
възрастова група. По -голямата част от учениците от началното училище бяха интервюирани в 
България.  
 
 
Възрастовата група 65+ демонстрира следните числа и дялове: 

● Завършилите обучение са 48% от интервюираните. В Словения делът е най -висок 
(81,8%), докато българският дял е 30% от интервюираните. 

● Аспирантура: 16,5%     
● Средно общообразователно училище: 16,5%   
● Основно училище: 14,6%. 40% от общия брой възрастни респонденти са от Гърция и 30% 

от България. 
● Професионална гимназия: 4,2%  

 
Има разлика в дела на по-младите (62,5%) и по-възрастните интервюирани лица с висше 
образование (48%), разлика, която се очакваше по няколко причини. Като цяло, според 
европейската статистика, по -възрастните хора над 65 години са формално по -ниско образовани 
от по -младите хора, втората причина е, че по -младите са били все още и са предимно в 
непрекъснат процес на формално образование, което обаче не е случаят с по -възрастните 
интервюирани.  
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3. Професия/работа/статус 

 
 
Според статуса, към който са прикрепени различни социални роли. 
 
Във възрастовата група -25 дяловете бяха, както следва: 

● Студенти: 34.3%. Най -голям брой студенти е в Унгария (70%), а най -малък в Гърция 
(4,8%).     

● Заети: 32,8%. Най -високият дял е в Унгария (50%), а най -нисък в България (18.2%) 
● Безработни: 20.9%. В Унгария и Словения няма безработни респонденти. Най -високият 

дял на младите безработни респонденти е регистриран в България (36.4%).  
● Ученик в средното училище: 7,5%    
● Дете: 3%       

    
В групата 65+ резултатите бяха: 

● Пенсионери: 68,8% Най-висок е делът на пенсионерите в Словения (90,9%), следвана от 
България (80%), Италия (71,5%), Унгария (60%). Най-нисък дял е в Гърция (40%). 

● Заети: 20,8% 
● Между работа и пенсиониране: 8,3% 
● Безработни: 2,1% 

    
 
При сравнение на двете възрастови групи само млади хора са студенти, записани в официални 
образователни програми и само по-възрастните хора са пенсионирани (68,8%) и само един 
интервюиран е в активен период между работа и пенсиониране в по-старата възрастова група. 
Може да се очаква в бъдеще техният статут да се зачести предвид мерките за стимулиране на 
лицата над 65 години и работещи. Делът на заетите по-млади хора е 32,8% и това е по-високо 
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от очаквания дял на заетите възрастни хора (20,8%). По-младите интервюирани студенти или 
ученици и по-възрастните пенсионери са в подобно състояние; освободени от ограниченията 
на множество социални роли и следователно могат по-лесно да участват в спортни дейности 
между поколенията.  
 
4. Семейно положение 

 
 
Според семейното положение данните са както следва според възрастовите групи. 
 
Във възрастовата група -25 
Неомъжени: 79,1% 
Във връзка: 14,9% 
Други: 4,8% 
Женени: 1,5% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Женени: 62,6% 
Вдовец: 14,6% 
Неженени: 8,3% 
Във връзка: 6,2% 
Разделени: 6,2% 
Разведени: 2,1% 
 
Във възрастовата група -25 53% са извън връзка и 14,9% са двойки. В Гърция и Словения 100% от 
младите интервюирани са били необвързани. Във възрастовата група 65+ 62,6% са женени. 
14,6% от по-възрастните интервюирани са овдовели. 
 
Семейното положение може да бъде свързано с наличието на по-млади и по-възрастни хора, 
които трябва да се срещат в зони за контакт между поколенията. Ако са женени или в двойка, 
те могат да бъдат наситени със социални връзки. 
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Положението в по-възрастната възрастова група, особено положението на жените, е различно. 
Жените трябва да разширят хоризонтите си, докато техните съпрузи и партньори разчитат на 
тяхната емоционална подкрепа и да изоставят социалния си живот и връзките между 
поколенията. 
 
5. С кого живеят интервюираните в момента? 

 
 
Във възрастовата група -25 
Семейство: 44,8% 
Майка: 22,4% 
Баща: 16,4% 
Братя и сестри: 13,4% 
 
Във възрастовата група 65+ 
По-голямата част живеят със съпруга/та си (50%), 
27% живееят сами, 
4% споделят жилищното си пространство с партньор, 
Другите 12,6% споменаха своите животни, 1 внук и 1 дете. 
 

 
Младите хора във всичките пет страни живеят предимно със семейството си, а по-възрастните 
респонденти живеят предимно със съпруга или съпругата си. В по-възрастната възрастова група 
27% живеея сами. Някои споменаха животни. Следователно спортните дейности между 
поколенията ще бъдат насърчавани, като се фокусира върху ползите от тези дялове на 
респондентите, които представляват типични респонденти. 
 
6. Къде живеят интервюираните в момента? 
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Във възрастовата група -25, в която живеят 
Град с повече от 100 000 жители: 37,5% 
Голям град с повече от 1 000 000 жители: 37,5% 
Село: 9% 
Населено място до 10 000 жители: 9% 
Селски град: 6% 
 
Във възрастовата група 65+, в която живеят 
Град с повече от 100 000 жители: 37,8% 
Голям град с повече от 1 000 000 жители: 23,1% 
Селски град: 16,8% 
Село: 14,7% 
Населено място до 10 000 жители: 8,4% 
   

  
Младите интервюирани предимно (37,5%) живеят в град с над 100 000 жители, който се счита 
за град по стандартите на статистиката. Те също живеят в големи градове с над 1 000 000 жители 
(37,5%). Отговорът идва от Гърция (72%). Най-малък дял е регистриран в Италия (9%). Те рядко 
живеят на село (9%). 
Във възрастовата група 65+ 37,8% живеят в град с над 100 000 жители. В голям град с над 1 000 
000 жители живеят 23,1% от общия брой на анкетираните във възрастовата група 65+ в пет 
държави. В Гърция 90% от анкетираните 65+ живеят в голям град с повече от 1 000 000 жители. 
В село живеят 14,7% от интервюираните 65+ от пет държави. 
  

 
Делът на респондентите от по-млада и по-възрастна възрастова група, принадлежащи главно 
към селата и малките градове, не е голям, което обаче не означава, че насърчаването на 
дейностите между поколенията не трябва да ги стартира. Въпреки негативните стереотипи, 
малко градско селище може да бъде по-подходящо за стартиране на първите дейности. 

 
7. Какъв е пейзажът около интервюираните? 
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Във възрастовата група -25 
Хълмист: 40,5% 
Полегат: 36% 
Планински: 16,5% 
море: 16,5% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Хълмист: 48,3% 
Плосък: 42% 
Горист: 27,3% 
Други: 18,9% 
 
 
Младите респонденти и по-възрастните респонденти живеят предимно в хълмист и равен 
пейзаж, който също е горист. В случая на Италия околната среда също е морето и крайбрежието, 
но този факт не оказва влияние върху избора на спорт и възможните спортове между 
поколенията. 
 
8. Възприятия за спорта 
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Във възрастовата група -25 години спортът се възприема най-вече като: 
Здравословна активност: 85,5% 
Удоволствие: 61,5% 
Отдих, свободно време: 60% 
Движение: 45% 
Състезание: 36% 
Общностна активност: 31,5% 
  
Докато във възрастовата група 65+ спортът се възприема най-вече като: 
Здравословна активност: 75,6% 
Движение: 60,9% 
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Отдих, свободно време: 56,7% 
Удоволствие: 50,4% 
Общностна активност: 29,4% 
Игри: 23,1% 
 
Възможни са няколко отговора, като и двете възрастови групи респонденти са на мнение, че 
спортът е здравословен, по- млада възрастова група 85,5% и по-възрастна възрастова група 
75,6%. 100% от младите словенски респонденти са на това мнение ,но пък малко по-нисък дял 
(90,9%) са от по-възрастната възрастова група. В България 90,9% от по-младите респонденти са 
съгласни, че спортът е здравословна дейност, докато едва 60% от по-възрастните българи са на 
това мнение. Възрастните унгарци и словенците класират здравето най-високо. 
 
Удоволствието от спорта е на второ място за младите респонденти (61,5%) и на четвърто място 
(50,4%) за по-възрастните респонденти. Дейността за отдих и свободно време се нарежда на 
трето място и за двете групи. При по-голямата възрастова група на респондентите движението 
се нарежда на второ място, докато в по-младата възрастова група се нарежда едва на четвърто 
място. 
 
За по-младите респонденти спортът също е състезание, но пък по-възрастните респонденти не 
мислят така. Това също е дейност на общността; делът на свързаните по-млади респонденти е 
31,5%, докато делът на по-възрастните респонденти е 29,4%. 
 
 
Категориите на младите и по-възрастните респонденти се припокриват:  
Здравословна дейност  
Движение 
Отдих, дейности през свободното време 
Удоволствие и  
Обществена дейност 
 
Спортът се възприема като състезание предимно от младите респонденти, което е 
разбираемо. 
Изненадващо е, че спортът не се възприема като източник на равенство и солидарност.  
 
Възприемането на спорта, тези отговори са от изключителна важност за търсенето на 
припокриване на спортните дейности. 
 
 
 
 
9. Как се възприемат младите хора? 
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Във възрастовата група до 25 години дяловете са следните: 
Много технологични познания: 61,5%  
Психологически уязвими: 36%  
Съсредоточени върху тялото и представянето си: 27% 
Физически силни: 25,5%  
Безработни: 25,5% 
 
Във възрастовата група 65+ дяловете са: 
Много технологични знания: 69,3%  
Психологически уязвими: 44.1%  
Предимно по-добре образовани от по-възрастните хора: 42%  
Уверени в себе си: 39.9%  
Физически силни: 27,3% 
Красиви: 25,2% 
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Младите респонденти възприемат себе си като хора с много технологични познания, 
психологически уязвими, концентрирани върху тялото си и представянето си, физически силни 
и безработни. Това е тяхното субективно възприятие. За да се видят предимствата на отделните 
поколения, би било необходимо да се сравнят по-младите и по-възрастните поколения на 
двадесетгодишна възраст (жилище, образование, здравеопазване, транспорт и други социални 
ресурси). 
 
По-възрастните респонденти възприемат по-младите хора като притежаващи много 
технологични знания. Това изглежда е най-очевидната характеристика на по-младите хора или 
тази, която в техните очи ги отличава от по-възрастните хора, които са цифрови мигранти, които 
по-бавно усвояват цифрови умения, които имат по-малко умения за самоорганизация в 
областта на цифровите технологии, (уменията обикновено се усвояват по-бавно от по-
възрастните хора като цяло). И двете възрастови групи респонденти оценяват най-високо тази 
характеристика на младите хора.  
 
И двете групи виждат младите хора като психологически уязвими ("което върви с младостта 
ръка за ръка"). По-възрастните хора смятат, че младите хора са по-образовани от тях самите и 
са физически силни. Младите хора не смятат, че са красиви, докато по-възрастните хора поради 
собствената си физическа трансформация в напреднала възраст виждат всички млади хора като 
красиви. Технологичните познания биха могли да се интегрират в спортните дейности между 
поколенията (Zoom, Skype, общо създаване на програми или игра между поколенията). 
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10. Как се възприемат възрастните хора? 

 
 
Във възрастовата група до 25 години възрастните хора се възприемат като 
Част от семейството: 60% 
Знаещи: 57% 
Защитници: 40,5% 
Пенсионери: 28.5% 
Слаби: 27% 
Заседнали, не обичат да се движат: 21% 
Пътуват с нас през живота: 19,5%  
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Докато във възрастовата група 65+ възрастните хора се възприемат като 
 
Част от нашето семейство: 46,2% 
Пенсионери: 44.1%  
Знаещи: 35.7%  
Многобройни: 27,3% 
Защитени: 25,2% 
Финансова тежест за обществото: 23,1 
Болни: 23,1% 
Пътуват с нас през живота: 23,1% 
 
 

 
И в двете възрастови групи възрастните хора се възприемат като "част от нашето семейство", 
знаещи, закрилящи, пенсионери, слаби, уседнали, които не обичат да се движат, и като хора, 
които са наши приятели, пътуващи с нас през живота. Интересно е, че в очите на младите 
респонденти знанията принадлежат на по-възрастните хора, докато технологичните знания се 
приписват на младите хора и от двете групи респонденти. Младите хора са психологически 
уязвими, а по-възрастните хора, които по-младите и по-възрастните възрастови групи намират 
за защитници, са съвместими с потребностите, които имат младите хора. 
 
Във възрастовата група на по-възрастните респонденти по-възрастните хора се възприемат като 
пътуващи с останалите членове на семейството през живота. По-възрастните хора смятат, че 
част от семейството им има психосоциални потребности и разчитат на емоционални връзки с 
останалите членове на семейството. Възрастните хора се идентифицират със статута си на 
пенсионери. Те смятат, че са знаещи, но са строги към себе си в това отношение. Съгласни са, че 
са защитници и се смятат за финансово бреме за обществото, което всъщност е наложена им 
характеристика (трябва да бъдат информирани, че според многобройните проучвания не са 
прави).  
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11. Как се възприема семейството? 

 
 
Във възрастовата група -25 
Членовете на семейството си помагат много: 63% 
В моята страна по-младите и по-възрастните поколения в семействата са много близки: 57%
  
Семействата са предимно нуклеарни: 37,5% 
Семейството е стълбът на нашето общество: 30% 
По-младите и по-възрастните членове на семейството са еднакво ценени: 19.5% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Семейството е стълб на нашето общество: 67,2%  
По-младите и по-възрастните поколения в семейството са много близки в моята страна: 63%
  
Членовете на семейството си помагат много един на друг: 50,4% 
Семействата са предимно ядрени: 29,4% 
По-младите и по-възрастните членове на семейството са еднакво ценени: 23.1%) 
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Семейството се възприема еднакво от по-младите и по-възрастните респонденти, що се отнася 
до някои твърдения. По-младите и по-възрастните поколения са близки, семейството е стълб на 
обществото, а по-младите и по-възрастните членове на семейството са еднакво ценени. 
Младите хора интерпретират отношенията в семейството като полезни и оценяват тази функция 
много високо, което означава, че в спортните дейности между поколенията на по-възрастните 
трябва да се приписва помагаща роля. И в двете възрастови групи се наблюдава усещане за 
равнопоставеност от двете страни. Семейството би могло да бъде една от зоните за контакт. За 
да се затвърдят връзките между поколенията в семейството, може да е важно то да се свърже с 
местната общност и от време на време да се трансформира обучението и спортните дейности 
между поколенията в публично представяне в обществена полза. 
 
В италианската култура е традиционно семейството да се разглежда като стълб на обществото 
и членовете на италианските семейства са предимно близки помежду си, независимо дали са 
млади или стари. 
 
 
 
12.Социален и професионален статус на майката 

 
 
Във възрастовата група -25 
Средни професии (чиновници, продавачи, служители): 22,5% 
по-ниски управленски и професионални професии: 19.5% 
Висши управленски и професионални професии: 18% 
По-нискоквалифицирани ръководни и технически професии: 9% 
 
Във възрастовата група 65+ 
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Не са работили, не са били заети: 25,2% 
Средни професии (чиновнически, търговски, обслужващи): 23,1% 
Малки работодатели и работници за собствена сметка (включително земеделски 
производители): 16,8% 
По-ниски управленски и професионални професии: 14.7%  
Висши управленски и професионални професии: 14,7 %: 10.5% 
 
 
13. Социален и професионален статус на бащата 
 

 
 
 
Във възрастовата група -25 
Висши управленски и професионални професии: 21% 
Малки работодатели и работници за собствена сметка (включително земеделски 
производители): 16,5% 
По-ниски управленски и професионални професии: 13.5% 
По-нискоквалифицирани ръководни и технически професии: 13.5% 
Професии със среден интензитет (деловодство, продажби, услуги): 7,5%  
      
Във възрастовата група 65+ 
Висши ръководни и професионални професии: 31.5% 
Средни професии (чиновници, продавачи, обслужващ персонал): 18,9% 
Малки работодатели и работници за собствена сметка (включително земеделски 
производители): 18,9% 
По-нискоквалифицирани ръководни и технически професии: 10.5%  
По-ниски управленски и професионални професии: 10 %: 8.4% 
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По-младите респонденти съобщават за разлика в професионалния статус на майка им и баща 
им. Докато бащата най-често се занимава с висши управленски професии, майката най-често е 
ангажирана с междинни професии (чиновничество, продажби, услуги) или с по-ниски 
управленски и професионални професии. В по-младата възрастова група 7,5 % от анкетираните 
съобщават, че баща им работи/не работи (4,5 % в Гърция и 36,4 % в България). 
  
По-възрастните респонденти съобщават, че майка им най-често е безработна, не работи или се 
занимава с канцеларски и обслужващи дейности, докато баща им най-често упражнява висши 
управленски и професионални професии (31,5 %). Според редица изследвания майката като 
първият човек, който се грижи за детето, има най-голямо влияние в живота му и е важна за 
ранните му решения. Ако професионалният и социалният статус на родителите е висок, 
родителите (майката или и двамата) са склонни да решават с какъв спорт ще се занимава детето. 
Съобщава се, че ситуацията е била различна в бившите социалистически страни, където децата 
са били обгрижвани колективно и в повечето случаи са откривали спорта сами в своята среда. 
14.Защо анкетираните се занимават със спорт?
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Във възрастовата група -25 
Започнах да се занимавам със спорт под влиянието на моите връстници, приятели: 46.5% 
Когато бях дете, се радвах на голяма свобода и сам се занимавах със спорт: 33%  
Исках да науча и да знам повече: 30%  
Започнах да се занимавам със спорт под влияние на физическата среда (гори, езера, море, 
детски площадки, паркове, телевизионни програми, интернет): 28,5% 
Започнах да се занимавам със спорт, защото в близост имаше спортен клуб: 25,5% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Започнах да се занимавам със спорт под влиянието на моите връстници, приятели: 65%: 48.3% 
Когато бях дете, се радвах на голяма свобода и сам се занимавах със спорт: 46.2% 
Започнах да се занимавам със спорт, защото в близост до мен имаше спортен клуб: 25,2%  
Исках да членувам: 25,2% 
Исках да науча и да знам повече: 23.1% 
 
 
 
Както по-младите (46,5 %), така и по-възрастните респонденти (48,3 %) съобщават, че решението 
им да започнат спортна дейност е зависело от отношенията, които са имали със своите 
връстници или приятели. И двете възрастови групи респонденти смятат, че са се радвали на 
голяма свобода и са могли сами да изберат първия си спорт (съответно 33% и 46,2%). По-
младите респонденти (30 %) и по-възрастните респонденти (23,1 %) са започнали да се 
занимават със спорт, защото са искали да знаят и да научат повече. По-младите и по-възрастните 
респонденти (еднакъв дял: 25,5 %) са решили да се занимават със спорт, защото в близост е 
имало спортен клуб. 
 
 
15. Защо анкетираните са запазили своята спортна дейност/дейности? 
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Във възрастовата група -25 
Хареса ми: 72% 
Помогна ми да имам контрол над себе си и живота си: 45% 
Помогна ми да се чувствам по-стабилен: 42%  
Харесваше ми/харесва ми да бъда част от група, общност: 37.5% 
 Бях развил определен стил на живот, занимавайки се със спорт: 33% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Харесваше/харесва ми: 73,5%  
Харесваше/харесва ми да бъда част от група, общност: 44.1% 
Приятелите ми бяха/са там: 39.9%      
Като се занимавах със спорт, бях развил/а определен стил на живот: 37.8%   
Това ме накара/накара да се чувствам по-стабилен: 35.7%   
 
 
И двете възрастови групи респонденти казват, че поддържат дадена спортна дейност, защото 
им харесва (72% и 73,5%). Поради тази причина познаването на пристрастията на поколенията 
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към отделните спортове е от огромно значение. Да бъдат част от група е някак си по-малко 
важно за по-младите респонденти. Те изглежда са по-концентрирани върху собствените си 
чувства, докато за по-възрастните респонденти да бъдат част от общност е от съществено 
значение (44,1 %). Различията между поколенията са въплътени в общи характеристики, които 
се развиват под влиянието на социални, икономически или политически събития. В днешните 
фрагментирани и рискови общества особено младите хора се нуждаят да имат контрол върху 
живота си и да се чувстват стабилни. В диалога с по-възрастните респонденти можеше да се 
усети доверието в младите хора. Те възприемат младите хора като способни да се 
приспособяват към промените и бързо да намират нови решения. Миналият опит не им пречи 
толкова много. 
     
16. Кога или защо респондентите са се отказали от дадена спортна дейност?  
 
Във възрастовата група -25 
Преминах през стресиращ житейски преход: 22,5% 
Претърпях продължително заболяване или нараняване: 16.5% 
В околността нямаше спортни организации: 10,5%   
Не ми се иска да се движа много: 10,5%  
Работното ми време не ми позволяваше: 10.5%  
 
Във възрастовата група 65+ 
Създадох собствено семейство или домакинство: 12.6%    
Не ми се иска да се движа много: 12,6%    
Спортните дейности не са за хора на моята възраст: 10,5%   
Започнах първата си работа: 10,5%     
Страдах от дългосрочно заболяване: 8,4%   
 
 
 
По-младите респонденти съобщават за стресиращ житейски преход като най-честа причина за 
прекратяване на спортна дейност, която е много по-рядко посочвана от по-възрастните хора. 
Възможно тълкуване би могло да бъде, че младите хора, живеещи в рисково общество, са по-
малко подготвени да се адаптират към загубите, докато по-възрастните хора "имат увереността 
на тези, които са преодолели трудни ситуации". По-младите хора казват, че работното им време 
е било неподходящо. По-възрастните респонденти смятат, че преходът между първичната и 
вторичната социализация (създаване на семейство, започване на работа, преместване от дома) 
е бил най-важната причина да се откажат от дадена спортна дейност. Младите хора споменават 
страданието от продължително заболяване или травма (16,5 %), докато делът на по-възрастните 
хора, които дават този отговор, е по-малък (8,4 %). По-възрастните поколения не обичат много 
да се местят (12,6 %). И двете възрастови групи респонденти формулират доста разнопосочни и 
силно субективни причини за отказ от дадена дейност. Тези причини трябва да се разглеждат 
внимателно при лица, които може да не желаят да се включат в спортове между поколенията 
или да искат да се откажат от тях. Ситуацията може да бъде преодоляна чрез индивидуални 
решения и индивидуална или групова подкрепа.  
 
 
17. Защо анкетираните са се заели отново със спортна дейност или биха искали се заемат? 
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Във възрастовата група -25 
Искам да остана здрав: 37,5% 
Винаги съм имал някаква спортна дейност в живота си: 31,5% 
Бих искал да остана здрав възможно най-дълго: 27% 
Искам да имам някаква структура в живота си: 13,5% 
Образованите хора трябва да се грижат за себе си: 9% 
 
 
Във възрастовата група 65+ 
Искам да остана здрав: 44,1% 
Бих искал да остана здрав възможно най-дълго: 42% 
Винаги съм имал някаква спортна дейност в живота си: 35,7% 
Искам да имам някаква структура в живота си: 18,9% 
Бих искал да остана автономен: 16,8% 
 
 
И двете възрастови групи класират здравето по-високо от останалите отговори 37,5% за младите 
респонденти и 44,1% за по-възрастните. Те твърдят, че искат да останат здрави, като се 
занимават със спорт. „Винаги съм имал някаква спортна дейност в живота си“, казват по-
младите хора (31,5%) и нареждат този отговор на второ място, докато по-възрастните 
респонденти го нареждат на трето (35,7%) сред най-честите отговори. Младите хора изглежда 
търсят стабилност и структура в живота си (13,5%). Отговорът се споделя от по-възрастните 
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респонденти (18,9%). Здравето, структурата и самостоятелността на възрастните хора са най-
видимите аргументи в полза на спортовете между поколенията, които да се използват от 
доставчиците на спортни дейности. 
 
18.Кои спортове най-много харесват съответно по-младите и по-възрастните 
анкетирани? 
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Предпочитан спорт във възрастовата група -25 
Плуване: 37,5% 
Туризъм: 33% 
Танци: 30% 
Йога: 28,5% 
Бягане: 27% 
Футбол: 22,5% 
Игри с топка: 21% 
Ски: 21% 
 
Предпочитан спорт във възрастовата група 65+ 
Плуване: 37,8% 
Колоездене: 33,6% 
Танци: 33,6% 
Туризъм: 23,1% 
Бадминтон: 16,8% 
Игри с топка: 16,8% 
Течащи: 14,7% 
Разтягане: 14,7% 
 
Плуването е най-високо сред предпочитаните спортове и в двете възрастови групи с дялове от 
37,5% и 37,8%. Плуването определено е предпочитаният спорт между поколенията. 
Колоезденето не е сред предпочитаните спортове от по-младите респонденти, но се нарежда 
високо в възрастова група на респондентите над 65. Танците и туризмът, както и разходките са 
високо оценени и от двете групи. Йогата не е предпочитана от възрастните хора, въпреки че е 
по-бавна и безопасна дейност, но по-младите хора я харесват, вероятно повлияни от 
социалните медии и т.н. Бягането присъства и при двете категории респонденти. 
 
19.Каква е идеята за спортна дейност между поколенията в очите на по-младите и по-
възрастните респонденти?    
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Във възрастовата група -25, спортна дейност между поколенията означава: 
Дейност, при която поколения спортуват заедно и си помагат: 52,5% 
Дейност, обединяваща по-млади и по-възрастни хора, които преследват общи цели: 45% 
Дейност, отчитаща различни способности на поколенията: 21% 
Дейност, която се провежда на открито или на закрито: 15% 
Дейност, която се извършва през лятото или зимата: 7,5% 
 
Във възрастовата група 65+ спортната дейност между поколенията е 
Дейност, обединяваща по-млади и по-възрастни хора, които преследват общи цели: 63% 
Дейност, при която поколения спортуват заедно и си помагат: 56,7% 
Дейност, която се провежда на открито или на закрито: 37,8% 
Дейност, отчитаща различни способности на поколенията: 37,8% 
Дейност, която се извършва през лятото или зимата: 27,3% 
 
По-младите респонденти са на мнение, че дейността между поколенията е свързана с взаимното 
помагане (52,5%). Малко по-голям е делът на по-възрастните респонденти (56.7%). И двете 
възрастови групи смятат, че спортните дейности между поколенията одобряват способностите 
на по-младите и по-възрастните хора. Те твърдят, че това е сезонна дейност, а не такава, която 
продължава през годината, което не е изненадващо защото поколенията имат свои задължения 
и се нуждаят от време за тях. Общите цели също са важни при дефинирането на дейността между 
поколенията, също и това че може да се провежда както на закрито, така и на открито. 
 
20.Какво мислят анкетираните за съществуващите възможности за спортни дейности 
между поколенията в техните страни?  
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Във възрастовата група -25 
Има малко или никакво осигуряване на спортни дейности между поколенията: 51% 
Не знам дали има: 16,5% 
Има някои масови спортни събития между поколенията: 15% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Там, където живея, има малко или никакви спортни дейности между поколенията: 39,9% 
Има някои масови спортни събития между поколенията: 31,5% 
Не знам дали има: 12,6% 
  
В младата възрастова група 51% от респондентите споделят, че в тяхната страна има малка или 
никаква активност между поколенията. Малко по-нисък е делът на по-възрастните респонденти 
(39,9%). Масови спортни събития между поколенията съществуват в някои страни, особено в 
Унгария и Словения, според младите респонденти (15%) и според по-възрастните респонденти 
(31,5%). Много анкетирани казват, че не знаят дали изобщо има спортни дейности между 
поколенията, което води до заключението, че спортните дейности между поколенията не са 
структурирани или концептуализирани като част от обществената спортна система, нито пък 
техните формати, съдържание и функции са достатъчно известни. От тези отговори може да се 
заключи, че има малко провизии и преди всичко, има малко осведоменост за съществуването на 
спортни дейности между поколенията.  
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21.Кой осигурява дейности между поколенията в страните партньори?  

 
 
Във възрастовата група -25 
Спортни клубове: 37,5% 
Читалища: 22,5% 
Центрове за хора от различни възрасти : 12% 
Университети: 10,5% 
Училища за по-млади поколения: 6% 
 
 
Във възрастовата група 65+ 
Спортни клубове: 42% 
Читалища: 31,5% 
Центрове за хора от различни възрасти: 12,6% 
Университети: 10,5% 
Хотели: 10,5% 
Днес спортните дейности между поколенията се осигуряват предимно от спортни клубове, 
съобщават респонденти от по-младата възрастова група (37,5%) . Има известни колебания обаче 
относно валидността на тези отговори. 
Дейностите между поколенията често се считат за събиране на различни поколения заедно, 
което не е достатъчно (необходими са и общо съдържание, цели и т.н.). Доста често се 
споменават читалища, 22,5% в по-младата възрастова група и 31,5% в по-голямата възрастова 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

39 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

група. Читалища са може би най-добрата контактна зона за поколения, които да участват заедно 
в една и съща спортна дейност, като същевременно правят нещо добро за общността. Други 
отговори са по-рядко срещани, но могат да дадат някаква представа къде да се развиват подобни 
дейности, къде да се изграждат контактни зони. Дейностите между поколенията функционират 
най-добре, когато са свързани с местните общности и с различно от спортно съдържание като 
исторически събития, литература и т.н., някаква тема, която може да бъде разпозната от 
общността 
 
 
22.В какви дейности участват в момента по-младите и по-възрастните анкетирани?  
 
Мнозинството и в двете възрастови групи не отговориха на този  въпрос, но мнозинството от 
тези, които се занимават със спортове между поколенията, се занимават с няколко от тях 
едновременно. 

 
Във възрастовата група -25 
Бягане (фестивали, събития, маратони, състезания, виртуално бягане): 9% 
Настолни игри: 3% 
Други отговори: волейбол, йога, плуване, триатлон, туризъм, вдигане на тежести, шах 
 
Във възрастовата група 65+ 
Туризъм: 6,3% 
Гимнастика, лека гимнастика, гимнастика за възрастни: 6,3% 
Йога: 4,2% 
Кръстосано прилягане: 4,2% 
 
 
Други отговори: футбол с млади хора, спортни танци между поколенията, бадминтон, хокей на 
лед, карате, колоездене, тенис, само със семейството (син, дъщеря, внуци), игра с внуци 
(пътувания, игри с топка, настолни игри), табата, превъзпитателна фитнес зала, аеробика, 
кръгови тренировки, персонални тренировки, хандбал, обучение по хандбал. Няма значителни 
дялове, които да се отчитат нито в по-младата, нито в по-възрастната възрастови групи. Този 
факт потвърждава, че спортните дейности между поколенията и зоните за контакт, независимо 
дали са в семействата или другаде, тепърва предстои да се развиват и придружават от огромно 
повишаване на обществената осведоменост на различни нива. 
 
 
23.Какви са причините за ниските нива на участие?   
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Във възрастовата група -25 
Има малко организирано предоставяне на този вид дейност: 52,5% 
Възрастните хора не се занимават със спорт, като цяло: 36% 
Възрастните хора не са насърчавани да се адаптират: 28,5% 
Няма обществена осведоменост: 22,5% 
Поколенията живеят отделно: 22,5% 
 
Във възрастовата група 65+ 
Има малко организирано осигуряване от този вид дейност: 44,1% 
Възрастните хора не се насърчават да се занимават със спорт: 35,7% 
Няма обществена осведоменост: 31,5% 
Възрастните хора не се занимават със спорт като цяло: 25,2% 
Поколения живеят отделно: 18,9% 
 
 
52,5% от по-младите и 44,1% от по-възрастните респонденти са убедени, че в страната им не се 
организират или осигуряване дейности между поколенията и това е основната причина за 
неглижиране на тези дейности. Възрастните хора не се насърчават да участват в спортни 
дейности. Липсва обществена информираност (22,5% и 31,5%). Освен това анкетираните 
съобщават, че възрастните хора не се занимават със спорт, нито го ценят. Валидността на този 
отговор е ограничена, тъй като твърдението може да се дължи на преобладаващите стереотипи, 
а възрастните хора са нетърпеливи да се включат в спортни дейности, ако и когато бъдат 
поканени. Следователно ще е необходима постоянна обществена кампания, за да се предприеме 
промяна на мисленето. 
 
24.Кои дейности между поколенията са най-възможни в семействата? 
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Във възрастовата група -25 
Настолни игри: 13,5% 
Туризъм: 10,5% 
Готварство, готварски уроци: 9% 
Разходка, извеждане на кучето: 7,5% 
Колоездене: 6% 
Волейбол: 4,5% 
Други отговори: йога, игри с карти, гледане на филми, градинарство, развлекателни 
спортове/спортни дейности на открито, разтягане, бягане, дартс, диалог без технологии, футбол, 
хокей на лед, забавни спортни игри, които не са физически натоварващи, спортове с по-ниска 
производителност, като настолни игри, и прости дейности 
Във възрастовата група 65+ 
Туризъм: 31,5% 
Плуване: 14,7% 
Колоездене: 14,7% 
Настолни игри: 12,6% 
Ски: 10,5% 
Танци: 10,5% 
Разходки в паркове, дълги разходки и екскурзии сред природата: 8,4% 
 
Други отговори: игри с топка, ветроходство, бадминтон, бягане, голф, тенис на маса, къмпинг, 
игри, футбол, гмуркане с шнорхел, наблюдение на птици, дейности на открито, катерене, 
боулинг, водни спортове, зависи от дадено семейство, домакинска работа, градинарство, 
ежедневна работа, класически семейни програми, конна езда, разходки с каяк, тенис, заедно 
гледане на филми, спорт в залата, готвене 
 
Както се очакваше, младите респонденти споменаха предимно дейности, които вече 
съществуват в семействата; игра на карти или готвене и т.н. Възприятието им за по-възрастните 
хора е стереотипно, те често не могат да мислят за дейности между поколенията, които все още 
не съществуват. 
Отговорът на този въпрос беше по-лесен за по-възрастните респонденти. Разбираемо е, че по-
възрастните хора са по-малко обект на стереотипи относно спортните дейности между 
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поколенията. Те разглеждат спорта, изискващ движение, като спорт в рамките на семействата. 
Те подчертават, че решенията трябва да бъдат съобразени с всяко семейство. 
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Валидност на хипотезите 
 
Хипотеза 1 – В повечето страни спортът се възприема предимно като спортна дейност и много 
по-малко като учене за поколенията и поддържане на връзки между тях. 
Хипотеза 1 е потвърдена. Респондентите в страните, към които е насочен проектът, възприемат 
спорта като възможен начин за поколенията да си помагат взаимно, но определено не като учене 
за поколенията и поддържане на връзки между тях, което е цел на обучението между 
поколенията в други области. 
 
Хипотеза 2 – В повечето страни спортните дейности между поколенията се считат за 
невъзможни поради разликата в способностите и афинитета на различните поколения. 
Хипотеза 2 е отхвърлена, що се отнася до страните на партньорите. Респондентите подчертават, 
че спортната дейност между поколенията е тази, която отчита способностите на всеки един. 
Поколенията имат някои общи афинитети към спортовете, сред които плуване, танци, ходене, 
туризъм, игри с топка. 
 
Хипотеза 3 – Младите и по-старите поколения са били повлияни най-вече от взаимодействието 
на различни фактори, влияещи върху тяхното участие в спорта през целия им живот. 
Тази хипотеза е потвърдена. Ситуацията е различна в различните страни, но респондентите са 
били предимно под влияние на няколко фактора; техни връстници и приятели и близост до 
спортните клубове. Сред най-честите причини за отпадане на дейност бяха споменати 
стресиращите преходни събития, преходът от първична към вторична социализация, но също 
така и продължително заболяване или нараняване. 
 
Хипотеза 4 – Младото и по-старото поколение имат психо-социални потребности, които ги 
мотивират да се занимават със спорт. 
Хипотезата е потвърдена. Младите хора намират в спорта между поколенията възможност да 
получат помощ, а възрастните хора да бъдат генеративни и защитни. Младите хора като 
психологически уязвима група според общите възприятия се чувстват в безопасност, когато са 
с по-възрастни членове на семейството и по-възрастни хора като цяло. Възрастните хора смятат 
себе си за бреме за обществото и интегративните дейности между поколенията могат да им 
помогнат да облекчат това чувство. 
 
Хипотеза 5 – Някои предпочитани спортни дейности на по-младото и по-старото поколение се 
припокриват. 
Хипотеза 5 е потвърдена чрез най-популярните спортове и в двете възрастови групи, а именно, 
плуването, което се нарежда на най-високо място сред предпочитаните спортове и в двете 
възрастови групи с дялове, следвани от туризъм за младите хора и колоездене за по-възрастни 
хора. Припокриващите се афинитети на двете възрастови групи се отнасят и до танци, бягане и 
игри с топка. Резултатите в отделните държави може да се различават много. Но тези дейности 
се споделят от всички включени страни партньори от ЕС. 
 
Хипотеза 6 – Няма достатъчно спортни дейности между поколенията, предвидени в страните 
партньори. 
Хипотеза 6 е потвърдена. Особено в по-малките градове и села липсват подходящи 
организирани възможности за спорт, както и възможности за спорт между поколенията. По-
големите градове предлагат повече възможности по отношение на мащабни състезания по 
бягане и семейни спортни фестивали между поколенията. 
 
Хипотеза 7 – Новите спортни дейности между поколенията трябва да се основават на вече 
съществуващите спортни условия между поколенията, спортните предпочитания на 
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поколенията, които се припокриват, както и на съществуващата среда и съществуващите 
контактни зони. 
Хипотеза 7 е частично потвърдена. Съществуващите спортни дейности се осигуряват предимно 
от центрове и читалища, както и спортни клубове и там могат да бъдат създадени нови дейности. 
Съществува обаче опасност тези организации да се противопоставят категорично или да не 
разберат необходимостта от промяна. В такъв случай по-успешна би била нова организация, 
нови контактни зони, изцяло посветени на спортовете между поколенията. 
 
Хипотеза 8 – Новите спортни дейности между поколенията трябва да консолидират връзките 
между поколенията и да повишат обществената осведоменост. 
Хипотеза 8 е потвърдена. Респондентите са убедени, че възрастните хора не са достатъчно 
насърчавани да участват в открити, достъпни и други спортни дейности. 
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Констатации 
 
Относно пола, възрастта, образованието и възможностите за включване в спортове 
между поколенията 

● Жените, независимо дали са под 25 или над 65 години, са по-отворени към нови 
преживявания, включително спортове между поколенията. 

● Спортовете между поколенията могат да бъдат привлекателни за хетерогенни 
групи с доста различен образователен произход. 

● Различията в образованието между млади и по-възрастни хора ще продължи да 
се увеличава. 

● Младите хора под 25 години и възрастните над 65 години са в същото състояние 
– освободени от ограниченията на многобройните и взискателни социални роли. 

● Да бъдеш женен или във връзка може да намали желанието за включване в 
спортовете между поколенията. 

● Жените над 65 години са по-нетърпеливи да участват във всякакви социални 
дейности, отколкото мъжете, които имат склонност да бездействат, разчитайки 
на емоционалната подкрепа на жените си. 

 
Относно спорта 

● Средата може да окаже влияние върху избора на спорт. 
● Спортът се възприема като състезание предимно от по-младите хора. 
● Спортът не се възприема като източник на равенство и солидарност от по-

младите или по-възрастните хора. 
● Важно е да се изследват възприятията за спорта, преди да се започне спортна 

дейност между поколенията. 
● И по-младите, и по-възрастните хора високо ценят спорта за това, че са здрави. 
● Познаването на това как се възприема спортът е важно за търсене на общи 

основания за установяване на контактни зони. 
 
Възприятия за поколенията и спортове между поколенията 

● Младите хора са по-способни да се адаптират и не са възпрепятствани от минал 
опит като възрастните хора.  

● Младите хора имат много технологични познания, те са психологически 
уязвими, физически силни и безработни. 

● Възрастните хора се възприемат като знаещи, защитници, пенсионирани, крехки, 
заседнали, които не обичат да се движат и като хора, които са наши приятели, 
пътуващи с нас през живота. 

● Възрастните хора се идентифицират със статута си на пенсиониране. 
● Връзките между поколенията трябва да се изграждат върху възприемане на 

различията. 
● Младите хора са психологически уязвими, а възрастните хора, които търсят за 

защита, са съвместими с тях. 
● Спортовете между поколенията могат да променят възприятието на възрастните 

хора, които се смятат за  тежест за обществото. 
● Младите хора и възрастните хора могат да обменят технологични знания и 

знания за света в рамките на спорта между поколенията. 
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● Технологичните знания могат да бъдат интегрирани в спортните дейности между 
поколенията. 

 
Относно семейството 

● Възрастните хора смятат, че част от семейството им има психо-социални нужди 
и разчитат на емоционални връзки с останалата част от семейството. 

● Семейството може да бъде една от зоните за контакт. 
● За да се консолидират връзките на поколенията в семейството, спортовете между 

поколенията могат да бъдат обвързани с местната общност. 
● В повечето страни семейството се разглежда като стълб на обществото. 

  
Решението да се заемеш със спортна дейност 

● Изборът на първата спортна дейност зависи най-вече от майката като гледач на 
първото дете. Понякога и двамата родители имат тази роля. 

● В бившите социалистически страни децата са имали голяма свобода и сами се 
занимавали със спорт. 

● Млади и по-възрастни хора се занимават със спорт, защото им харесва. 
● Поемането и поддържането на спортна дейност зависи от отношенията с 

връстници и приятели, въпреки че принадлежността изглежда е по-малко важна 
за по-младите хора, отколкото за по-възрастните хора. 

● Познаването на афинитета на поколенията към единични спортове е от огромно 
значение. 

● Да направим спортовете между поколенията осъществими, привлекателни и 
известни. 

● Както по-младите, така и по-възрастните хора могат да бъдат привлечени от 
спортовете между поколенията. Човек трябва да се обърне към техните групи, 
организации, и квартали за тази цел. 

● Спортът между поколенията ще бъде ново изживяване в общността за по-
младите хора. 

● Възрастните хора не обичат да се движат много, децата не обичат да ходят 
толкова много. 

● Има много различни индивидуални причини за прекратяване на спортна дейност. 
● Младите хора съобщават за стресиращ преход в живота и наранявания като най-

честата причина за отказване от спортна дейност. 
● Здравето и опазването на автономността на възрастните хора са най-видимите 

аргументи в полза на спорта между поколенията, които се изтъкват от 
организаторите на спортни дейности. 

● Плуването е предпочитана спортна дейност между поколенията, последвана от 
танци и туризъм. 

● Колоезденето не е сред предпочитаните спортове от по-младите анкетирани, но 
се нарежда високо в по-възрастните възрастови групи на респондентите. 

● Йогата не се предпочита от по-възрастните хора, за разлика от по-младите. 
● Младите и по-възрастните хора разглеждат дейността между поколенията като 

взаимопомощ. 
● Общите цели са важни за спортните дейности между поколенията. 
● Дейността между поколенията взема предвид способностите на всички. 
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● Това е сезонна дейност. 
● Дейността между поколенията неизменно може да се провежда на закрито или 

на открито. 
 

За концептуализацията, осигуряването и реализирането на спортни дейности между 
поколенията:  

● Младите и по-възрастните хора съобщават, че дейности между поколенията обикновено 
не съществуват. 

● Масови спортни събития между поколенията съществуват в някои страни, особено в 
Унгария, Словения и Италия. 

● Масовите спортни събития между поколенията са свързани с исторически събития, 
литература, преодоляване на здравословно състояние или други теми, които могат да 
бъдат разпознати от общността. 

● Спортните дейности между поколенията не са част от спортните системи, нито са 
концептуализирани. Има малко предоставяне и малко осведоменост за съществуването 
на спортни дейности между поколенията и техните формати, съдържание и функции. 

● Спортните дейности между поколенията се предоставят предимно в спортни клубове. 
● Читалища са може би най-добрата контактна зона за поколенията, желаещи да спортуват 

заедно. 
● Други възможни организатори са клубове, детски градини, детски домове, хотели, 

жилищни училища, университети и ваканционни клубове. 
● Спортните дейности между поколенията функционират най-добре, когато са свързани с 

местните общности. 
● Спортните дейности и зоните за контакт между поколенията, независимо дали са в 

семействата или другаде, трябва да бъдат допълнително концептуализирани, установени 
и придружени от огромни кампании за повишаване на обществената осведоменост. 

● Възрастните хора не се насърчават да участват в спортни дейности. 
● Възприятието за възрастните хора често е стереотипно и младите хора не могат да 

осъзнаят нуждата от дейности между поколенията, които все още не съществуват. 
● Спортните дейности между поколенията трябва да бъдат различни за всяко семейство. 
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Заключение и препоръки 
 
Според това проучване на Funmilies Survey (2021) по-младите и по-възрастните участници са 
склонни да гледат на спорта по подобен начин. Всички те смятат спорта за приятна, 
здравословна дейност в общността, която обединява хората. В очите на респондентите във 
всички целеви страни спортът се свързва повече с движение, удоволствие и игра, отколкото с 
негативни явления като измама или болка и страдание. Мнозинството от анкетираните смятат, 
че това е дейност за отдих в свободното време, а не професионална и състезателна дисциплина. 
 
Когато не са наблюдавани и насочвани през цялото време, младите хора имат възможност сами 
да открият спортна дейност заедно със своите връстници, а близостта до спортни клубове също 
е решаваща. Психосоциалните потребности на индивида, като нуждата да принадлежиш и да 
бъдеш част от група, играят важна роля. Волята за принадлежност се споделя и от двете 
възрастови групи респонденти. 
 
Днес е важна волята на родителите за първата спортна дейност на децата им. Обучение на 
родителите ще е необходимо, що се отнася до спорта. 
 
Основните мотиви за запазване на участието в спорта са силно сходни в двете възрастови групи. 
Почти всички анкетирани посочват, че една от основните причини да се занимават със спорт е 
фактът, че им харесва. Но те също заявиха, дори и младите, че това е здравословна дейност и че 
се занимават със спорт, за да останат здрави. Фактът, че по-младата възрастова група е толкова 
силно загрижена за здравето, не беше очакван. Следователно може да се заключи, че здравето е 
актуална тема през целия живот. 
 
Аспектът на формиране на общността беше от значение и за двете възрастови групи. Спортът 
играе роля в развитието на определен начин на живот и помага на участниците да имат контрол 
върху живота си. Спортът помага и на двете възрастови групи да бъдат по-стабилни в живота. 
 
Има припокриващи се дейности и афинитети и някои дейности между поколенията вече 
съществуват, особено във формата на ритуални, предимно годишни, масивни събития между 
поколенията, свързани с тема като исторически събития, литература или необходимостта да се 
изправите пред здравословно състояние. 
 
Когато интервюираните бяха помолени да посочат няколко възможности за дейности между 
поколенията в семействата, бяха записани редица отговори. Що се отнася до физическата 
активност и спорта, най-често се споменават дейности за отдих на открито, като туризъм и 
разходки. Други дейности с ниско съпротивление, като бягане и плуване, също бяха цитирани 
по-често. Други популярни отговори, свързани със спорта, включват игри, играни с ракета, като 
бадминтон, пинг-понг или тенис. И по-младото, както и по-старото поколение вярват, че 
настолните игри, като шах, могат да обединят различни членове на семейството. По-рядко се 
споменаваха игри с топка. Несвързаните със спорт дейности често включват готвене, разходка 
на кучето и всякакви други подходящи домакински дейности. Семейството може да се разглежда 
като важна контактна зона. Има много възможности контактните зони да бъдат базирани на 
спортове между поколенията. Контактните зони се изграждат наново или в някои случаи старите 
могат да се използват с различни дейности (начин на живот), като съзнателно се създават връзки 
между участниците и местната общност. Семейството може да се разглежда и като контактна 
зона. Съществуващите организации предимно не предлагат концептуални спортове между 
поколенията. 
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Въвеждането на спортове между поколенията, тяхното развитие и поддържане, трябва да бъде 
придружено от непрекъсната обществена кампания (промяна на мисленето), която е възможна 
само когато се основава на теориите за обучението между поколенията и спорта, а не само на 
описанието на спортни инициативи между поколенията и т.н. 
 
Компилираните резултати от национално проведеното проучване показват, че изграждането на 
контактни зони между поколенията е силно зависимо от заинтересованите и привлечени лица и 
техните предпочитания, традиции в околната среда и нейните природни възможности 
(ландшафт). Инициативите трудно могат да се провеждат отгоре надолу или трудно могат да 
бъдат наложени с маркетингови техники. Вместо маркетинг трябва да се използват методи на 
анимация (доближаване до цялата среда, а не само до възрастовите групи). 
 
Създаването на контактни зони се нуждае от анимация (задействане на промени в местните хора) 
и резултатите от проучване, съставено от ЕС, са много по-малко релевантни от резултатите от 
националните изследвания или дори по-добри местни. Колкото по-локални са решенията, 
толкова повече се спират на местните ресурси, колкото повече са общите творения на 
участниците, колкото по-привлекателни са за местните хора от различни поколения, толкова по-
добри са възможностите за дейности между поколенията да оцелеят дълго време. Спортните 
дейности трябва да бъдат свързани с други обществени дейности (социална практика). 
 
В изследователския доклад на унгарския партньор, следните констатации са развити в принципи 
относно въвеждането на спортове между поколенията 

1. Най-важният аспект на тези дейности е ЗАБАВЛЕНИЕТО. Тъй като и младите, и по-
старите поколения се занимават със спорт, защото им харесва, а не защото някой ги 
притиска да го правят. Играта е основният аспект на спорта между поколенията, 
следователно тези дейности трябва да бъдат игриви и достъпни. От друга страна, 
запазването на здравето също е важно, особено за по-възрастните поколения. 

2. Участие в състезание и победа. Както беше потвърдено и от интервютата, по-
възрастните хора са склонни да предпочитат тези дейности, които са по-малко 
конкурентни и се фокусират върху радостта от участието. Много хора участват в спорт, 
за да бъдат част от общността, по този начин спортните дейности между поколенията 
могат да представляват най-добри възможности за свързване на членове на семейството 
и поколения заедно. 

3. Непредубеденост и насърчение. Тенденцията е да се поставя тежест върху участието на 
възрастните хора в спортни дейности. Ролята на по-младото поколение е да насърчава 
възрастните хора да участват в спортни дейности и да създават приветлива атмосфера, в 
която всеки е ценен, независимо от възрастта. Обществените предразсъдъци към старото 
поколение често пречат на участието на по-възрастните в спортни дейности, по-младото 
поколение трябва да се бори и да възпрепятства тези нагласи. Проекти като Funmilies 
могат да им помогнат да осъзнаят важността на непредубедеността не само към техните 
връстници, но и към членовете на по-старото поколение. 

 
В заключение, спортните дейности между поколенията са възможни и са добре дошли за 
стесняване на разделението между поколенията, при условие че са фокусирани върху 
забавлението и участието вместо надпреварата. Те трябва да създадат приветлива атмосфера, в 
която всички поколения се ценят еднакво. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 – Най-добри практики 
 
УНГАРИЯ 
 
Най-добра практика №1 
 
Име на организацията: Унгарска асоциация за свободното време 
 
Година на създаване: 1989г 
 
Създаден от: Местни и регионални асоциации за свободното време 
 
Основна целева група: унгарските граждани, но особено тези, които имат по-малко възможности 
да участват в организирани спортни събития. 
 
Мисия (какво иска да постигне организацията): Популяризиране на спорта за всички сред 
поколения. 
 
Основни практикувани спортове: Всички спортове, които насърчават физическата активност и 
благосъстоянието. 
 
Основна инициатива, включваща спортове между поколенията: 
Фестивалът на семейния спорт беше едно от най-големите #beactive събития в Унгария и през 
2017, 2018 и 2019 г. Като официално „подгряващо“ събитие за Европейската седмица на спорта 
(EWoS), беше създадено гигантско спортно селище, където всеки можеше да намери някои 
вълнуващи спортове, които да опита. 
 
URL: https://masport.hu 
 
Най-добра практика 2 
 
Име на организацията: Училище за ски бягане - Божик 
 
Година на създаване: 2000г 
 
Създаден от: Ски училището е създадено от треньори и учители по физкултура. 
 
Основна целева група: Всички възрастови групи 
 
Мисия (какво иска да постигне организацията): 
Промотиране и популяризиране на ски бягането и скандинавското ходене в Будапеща. 
 
Основни практикувани спортове: скандинавско ходене, ски бягане 
 
Основна инициатива, включваща спортове между поколенията: 
Денят на скандинавското ходене беше организиран на 5 октомври 2019 г. в рамките на 
кампанията в Будапеща, Европейска столица на спорта 2019. Откритото събитие привлече над 
100 участници от всички възрастови групи. 
URL: https://sifutas.hu 
 
Гърция  
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Име на организацията: 
“Creating a tech tool to promote European Traditional Sports and Games (TSGs) from an 
intergenerational and inclusive perspective” 
 
Година на създаване: 2017г 
 
Създаден от: 
Fundacion Universidad San Jorge 
Национален и Каподистрийски университет в Атина 
Асоциация Europeanenne Des Jeux Etsports Traditionnels 
Baranta Hagyomanyos Magyar Harcmuveszetek Orszagos Szovetsege 
 
Основна целева група: Ученици от начални и средни училища, учители по физическо 
възпитание, обучители и треньори 
 
Мисия: Основната цел на този проект е да допринесе за иновативно разпространение и 
популяризиране на европейския традиционен спорт и игри (TSGs) като приобщаващ и културен. 
 
Основните задачи на този проект включват: 
• Идентификацията на традиционните европейски спортове и игри, които се предават от 
поколенията и все още се играят в общност. 
• Даване на възможност на европейските граждани да качват други игри на официалната уеб 
страница и чрез мобилно приложение 
• Създаване на интерактивен педагогически материал за начални и средни училища 
 
Основни практикувани спортове: Не се практикуват спортове. Теоретична работа. 
 
Зона за контакт: Испания, Гърция, Франция, Унгария 
 
URL: http://geoludens.eu/home/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579689-EPP-1-
2016-1-ES-SPO-SSCP 
 
ИТАЛИЯ 
 
Най-добра практика 1 
 
Име на организацията: Cittadinanza Attiva Emilia Romagna 
 
Година на основаване: Cittadinanzattiva е родена като Movimento federativo democratico през 1978 
г. по инициатива на групи млади хора с католическо и демократично вдъхновение със страст 
към политиката. Движението е светско и отворено за всички. През юни 2000 г. Националният 
конгрес на Кианчиано санкционира новата структура на Движението и решава да промени името 
на "Cittadinanzattiva". 
 
Създаден от: Cittadinanzattiva APS е движение за гражданско участие, което действа в Италия и 
Европа за насърчаване и защита на правата на гражданите и потребителите. Cittadinanzattiva 
Emilia-Romagna е регионалната структура на движението, с офиси, разположени в целия регион. 
 
Основна целева група: европейски граждани 
 
Мисия: Защита на правата на гражданите. 
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Основни практикувани спортове: 
Спортът боче се практикува сред младежта и по-възрастното население. 
 
Зона за контакт: 
Болоня, регионална столица на Емилия Романя. 
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 
Via Castiglione, 24 - 40124 Болоня 
 
URL: https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/lo-sport-delle-bocce-per-lo-sviluppo-
intergenerazionale-nella-popolazione-giovanile-e-senior/ 
 
Най-добра практика 2 
 
Име на организацията: 
Проект EMAF – Европейски фестивал по лека атлетика за сребърна ера 
координиран от FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 
Година на създаване: 2020 г 
 
Създаден от: 
Община Анкона, регион Марке, Италиански национален олимпийски комитет – CONI, Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA, Национален научен институт, който работи в 
областта на гериатрията и геронтологията, Регионалната училищна служба за регион Марке – 
USR 
 
Основна целева група: Хора на всякаква възраст 
 
Мисия: Повишаване на чуваемостта относно ефектите на спорта върху физическото и 
психическото благополучие в зряла възраст и социалните ползи от спорта. 
 
Основни практикувани спортове: шосейно състезание (10 км), социална разходка, лека атлетика. 
 
Зона за контакт: Центърът на Анкона и в Palaindoor, регионална столица на Марке. 
 
URL: https://european-masters-athletics.org/about-ema/news-overview/1787-emaf-european-masters-
athletics-festival-for-silver-age.html 
 
Най-добра практика 3 
Nonni e bambini insieme in palestra per stare insieme come una volta 
„Nonni, giochiamo insieme?“ 
 
Име на организацията: 
- Anteas Volontari San Martino Paese Odv 
- Casa di Riposo “Casa Gino e Pierina Marani” di Paese 
- Comune di Paese 
 
Година на създаване: 4 ноември 2005 г 
 
Основна целева група: Деца, възрастни и възрастни хора, жители на град Паезе. 
 
Мисия: 
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Да се насърчи доброволчеството в общностите за изграждане на по-подкрепящо и грижовно 
общество, без бариери и разделения. 
 
Основни практикувани спортове: стари детски игри, физическа активност, танци, развлекателна 
двигателна активност. 
 
Зона за контакт: Gym of Paese. 
 
URL: 
https://www.casamarani.it/ 
http://www.volontarisanmartinopaese.it 
 
Най-добра практика 4 
 
CESENA CAMMINA (ЧЕЗЕНА РАЗХОДИ) 
 
Име на организацията: Община Чезена, Регионална агенция по здравеопазване (AUSL) и CAI 
(Италиански алпийски клуб) 
 
Година на създаване: 2007г 
 
Основна целева група: Граждани и семейства 
 
Мисия: Да се създават спортни възможности за всички, предназначени като здравен инструмент, 
интеграция, образование и уважение. 
 
Основни практикувани спортове: Разходка из града. 
 
Зона за контакт: Проектът се предлага всяка година от 2007 г. и групите се размножават в 
близките територии (Чезенатико, Чезена-Олтревизо, Чезена-Ал Маре, Лонгиано, Гамбетола и 
Савиняно) и много от тях са активирани автономно. 
 
URL: http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacammina 
 
Най-добра практика 5 
 
Anziani e Bambini insieme: i cinque sensi in gioco 
 
Име на организацията: 
Azienda Speciale Retesalute 
Лунария (Италия) 
 
Продължителност: 2012-2014 
 
Финансиран от: Европейска комисия 
 
Основна целева група: Деца (3-9 години) и възрастни хора над 70 години. 
 
Мисия: Насърчаване на ученето между поколенията чрез спорт и дейности, свързани със спорта. 
 
Основни практикувани спортове: 
Възрастни хора и деца заедно: 5-те сетива в игра 
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Поредица от развлекателни дейности: игри с балони, моделиране на тесто, рисуване с темпера, 
градинарство, музика и други дейности, свързани с откриването (и преоткриването) на петте 
сетива. 
 
Зона за контакт: 
Lecco, Asilo Nido Casa Vincenza и Centro Diurno per Anziani Laser. 
cooperativa sociale L'Arcobaleno e la cooperativa sociale Sineresi 
Обстановка: struttura residenziale per anziani Hotel Adda 
 
URL: http://www.retesalute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
 
Най-добра практика 6 
Проект за лаборатории между поколенията „Anziani e Bambini Insieme“ 
 
Име на организацията: 
SCUOLA DELL'INFANZIA Paritaria “DON FRANCO FACCHETTI” 
RESIDENZA PER ANZIANI “LEOPARDI” A VILLASTANZA 
 
Година на създаване: 1876г 
 
Период на дейност: учебна 2017/2018г. 
 
Създаден от: Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Villastanza 
 
Основна целева група: Група 15/18 деца + (15/20) възрастни хора 
 
Мисия: 
Целта на този проект е да активира лаборатории между поколенията между деца и възрастни 
хора и да подкрепя събития, които могат да развият умения и знания, насърчавайки развитието 
на просоциална интелигентност чрез стимулиране на междукултурния диалог и диалога между 
поколенията, развивайки нашите деца към онези алтруистични чувства, които са способни да 
задействат процесите на реципрочност. 
 
Основни практикувани спортове: танци, игра, творческа работилница. 
 
Обстановка (зона за контакт): Via San Sebastiano, 8, Frazione Villastanza - Parabiago MI (Италия). 
 
URL: https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/ 
 
СЛОВЕНИЯ 
 
Най-добра практика 1 
Маратонът на Фолксваген Любляна е добре известно спортно събитие. Всяка година улиците на 
столицата Любляна са наводнени от бегачи. Цифрите показват, че интересът към този вид 
дейност и общуване нараства. Всяка година организаторите на Volkswagen Ljubljana Marathon 
се опитват да дадат всичко от себе си. Новите рекорди и нарастващият брой на участниците са 
много показателни в този смисъл. Например, 17-ият Люблянски маратон представи няколко 
новости, като панаира »Tečem« — EXPO Volkswagen Ljubljana Marathon. С над 40 000 
посетители се показва, че това е събитието, което словенските бегачи искат. 
 
Панаирът е насочен към всички: бегачи, техните семейства, спортисти, фенове и минувачи. 
Входът е безплатен, а на самия панаир, посетителите имат възможност за разходка сред 
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различните доставчици на спортни марки, доставчици на хранителни добавки и други 
изложители, които искат да се обърнат към най-активното население. 
 
Име на организацията: Община Любляна 
 
Година на създаване: 1996г 
 
Създаден от: Община Любляна 
 
Основна целева група: 
Жители на Словения и международни участници от всички възрасти; бегачи, техните семейства, 
спортисти, фенове и минувачи. 
 
Мисия: 
Популяризиране на бягането и насърчаване на здравето чрез спорт. 
 
Основни практикувани спортове: бягане 
 
Обстановка (зона за контакт): Улиците на Любляна, Gospodarsko razstavišče, мястото на 
Люблянски панаир 
 
URL: https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/ 
 
Най-добра практика 2 
 
Спортове между поколенията в асоциации на пациенти с бъбречни заболявания 
обединени в рамките на Обединените асоциации на бъбречноболните на Словения. 
 
В Словения са многобройни обществата на пациенти със здравословни проблеми (белодробни, 
онкологични, кардиологични пациенти и др.) Тези сдружения са предимно много активни и 
видими, като се грижат за социализацията, както и за образованието и спорта на своите членове. 
Тъй като пациентите са на различна възраст и дейностите са за всички членове и тъй като 
спортът в асоциациите се е превърнал в споделен начин на живот, спортът в тези асоциации е 
естествено между поколенията. Повечето общества, обединени в тази федерация, са активни в 
областта на знанието и повишаването на осведомеността относно състоянието на бъбречното 
здраве и здравето, социализацията и спорта между поколенията. 
 
Име на организацията: ZDLB Slovenije - Обединени асоциации на бъбречно болни от Словения 
 
Създаден от: Група пациенти и експерти в областта 
 
Основна целева група: 
Пациенти с бъбречни заболявания и техните семейства 
 
Мисия: 
Организацията има за цел да подобри живота на бъбречно болните, да ги направи видими, чути 
и социално интегрирани. 
 
Основни практикувани спортове: 
Членовете участват в местни, национални и световни състезания в областта на плуването, лека 
атлетика, тенис на маса, боулинг, бадминтон и колоездене. 
 

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/
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Зона за контакт: В цяла Словения 
 
Фейсбук страница: 
https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/ 

 
Credit: United Kindney Patients Associations of Slovenia 
 
БЪЛГАРИЯ 
 
Наименование на организацията: Активно българско общество 
 
Година на създаване: 2013г 
 
Създаден от: Група от 9 активни младежи 
 
Основна целева група: 
ABS работи основно с местни доброволци, младежки работници, организации с нестопанска 
цел, социални работници и граждани от Европейския съюз и страните партньори. ABS е 
партньор и организатор на проекти с млади лидери, младежи с по-малко възможности и младежи 
от неравностойно положение. 
 
Мисия: 
В ABS се опитваме да създадем проактивно отношение към социалното включване и глобалните 
проблеми в нашето местно общество; да насърчаваме участието и включването на младите хора 
в социалните процеси и да развиваме практически умения в неформалното и самостоятелното 
образование чрез различни методи (конференции, срещи с местни представители на държавата, 
флашмоби, работилници и др.) 
 
Основни практикувани спортове: 
Масови спортове, стари традиционни игри, футбол, баскетбол, волейбол и др. 
 
Зона за контакт: Активно българско общество, Централен офис 
 
URL: https://www.activebulgariansociety.org/ 
https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/ 
https://www.instagram.com/activebulgariansociety/ 
  

https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/
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Приложение 2 – Въпросник за проучване 
 
Страна: 
Име на изследователя: 
Дата, място и час на интервюто: 
 
 
Проучване относно готовността за предприемане на спортни дейности между поколенията 
 
 
Уважаеми участник в анкетата, 
 
Оценяваме и благодарим за вашето участие в това проучване, за отношението към соматичната 
култура във вашата страна и предпочитанията на поколенията по отношение на спортниte 
дейности. Целта на това проучване, проведено в рамките на европейския проект Funmilies 
ERASMUS+, е да измери предпочитанията на по-младото и по-възрастното население към 
отделните спортове. Вашият принос към това проучване е безценен за проектиране на спортни 
дейности между поколенията и за семейства. 
 
 
(Името на изследователя и 
организация) 
 
 
Дата и място: 
__________________________________________________________________________________
___________ 
 
А. ИДЕНТИЧНОСТ, СОЦИАЛНА, ИЗГРАДЕНА И ПРИРОДНА СРЕДА 
 
Първо име: 
Фамилия: 
 
Моля, отбележете твърденията, които се отнасят за вас. 
 
Пол: 
☐ Мъж 
☐ Женски 
        
Образование: 
☐ Начално училище 
☐ Професионално училище 
☐ Средно общообразователно училище 
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☐ Аспирантура 
☐ Следдипломно обучение 
 
Професия/работа/статус : 
☐ Дете 
☐ Ученик в гимназията 
☐ Университетски студент 
☐ Зает 
☐ Безработен 
☐ Между работата и пенсионирането 
☐ Пенсиониран 
 
Принадлежа към възрастовата група: 
☐ 12-16 
☐ 17-25 
☐ 65-74 
☐ 75-84 
 
Семейно положение: 
☐ Неженен 
☐ В двойка 
☐ Женен 
☐ Разделени 
☐ Разведен 
☐ Вдовец 
☐ Друго: 
 
С кого живеете в момента? Отбележете отговор. Възможни са няколко отговора. 
☐ Майка 
☐ Татко 
☐ Братя и сестри 
☐ Съпруг 
☐ Партньор 
☐ Дядо  
☐ Баба  
☐ Леля 
☐ Чичо 
☐ Братовчед 
☐ Приятел 
☐ Сам 
☐ Друго: 
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Къде живееш сега? Отбележете отговор. 
Аз живея в 
☐ село. 
☐ населено място до 10 000 жители. 
☐ провинциален град. 
☐ град с повече от 100 000 жители. 
☐ голям град с повече от 1 000 000 жители. 
 
Какъв е пейзажът около вас? Възможни са няколко отговора. 
Където живея е предимно/има: 
☐ Плоско 
☐ Хълмисто 
☐ Планински пейзаж 
☐ Езера 
☐ Море 
☐ Потоци 
☐ Море 
☐ Океан 
☐ Уудс 
☐ Друго: 
 
Б. ВЪЗПРИЯТИЕ ЗА СПОРТ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 
 
Отбележете до пет отговора. Спортът се възприема най-вече като: 
☐ Преместване 
☐ Изпълнение 
☐ Професионализъм 
☐ Състезание 
☐ Обществена дейност 
☐ Здравословна активност 
☐ Игра 
☐ Грандиозно събитие 
☐ Мит 
☐ Обществена дейност 
☐ Идеализирана картина на обществото 
☐ Равенство 
☐ Солидарност 
☐ Видимост 
☐ Работа 
☐ Отдих, дейност в свободното време 
☐ Удоволствие 
☐ Болезнена дейност 
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☐ Дейност под отрицателния натиск на парите 
☐ Дейност под отрицателния натиск на медиите 
☐ Допинг 
☐ Финансови измами 
☐ Друго: 
 
В. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКОЛЕНИЯ И СЕМЕЙСТВО 
 
Как се възприемат младите хора? Моля, отбележете до пет отговора. 
Младите хора са/имат: 
☐ Предимно по-добре образовани от по-възрастните хора 
☐ Много технологични познания 
☐ Физически силен 
☐ Психологически уязвими 
☐ Красива 
☐ Концентрирани върху тялото и представянето си 
☐ Внимателен 
☐ Уверен в себе си 
☐ Изгубено поколение поради социални, санитарни, икономически и политически 
обстоятелства 
☐ Безработен 
☐ Друго: 
 
Как се възприемат възрастните хора? Моля, отбележете до пет отговора. 
Възрастните хора са: 
☐ Финансова тежест за обществото 
☐ Негодование 
☐ Радостен 
☐ Знаещ 
☐ Многобройни 
☐ Част от нашето семейство 
☐ Слаби ученици 
☐ Защитен 
☐ Безплатно 
☐ Пенсиониран 
☐ Заседнал, не обича да се движи 
☐ Крехък 
☐ Болен 
☐ Те пътуват с нас през живота 
☐ Друго: 
 
Как се възприема семейството? Моля, отбележете до пет отговора. 
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☐ Младите и по-старите поколения в семействата са много близки в моята страна. 
☐ Семействата са предимно ядрени. 
☐ Други членове на семейството освен баща, майка и деца живеят с нас. 
☐ Младите и по-възрастните членове на семейството ценят едни и същи неща. 
☐ По-младите и по-възрастните членове на семейството са еднакво ценени. 
☐ Семейството е стълбът на нашето общество. 
☐ Семейството е бреме за по-младите поколения. 
☐ Членовете на семейството си помагат много. 
☐ По-възрастните членове на семейството вземат важни решения за семейството. 
☐ По-младите членове на семейството вземат важни решения за семейството. 
☐ Друго: 
 
Г. КОЙ И КАКВО Е ВЛИЯНЕ НА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВАШЕТО УЧАСТИЕ 
В СПОРТ 
  
Разкажи ни за майка си и баща си. Отбележете изявленията, които се отнасят за вас: 
Майка ми/баща ми е/ беше зает с: 
 
висши управленски и професионални професии. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
по-ниски управленски и професионални професии. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
междинни професии (чиновник, продажби, сервиз). 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
малки работодатели и работници за собствена сметка (включително фермери). 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
по-ниски надзорни и технически професии. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
полурутинни професии. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
рутинни професии. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
  
Не са работили, не са били наети. 
☐ Майка ми ☐ Баща ми 
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Защо се занимавахте със спорт досега? Отбележете отговорите, с които сте 
съгласни. Възможни са няколко отговора. 
☐ Започнах да се занимавам със спорт под влияние на физическата ми среда 
(гори, езера, море, детски площадки, паркове, телевизионни програми, интернет). 
☐ Започнах да се занимавам със спорт, защото в близост имаше спортен клуб. 
☐ Участвах в спортове, които родителите ми/харесваха. 
☐ Започнах да се занимавам със спорт под влиянието на мои връстници, приятели. 
☐ Когато бях дете, се радвах на много свобода и сам се занимавах със спорт. 
☐ Исках да бъда социално призната и обичана. 
☐ Исках да принадлежа. 
☐ Исках да бъда успешен. 
☐ Исках да науча и да знам повече. 
☐ Исках да споделя някои моменти с членовете на моето семейство. 
☐ Друго: 
 
Защо продължихте/продължихте със спортната си дейност. Възможни са 
няколко отговора, отметнете ги 
☐ Хареса ми/харесва ми. 
☐ Бях/вече инвестирах много енергия и време в това. 
☐ Качих се много високо. 
☐ Бях изградил определен стил на живот в спорта. 
☐ Помогна ми да контролирам себе си и живота си. 
☐ Приятелите ми бяха/са там. 
☐ Хареса ми/харесва ми да съм част от група, общност. 
☐ Аз съм перфекционист. 
☐ Това ме кара/кара да се чувствам по-стабилен. 
☐ Бях/аз съм разпознат. 
☐ Моят треньор го искаше/иска. 
☐ Родителите ми настояваха/настояваха да се занимавам със спорт. 
☐ Друго: 
 
Кога или защо се отказахте от спортна дейност? Възможни са няколко 
отговора, отметнете ги. 
☐ Страдах от продължително заболяване. 
☐ Родителите ми смятаха, че дейността ми вреди на семейния ни живот. 
☐ Икономическото положение на семейството ми се промени. 
☐ В близост нямаше спортни организации. 
☐ Нямаше обществен транспорт. 
☐ Спортните дейности не са за хора на моята възраст. 
☐ Поех първата си работа. 
☐ Създадох собствено семейство или домакинство. 
☐ Започнах военната си служба. 
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☐ Преминах през стресиращ преход в живота. 
☐ Предвидените спортове не са за възрастни хора. 
☐ Не ми се движи много. 
☐ Страхувам се да бъда наранен и да загубя автономията си. 
☐ Друго: 
 
Защо отново се захванахте със спорт? Възможни са няколко отговора, 
отметнете ги. 
☐ Семейството ми искаше да го направя. 
☐ Децата ми го искаха за мен. 
☐ Винаги съм имал някаква спортна дейност в живота си. 
☐ Искам да остана здрав. 
☐ Искам да имам някаква структура в живота си. 
☐ Образованите хора трябва да се грижат за себе си. 
☐ Исках да се справя с претоварването на работата си. 
☐ Бих искал да остана здрав възможно най-дълго. 
☐ Бих искал да остана автономен. 
☐ Образованите хора трябва да имат някаква спортна дейност. 
☐ Друго: 
 
Д. ПРЕДПОЧИТАН СПОРТ 
 
Кои спортове харесвате най-много? Отбележете до пет отговора и ни кажете 
защо. 
☐ Приключение 
☐ Стрелба с лък 
☐ Артистично плуване 
☐ Бадминтон 
☐ Игри с топка 
☐ Разходка с лодка 
☐ Настолни игри 
☐ Боулинг 
☐ Колоездене 
☐ Танци 
☐ Гмуркане 
☐ Метод на Фелденкрайз 
☐ Футбол 
☐ Игрите от моето детство (кои?) 
☐ Голф 
☐ Туризъм 
☐ Хула обръч 
☐ Скачане 
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☐ Каяк 
☐ Санен спорт 
☐ Пилатес 
☐ Гребане 
☐ Бягане 
☐ Плаване 
☐ Разтягане 
☐ Вечеря 
☐ Сърфиране 
☐ Каране на ски 
☐ Ски бягане 
☐ Плуване 
☐ Тенис на маса 
☐ Тенис 
☐ Видео боулинг 
☐ Ходещ нетбол 
☐ Водни спортове 
☐ Йога 
☐ Друго: 
 
Е. МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 
 
Кое от следните определения описва най-добре вашата представа за спортна 
дейност между поколенията? Изберете определения, с които сте съгласни, и 
посочете причините си. 
☐ Спортна дейност между поколенията е дейност, която се провежда на открито или на закрито. 
☐ Дейност, която се провежда през лятото или зимата. 
☐ Дейност, обединяваща по-млади и по-възрастни хора, които преследват общи цели. 
☐ Дейност, водеща до публично представяне/събитие. 
☐ Дейност, при която поколения спортуват заедно и си помагат. 
☐ Дейност, която отчита различните способности на поколенията. 
☐ Дейностите между поколенията не са възможни, мисля. 
☐ Друго: 
 
Как бихте описали организирането на спортни дейности между поколенията 
във вашата страна? 
☐ Има значителни и богати възможности за спорт между поколенията. Който? 
☐ Има някои масови спортни събития между поколенията. Който? 
☐ Там, където живея, има малко или никакво осигуряване на спортни дейности между 
поколенията. 
☐ Друго: 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

67 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

 
Кой осигурява дейности между поколенията, ако е приложимо? 
☐ Детски градини 
☐ Училища за по-млади поколения, 
☐ Университети 
☐ Спортни клубове 
☐ Центрове между поколенията 
☐ Читалища 
☐ Жилищни училища, които предлагат спортни дейности като част от образователната си 
програма 
☐ Детски домове 
☐ Синдикати в техните почивни бази 
☐ Хотели 
☐ Друго: 
 
В коя дейност между поколенията участвате в момента, ако е приложимо? 
 
Ако във вашата страна няма достатъчно спортни дейности между 
поколенията, 
защо е така? 
☐ Спортът се счита за изключително детска дейност. 
☐ По принцип възрастните хора не се занимават със спорт. 
☐ Поколения живеят отделно. 
☐ Има малко организирани услуги от този вид. 
☐ Няма обществена осведоменост. 
☐ Възрастните хора не се насърчават да се сгодяват. 
☐ Спортът се разглежда предимно като представяне и състезание. 
☐ Друго: 
 
Кои дейности между поколенията са най-възможни в рамките на 
семействата, според вас?  
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Annex 3 - Research Sample  
 
TOTAL: 115 
 
FEMALE: 73 
MALE: 42 
 

 
N0. Name 

initials 
Age Gender Education Marital status Job status Lives with Coun  

1 GYZS -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT ALONE HU 
2 LK -25 F GRADUATE STUDIES IN COUPLE UNIV. STUDENT MOTHER, FATHER AND 

BROTHER 
HU 

3 AÁ -25 M GRADUATE STUDIES IN COUPLE UNIV. STUDENT 
AND EMPLOYED 

ALONE HU 

4 PT -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT 
AND EMPLOYED 

ALONE HU 

5 BV -25 F GRADUATE STUDIES IN COUPLE EMPLOYED PARTNER HU 
6 RD -25 F GRADUATE STUDIES IN COUPLE UNIV. STUDENT MOTHER, FATHER AND 

BROTHER 
HU 

7 DR -25 M GRADUATE STUDIES IN COUPLE UNIV. STUDENT FRIEND HU 
8 SQ -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT MOTHER AND FRIEND HU 
9 SZL -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE EMPLOYED MOTHER AND FATHER HU 
10 BA -25 F POST-GRAD. STUDIES IN COUPLE EMPLOYED PARTNER HU 
11 FM 65+ F GRADUATE STUDIES WIDOWED RETIRED ALONE HU 
12 SZA 65+ M POST-GRAD. STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE HU 
13 SZR 65+ F 2ND ED. SCHOOL SEPARATED RETIRED ALONE HU 
14 GZS 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE HU 
15 KÁ 65+ M GRADUATE STUDIES WIDOWED EMPLOYED GIRLFIEND HU 
16 SZI 65+ M GRADUATE STUDIES MARRIED EMPLOYED SPOUSE HU 
17 TG 65+ M GRADUATE STUDIES IN COUPLE RETIRED GIRLFIREND HU 
18 BS 65+ M VOCATIONAL SCHOOL SEPARATED RETIRED ALONE HU 
19 VA 65+ M POST-GRAD. STUDIES MARRIED EMPLOYED SPOUSE HU 
20 BJ 65+ F POST-GRAD. STUDIES SEPARATED WORK AND 

RETIREMENT 
ALONE HU 

21 VT -25 F UNI SINGLE N/A FAMILY GR 
22 PT -25 M UNI SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
23 EK -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
24 NM -25 F UNI SINGLE INTERN FAMILY GR 
25 KD -25 F UNI SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
26 EN -25 F UNI SINGLE INTERN FAMILY GR 
27 TS -25 F UNI SINGLE UNEMPL FAMILY GR 
28 KM -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
29 SD -25 M UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
30 MZ -25 F SCHOOL SINGLE STUDENT FAMILY GR 
31 MT -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
32 MV -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
33 NG -25 F UNI SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
34 SM -25 F UNI SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
35 NK -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
36 XM -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
37 SN -25 M SCHOOL SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
38 PC -25 F UNI SINGLE UNEMPLOYED FAMILY GR 
39 PL -25 F UNI SINGLE EMPLOYED FAMILY GR 
40 KB -25 F UNI SINGLE EMPLOYED SINGLE GR 
41 MN -25 F UNI SINGLE EMPLOYED SINGLE GR 
42 BD 65+ M PHD MARRIED EMPLOYED SPOUSE GR 
43 IP 65+ M TECHNICAL MARRIED RETIRED SPOUSE GR 
44 ST 65+ F SCHOOL MARRIED RETIRED SPOUSE GR 
45 AK 65+ F UNI UNMARRIED EMPLOYED SINGLE GR 
46 EV 65+ F SCHOOL MARRIED RETIRED SINGLE GR 
47 GL 65+ M SCHOOL MARRIED EMPLOYED FAMILY GR 
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48 GP 65+ M PHD MARRIED EMPLOYED FAMILY GR 
49 KC 65+ M UNI MARRIED EMPLOYED FAMILY GR 
50 LK 65+ F UNI MARRIED EMPLOYED SPOUSE GR 
51 SA 65+ F SCHOOL MARRIED RETIRED SINGLE GR 
52 PD -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE EMPLOYED PARENTS IT 
53 RD -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE EMPLOYED FRIEND IT 
54 FF -25 M VOCATIONAL SCHOOL SINGLE UNEMPLOYED FAMILY IT 
55 FA -25 M POST-GRAD. STUDIES IN COUPLE EMPLOYED PARTNER IT 
56 AS -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FLAT MATES IT 
57 LB -25 F 2ND ED. SCHOOL SINGLE UNIV. STUDENT FRIEND IT 
58 MF -25 F 2ND ED. SCHOOL SINGLE UNIV. STUDENT FAMILY IT 
59 FC -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE EMPLOYED FAMILY IT 
60 LV -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE UNEMPLOYED MOTHER AND BROTHER IT 
61 RR -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE PUPIL FRIEND IT 
62 BD -25 F 2ND ED. SCHOOL OTHER PUPIL FAMILY IT 
63 AS -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FAMILY IT 
64 AM -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FATHER AND SISTERS IT 
65 IB -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT PARTNER IT 
66 EL -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FAMILY IT 
67 EL -25 M 2ND ED. SCHOOL OTHER PUPIL FAMILY IT 
68 VG -25 F ELEMENT. SCHOOL SINGLE PUPIL FAMILY IT 
69 AS -25 M 2ND ED. SCHOOL OTHER UNIV. STUDENT FAMILY IT 
70 MVB -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE UNEMPLOYED FAMILY IT 
71 DS -25 M ELEMENT. SCHOOL SINGLE PUPIL FAMILY IT 
72 MF -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FRIEND IT 
73 GI 65+ F 2ND ED. SCHOOL MARRIED WORK AND 

RETIREMENT 
SPOUSE IT 

74 GB 65+ M GRADUATE STUDIES MARRIED WORK AND 
RETIREMENT 

SPOUSE IT 

75 FV 65+ F 2ND ED. SCHOOL MARRIED RETIRED SPOUSE IT 
76 SL 65+ M POST-GRAD. STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE IT 
77 MD 65+ F 2ND ED. SCHOOL MARRIED RETIRED SPOUSE IT 
78 AB 65+ F 2ND ED. SCHOOL MARRIED EMPLOYED SPOUSE IT 
79 EC 65+ M GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE IT 
80 AM 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE IT 
81 JK -25 F 2ND ED. SCHOOL IN COUPLE UNEMPLOYED MOTHER, FATHER, 

BROTHERS AND SISTERS 
BU 

82 ESST -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE EMPLOYED MOTHER, FATHER, 
BROTHERS AND SISTERS 

BU 

83 GP -25 M 2ND ED. SCHOOL IN COUPLE UNEMPLOYED MOTHER, FATHER, 
BROTHERS AND SISTERS 

BU 

84 DC -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNEMPLOYED MOTHER, FATHER BU 
85 AA -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT MOTHER BU 
86 CA -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE EMPLOYED MOTHER, FATHER, 

BROTHERS AND SISTERS 
BU 

87 SB -25 F GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT ON CAMPUS BU 
88 BB -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT FRIEND BU 
89 AG -25 M GRADUATE STUDIES SINGLE UNIV. STUDENT BROTHERS AND SISTERS BU 
90 VY -25 F POST-GRAD. STUDIES SINGLE EMPLOYED FRIEND BU 
91 MH -25 F 2ND ED. SCHOOL IN COUPLE UNIV. STUDENT FRIEND BU 
92 MAV 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED UNEMPLOYED PARTNER BU 
93 ER 65+ F ELEMENT. SCHOOL WIDOWED RETIRED ALONE BU 
94 MP 65+ M ELEMENT. SCHOOL MARRIED RETIRED SPOUSE BU 
95 SG 65+ F VOCATIONAL SCHOOL WIDOWED RETIRED ALONE BU 
96 AG 65+ M POST-GRAD. STUDIES IN A COUPLE EMPLOYED ALONE BU 
97 TB 65+ F GRADUATE STUDIES WIDOWED RETIRED GRANDCHILDREN, 

CHILDREN 
BU 

98 IH 65+ F ELEMENT. SCHOOL WIDOWED RETIRED ALONE BU 
99 VD 65+ M GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE BU 
100 SL 65+ G 2ND ED. SCHOOL MARRIED RETIRED SPOUSE BU 
101 ET 65+ F 2ND ED. SCHOOL WIDOWED RETIRED ALONE BU 
102 EB -25 F ELEMENT. SCHOOL SINGLE CHILD MOTHER SI 
103 SB -25 F ELEMENT. SCHOOL SINGLE CHILD MOTHER SI 
104 RD -25 M 2ND ED. SCHOOL SINGLE UNIV. STUDENT MOTHER AND FATHER SI 
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105 VB 65+ F POST-GRAD. STUDIES DIVORCED RETIRED SON SI 
106 DF 65+ F GRADUATE STUDIES SINGLE RETIRED DOG SI 
107 LB 65+ F GRADUATE STUDIES SINGLE WORK AND 

RETIREMENT 
DOG SI 

108 MM 65+ F 2ND ED. SCHOOL SINGLE RETIRED ALONE SI 
109 SF 65+ F GRADUATE STUDIES IN COUPLE RETIRED PARTNER SI 
110 M. Š. R. 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
111 BS 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
112 LT 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
113 IR 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
114 TK 65+ F GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
115 AT 65+ M GRADUATE STUDIES MARRIED RETIRED SPOUSE SI 
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