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Проектът Funmilies 
 
Funmilies - „Междупоколенчески спортни решения за здравословно остаряване“ е 
проект, финансиран от Erasmus+ Sports (2019), включващ пет европейски държави: 
Унгария (BAIS), Гърция (ANCE), Италия (CSC), България (ABS) и Словения (Словенски 
университет за трета възраст ), и се координира от ANCE. 
 
Проектът имаше за цел да се справи с предизвикателствата на самотата, изолацията, 
както и с проблемите, свързани със заседналия начин на живот и липсата на движение 
на възрастните хора (65+) в Европа чрез насърчаване на активно и здравословно 
остаряване. Освен това, целеше да насърчи участието в спорт и физическа активност. 
Проектът стартира през януари 2021 г. и приключи през декември 2022 г. 
 
 
Проектът беше специално насочен към: 

● Засилване на участието и сътрудничеството в спортни дейности между 
поколенията на възрастни хора на 65+ и младежи на 25-. 

● Повишаване на осведомеността и капацитета на спортните професионалисти 
при организирането/изпълнението на спортни дейности между поколенията. 

● Повишаване на осведомеността за значението на физическата активност, 
здравословния живот и активното остаряване сред по-възрастните и по-младите 
граждани. 

● Увеличаване достъпа на лица над 65 години до спортни дейности и подходяща 
информация. 

● Укрепване на физическите умения, социалните умения, самочувствието и 
психологическите умения, когнитивните умения и общото благосъстояние на 
възрастните хора (65+) и на младежите (25-). 

● Популяризиране на концепцията и ползите от спорта между поколенията пред 
съответните заинтересовани страни, участници и политици в областта на 
спорта, здравословния живот и активното остаряване. 

 
Въведение в ръководството 
 
Докато възрастните хора в Европа като цяло живеят по-дълго в сравнение с 
предишните поколения, те също са склонни да се сблъскват с множество недостатъци, 
включително самота и изолация. Има и тревожни данни в цяла Европа, които показват, 
че младите хора страдат от заседнал начин на живот, както и от липса на редовно 
движение поради времето, прекарано пред компютри и мобилни телефони. Липсата на 
редовна, умерена физическа активност е наблюдавана тенденция както при по-
младите, така и при по-възрастните поколения. 
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Въз основа на резултатите от пилотните дейности и с цел допълнителна подкрепа на 
обучените спортни професионалисти в тяхната работа и в обучението на техните 
колеги, както и за да се даде възможност на спортните клубове като цяло да изпълняват 
дейности между поколенията, настоящото ръководство за спортни клубове е 
разработен от консорциума Funmilies. Ръководството включва практически стратегии за 
това как да планирате, организирате и реализирате програми и дейности между 
поколенията, които биха били подходящи както за възрастни, така и за млади хора, като 
се фокусира върху свързването на тези възрастови групи чрез спорт. 
 

Ръководството е структурирано около четири глави, всяка от които се фокусира върху 
различен аспект от прилагането на спортни дейности между поколенията. 

Първата глава предоставя широка перспектива за ролята, която взаимодействието 
между поколенията, приложено към спортните дейности, може да има в полза на 
възрастните хора. Той също така представя някои от най-често срещаните бариери, 
които се срещат при изпълнението на подобни дейности, и предлага някои практически 
решения. 

Следващите глави разглеждат различни фази от организацията на спортни дейности 
между поколенията и събития. В детайли, втора глава обхваща фазата на планиране 
от всички различни гледни точки, които трябва да се вземат предвид при организиране 
на малки или големи спортни дейности; третата глава разглежда фазата на 
изпълнение, особено по отношение на мерките за безопасност и видимостта на 
събитието; четвъртата глава последващи действия и обратна връзка или задачи, 
свързани с оценка, които трябва да бъдат изпълнени след успешното приключване на 
дадено събитие. Последната и пета глава, е обобщената част заедно с основните 
изводи за читателя според авторите. 
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1. Ползи и бариери на спортните дейности между поколенията 
 

Потенциални ползи от спортните дейности между поколенията 
 
1. Положителни ползи за физическото и психическото здраве на участниците 
Добре известно е, че участието в спорт и физическа активност повишава физическото 
и психическото благополучие. Партньорите на Funmilies преживяха някои много 
вълнуващи моменти, докато изпълняваха пилотните дейности. Очевидно физическите 
ползи от такива краткосрочни интервенции не могат да бъдат оценени в дългосрочен 
план, но всички партньори се съгласиха, че спортовете между поколенията могат да 
повишат щастието и удовлетворението на участниците, стига да са ЗАБАВНИ и да се 
предоставят от квалифицирани и мотивирани треньори. Една добре планирана сесия, 
която отговаря на нуждите както на млади, така и на възрастни хора, е ключова. 
Например, треньор, който подготвя упражнения, които са подходящи за хора с 
ограничен обхват на движение и има алтернативи за някой, който се нуждае от повече 
предизвикателства, докато упражненията все още могат да се правят едновременно, 
има не само физически, но и ясни междуличностни ползи. 
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2. Развитие на лични знания и меки умения - повишено чувство за солидарност 
и равенство 
Чрез предоставянето на пилотни спортове партньорите на Funmilies също претърпяха 
промени в поведението на участниците: като опознаха по-младите или по-възрастните 
поколения, докато се забавляваха, отвориха възможности за развитие на меки умения 
и неформално учене/неформален обмен на знания. Партньорите твърдят, че спортът 
между поколенията може да бъде оптимална платформа за намаляване на 
предразсъдъците между поколенията и това може да помогне за преодоляване на 
„страха от неизвестното“. Имаше общо разбиране, че правенето на упражнения заедно 
(каквито и да са те) е естествен и органичен начин за насърчаване на междуличностните 
връзки в краткосрочен и дългосрочен план. 

 
3. Повишено чувство за принадлежност 
В случай че програмите между поколенията се поддържат в дългосрочен план (т.е. 
поддържат се подходящи и редовни), участниците могат да развият чувство за общност 
или чувство за принадлежност. Насърчаването на чувството за принадлежност може да 
бъде особено полезно за по-възрастните поколения и може да повиши техните 
очаквания към живота. В случай, че се практикуват спортове между поколенията с 
участието на членове на семейството, можем да предвидим възможността за укрепване 
на семейните връзки/връзки. Като цяло, ако родителите са били активни трениращи, 
тогава техните деца също могат да станат активни трениращи - наистина, виждайки как 
техните баби и дядовци тренират, особено заедно с тях, носи различен тип връзка и 
радост в концепцията за спорт между поколенията. 

 
4. Насърчаване на социалното включване, доброволчеството и активното 
гражданство 
На нивото на по-широкото общество, дейностите между поколенията, като например 
спортни събития, могат да насърчат по-широки обществени процеси на социално 
включване, увеличаване на солидарността, доброволчеството и като цяло активно 
гражданство, които са напълно в съответствие с основните политически цели на 
Европейския съюз и неговите държави-членки. Разбира се, тук е важно всеки треньор 
или фасилитатор да поддържа отворена и приобщаваща атмосфера за практикуващите 
– което изглежда е постигнато в този проект, както се съобщава от партньорите. 
 

Потенциални бариери пред включването на различни поколения в 
спортни дейности 
 
Въз основа на оценката на пилотни спортни дейности между поколенията, партньорите 
от Funmilies идентифицираха потенциални пречки пред изпълнението, които трябва да 
бъдат взети под внимание при планирането и провеждането на спортни събития между 
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поколенията. Изследване, поръчано от Европейската комисия1 разделя тези бариери 
на две основни групи: „бариери, които могат да създадат проблеми за участниците 
да се ангажират и да се възползват от дейности между поколенията и структурни 
бариери, свързани с ограничено финансиране и организационни проблеми.“ По-долу 
имаме за цел да класифицираме предизвикателствата, с които са се сблъскали 
партньорите на Funmilies по време на изпълнението на пилотните действия в подобни 
групи: 
 
Мотивационни бариери за участие в спортни дейности между поколенията 
(основно негативни стереотипи и предизвикателни културни контексти) 
 
1. Страх от неизвестното 
Партньорите по проекта често изпитваха ненужни „психически тежести относно другите 
групи“, което се оказа ключово предизвикателство за участниците, участващи в 
спортове между поколенията. Участниците както от по-възрастните, така и от по-
младите възрастови групи понякога не са склонни да се смесват с други поколения, те 
се чувстват сигурни в собствените си общности и кръгове.  
 
Една от основните роли на треньорите и обучителите е да „разчупят леда“ и да създадат 
приветлива среда за всяка възрастова група. 
 
2. Бариери, свързани с различни комуникационни нагласи/модели на групи 
Партньорите на консорциума също се сблъскаха с бариери при обединяването на 
различни възрастови групи по определени комуникационни канали. Различните 
поколения използват различни комуникационни канали (напр. по-младите хора са по-
активни в социалните медии), което често създава предизвикателства да ги сближи 
преди и след спортните събития. Следователно, добре балансираната комуникация - 
по различни канали - която на своя език е уважителна, но може да остане непринудена, 
е от съществено значение за еднаквото включване на различни възрастови групи. 

 
3. Изолация на възрастните хора, особено в страните от Северна и Централна 
Европа 
Поради различните културни традиции младите хора може да се чувстват неудобно да 
участват в дейности със стари връстници, тъй като не е задължително да са били 
социализирани с тези групи. Партньорите на Funmilies също изпитаха това в страните 
от Южна Европа. Беше по-лесно да се сближат поколенията, тъй като семейните връзки 
са много по-силни в тези страни (напр. Гърция и Италия). В постсоциалистически страни 
като Унгария, Словения и България семейните връзки могат да се считат за по-слаби в 
сравнение (когато се погледне 21-ви век), следователно предразсъдъците и 
мотивационните бариери също могат да имат по-силно въздействие върху 
предоставянето на спортни дейности между поколенията. 
 

                                                
1 https://sport.ec.europa.eu/news/mapping-study-on-the-intergenerational-dimension-of-sport 
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Организаторите на събития се съветват да имат предвид местните културни 
модели/нагласи и да се справят с тях с усърдие.  

 
4. Липса на осигуряване на идеална обстановка и среда за дейности между 
поколенията 
Повечето от партньорите в консорциума подчертаха, че идентифицирането на 
„неутрално“ пространство е важно за предоставянето на спортни събития между 
поколенията. Отговорност на треньорите/обучителите е да идентифицират онези 
пространства, които не плашат по-младите или по-възрастните поколения. Например, 
организирането на спортове между поколенията в началните/средните училища може 
да бъде значително предизвикателство, тъй като по-младите поколения са 
свръхпредставени, а по-възрастните поколения може да не намерят училищата добре 
дошли. Неутрално спортно място изглеждаше по-подходящо. Огледайте жилищната си 
зона и идентифицирайте обществени пространства или закрити места, които 
задоволяват имплицитните нужди на групата. 

 
5. Ненамиране на ангажираща спортна дейност, която би могла да бъде 
ЗАБАВНА както за по-младите, така и за по-възрастните поколения  
Една от основните мотивационни бариери е невъзможността да се идентифицира 
спортна дейност, която е еднакво привлекателна както за по-младите, така и за по-
възрастните поколения. Например скандинавското ходене се оказа много по-
привлекателно за по-възрастните поколения, но танци като салса или зумба изглежда 
привлякоха вниманието и на двете възрастови групи (-25 и 65+). 
 
Организаторите на спортни събития се съветват да картографират нуждите на своите 
участници и да идентифицират спортове, които могат да бъдат привлекателни, весели 
и ЗАБАВНИ и за двете поколения. 
 
Структурни пречки пред спортните дейности между поколенията (напр. 
липса на средства и липса на осведоменост) 
 
1. Рамка след COVID19 
Несъмнено глобалната пандемия оказа голямо влияние върху нивата на спортно 
участие на европейците. По-старите поколения бяха силно засегнати от глобалната 
пандемия и тяхното участие в спорт и физическа активност значително намаля при 
избухването на Covid19. Проектът Funmilies беше предоставен в рамките на пост-
Covid19, който всъщност не благоприятстваше изпълнението на спортни дейности 
между поколенията, особено в затворени пространства. 
 
Здравето и безопасността са огромни грижи за по-възрастните поколения, 
следователно спортните дейности между поколенията трябва да се извършват с голямо 
внимание и подходящи мерки за минимизиране на рисковете за здравето. 

 
2. Наличие на средства и ограничена финансова подкрепа 
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Малко след избухването на глобалната пандемия Covid19 Европа беше силно засегната 
от скорошната енергийна криза. Спортните съоръжения са изправени пред нарастващи 
режийни разходи и разходи за комунални услуги, докато липсата на подкрепа от 
местните власти застрашава спортния сектор. При такива обстоятелства 
осъществяването на спортни дейности между поколенията всъщност не представлява 
приоритет за спортните клубове, които често се справят с финансови затруднения. Ако 
местните власти не успеят да подкрепят дейностите между поколенията като цяло, 
тогава спортът между поколенията не може да се стреми. Като ключова пречка, 
партньорите на Funmilies често са имали ограничена финансова подкрепа за 
застраховки на спортни събития, включително по-старите поколения. 
 
За да намалят финансовите рискове, организаторите на събития трябва да търсят 
множество възможности за финансиране, включително спонсорство, материални 
дарения и вноски от местни и международни партньори. 

 
3. Липса на осведоменост на публичните органи, когато става въпрос за 
значението и въздействието на спортните дейности между поколенията 
Членовете на консорциума Funmilies като цяло изпитват ниско ниво на ангажираност от 
страна на публичните органи за подкрепа на дейности между поколенията. Същото 
важи и за спортния сектор: спортните организации не са склонни да участват в дейности 
между поколенията, тъй като понякога възприемат тези дейности като „безполезни“ и 
по-скоро се фокусират върху съществуващи специфични целеви групи (напр. мъже и 
жени в трудоспособна възраст). Можем да предположим, че има значителна липса на 
осведоменост и практически познания за ползите от спортните дейности между 
поколенията или дори спортните семейни програми, насочени не само към ядреното 
семейство, но и към семейството между всички негови членове от поколение. По този 
начин опитът да се подчертаят предимствата и ползите от спортните дейности между 
поколенията, както и видимостта, която местните власти могат да получат чрез тези 
дейности (ако ги подкрепят), може да бъде начин за получаване на повече помощ от 
публичните власти. 

 
4. Лоша инфраструктура и липса на оборудване  
Някои от партньорите на Funmilies съобщават за трудности, свързани с недостатъчно 
развита спортна инфраструктура и липса на подходящо спортно оборудване, което е 
тясно свързано с ограничената финансова подкрепа от местните власти. Въпреки това, 
с известна креативност и мотивация, треньорите и обучителите могат да преодолеят 
тези предизвикателства, например, като подчертаят големите ползи от спортните 
дейности, включително както за млади, така и за възрастни хора! 
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2. Планиране на вашата спортна дейност между поколенията 
 
Сега, след като разбрахме ролята, която спортните дейности между поколенията могат да 
играят в нашето общество, нека да видим как можем да организираме собствено събитие! 
 
Спортните дейности между поколенията могат да имат различни цели, които включват2: 
 

- Насърчаващо повишено участие в спорта на младите и старите хора; 
- Повишаване на здравословния начин на живот чрез спортни дейности между 

поколенията; 
- Увеличаване на участието в спорта чрез състезания между поколенията; 
- Насърчаване на ролята на семействата в насърчаване на физическата 

активност; 
- Фостър връзки между поколенията. 

 
Идентифицирането на цели и задачи е сърцето на планирането на спортни събития. В 
случай на спортни дейности между поколенията, общите цели за поколенията са 
изключително важни. Като основно правило спортните дейности трябва да насърчават 
сътрудничеството между различни възрастови групи, те трябва да насърчават 
разбирателството между поколенията и да развиват доверие между участниците. 
Организаторите на събитието трябва да имат предвид, че представителите на 
различните поколения трябва да се чувстват равнопоставени и способни да участват, 
независимо от тяхната възраст и физическо състояние. Уменията на определена 
възрастова група не трябва да се предпочитат по отношение на избраната спортна 
дисциплина. 
 
За успешното предоставяне на спортни дейности между поколенията, точното и 
подробно планиране на събитието е от решаващо значение. Когато става въпрос за 
ефективно и въздействащо управление на спортни събития, следните елементи трябва 
да бъдат определени преди реализацията на събитията: 
 

● Основни цели: напр. обединяване на различни поколения за насърчаване на 
обвързване и повишаване на взаимното уважение и разбиране. 

● Целева аудитория и брой: в рамките на нашия проект Funmilies включихме 
млади хора (-25) и възрастни хора (+65), но това е само предложение. Решете 
предварително приблизително колко хора искате да достигнете и планирайте. 

● Дата и час на събитието: събитията не трябва да се рекламират на база ad- 
hoc, датите трябва да се обявяват навреме. 

● Място на събитието: опитайте се да намерите „неутрално“ място, което 
отговаря на нуждите на различните поколения. Това може да бъде на открито 
или на закрито, но за предпочитане трябва да е лесно достъпно, да отговаря на 

                                                
2 https://sport.ec.europa.eu/news/mapping-study-on-the-intergenerational-dimension-of-sport 
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програмата и да не е твърде голямо или малко спрямо броя на присъстващите 
участници. 

● Физическа дейност: идентифициране и избор на подходяща спортна 
дисциплина. 

● Програма и график на събитието: наличието на ясен график на събитията 
улеснява популяризирането на спортни дейности, вашите участници ще знаят 
какво да очакват! 

● Координатор на събитието: Опитайте се да идентифицирате 
треньори/обучители, които вече са завършили Funmilies електронен курс за 
обучение. Опит в областта на координацията на спортни събития е желателен, 
но не е задължителен. Името и информацията за контакт трябва да са видими 
на рекламните материали. 

● Оценка на риска: вижте потенциалните рискове в специалния раздел. 
● Бюджет: Спортните дейности между поколенията не изискват големи бюджети, 

но ефективното използване на публично/частно финансиране е от съществено 
значение за предоставянето на въздействащи програми. 

● Последващи действия и устойчивост: еднократните събития могат да имат 
ограничено въздействие, силно се препоръчва още на етапа на планиране да 
помислите за устойчивостта на спортните дейности между поколенията. 
Наличието на подходящи механизми за оценка също е от ключово значение за 
успеха. 

 
Нека сега разгледаме в детайли някои от най-подходящите елементи, които могат 
да определят успеха на вашата инициатива! 
 
Ключова цел 

Очертайте и определете причината за провеждане на спортно събитие между 
поколенията. Въпроси, които трябва да имате предвид при поставяне на цел: защо 
хората трябва да участват? Каква е целта ви с организирането на подобно събитие? 
Какво искате да вземат участниците от събитието? Целта на събитието може да бъде 
толкова проста, колкото участниците да се забавляват и да се забавляват заедно. Но 
спортът, като инструмент, може да се използва и за подчертаване на важността на 
социалното включване и изграждането на общността. Също така е възможно да имате 
повече от една цел за едно събитие. 
 
Целева аудитория 

Когато говорим за междупоколенчески спортни (свързани) събития, в рамките на 
Funmilies, ние имахме за цел да съберем по-млади хора (на 25 години или по-млади) с 
по-възрастни хора (на 65 години или по-големи). Независимо от това, спортните 
дейности между поколенията могат и трябва да включват всички поколения в 
семейството. Всяка група от поколения има различни нужди, но ние открихме, че 
избраните спортни дейности могат да действат като идеалния мост за свързване на 
групите, защото в спорта можете да се свържете на много нива: физическо, 

https://funmilies-project.eu/elearning_platform/
https://funmilies-project.eu/elearning_platform/
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емоционално, вербално и невербално и т.н. Създаване на нови или задълбочаването 
на съществуващите връзки между поколенията чрез спорта може да се нарече успех. 
Или дори само осъзнаването на хората един с друг и свързването на поколенията за 
определен период от време е победа за обществото, тъй като по-възрастните хора се 
чувстват включени, а по-младите хора могат да взаимодействат с други поколения в 
нова среда, което може да доведе до нови и различни преживявания. 
 
Баланс между половете 
Когато планирате събитие между поколенията, е лесно да се съсредоточите само върху 
възрастта на участниците, но да забравите за пола. Разбира се, повлияването на 
баланса между половете не винаги е възможно, но поне нещо, което трябва да имате 
предвид, когато подготвяте клас или събитие за по-млади и по-възрастни участници - 
тъй като това също може да повлияе на атмосферата. Ако е необходимо, треньорът или 
треньорът може да приспособи упражнения за различните полове (напр. танцовите 
движения могат да бъдат по-мъжествени и по-женствени, показвайки и двете и 
позволявайки на участниците да решат кои движения да правят е добра практика). 

Време на събитие 
Избраните дата и час, заедно с мястото, трябва да бъдат обявени своевременно. Коя 
дата и час ще бъдат избрани ще бъдат повлияни от целите, поставени за събитието, 
размера на събитието (искате да съберете 10 души или 1000?), наличността на 
организаторите и треньорите, както и целевата аудитория, и действително избраната 
спортна дисциплина, кои места са налични (на закрито или на открито) и т.н. 
 
Въпреки това, като цяло е добре да се вземе предвид времето от годината и 
наличността на вашата целева аудитория. Времето от годината може да е текущия 
сезон (напр. зима, лято) и какво друго се случва тогава в календара (напр. предстоят ли 
официални празници? Има ли голям фестивал?). Тези фактори трябва да бъдат взети 
под внимание при избора на дата, за да увеличите максимално обхвата и 
въздействието на вашето събитие (ако това е целта!). По отношение на наличността на 
участниците, най-общо казано, по-младите хора може да имат повече свободно време 
извън обичайното работно време през седмицата (9-5) и почивните дни, но вземете 
предвид, че студентите например може да имат различни графици и ангажименти през 
почивните дни. Възрастните хора може да предпочетат дадено събитие да се проведе 
през деня (не твърде рано сутрин и не твърде късно вечер). Тези обобщения ще се 
различават в зависимост от страната и културата, но трябва да се вземат предвид. 

Идентифициране на подходящи места/локации 
Намирането на идеално място за спортни дейности между поколенията е един от 
основните аспекти на планирането на събития. Въз основа на междугенерационния 
спортен доклад на ЕК3, прилагането на дейности между поколенията в условия, които 

                                                
3 https://sport.ec.europa.eu/news/mapping-study-on-the-intergenerational-dimension-of-sport 
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предпочитат една група пред друга (напр. училища, където младите хора са твърде 
много), често води до провал.„Причината зад това е, че по-възрастните хора са 
превъзхождани в училищата и може би са се чувствали така, сякаш не принадлежат 
естествено към тази среда. Чувството за непринадлежност би могло да създаде 
безпокойство при приближаване на млади хора и опит за установяване на контакти. 
От друга страна, младите хора може да са изпитвали нежелание да се ангажират с 
възрастни хора поради натиск от връстници или преобладаващи норми, които 
постановяват, че не е социално желателно да се прекарва време с възрастни хора. 
По същия начин изследванията показват, че среди като домове за възрастни, 
старчески домове или болници не допринасят за успешното прилагане.“ 
 
 
Ето защо, когато определяте място за вашата спортна дейност между 
поколенията, постарайте се да изберете „неутрално“ място. Помислете за места 
във вашия град/област, които са идеални за осъществяване на дейности между 
поколенията. Може да има и други съображения, които трябва да вземете предвид 
(напр. бюджет, наличност на местоположението). Мястото или мястото може да бъде 
закрито или открито. Може да е фитнес зала или оживен площад, няколко улици и 
тротоари или парк в центъра на града. Имайте предвид, че проучванията показват 
предимствата на „неутралните“ зони, които работят най-добре по отношение на 
свързването на групите, когато става въпрос за дейности между поколенията. Под 
неутрално се разбира място, което не е обвързано с една или друга възрастова група 
(например като дом за пенсионери или училища). 

Например провеждането на събитието в сърцето на града, в оживен район, е страхотно 
забавление за самите участници и също така допринася за видимостта. Ще имате и 
хора, които могат да се присъединят и да опитат вашите спортове спонтанно. Освен 
това организирането на спортна дейност между поколенията в отворено пространство 
може да помогне за повишаване на осведомеността за значението на включването 
между поколенията и също така е по-безопасно, когато става въпрос за 
предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания. 
 
В случай на идентифициране на вътрешни/затворени зони трябва да се вземат предвид 
някои съображения. Като се има предвид рамката след Covid19, все още е от 
съществено значение да се мисли за мерките за безопасност на здравето, които също 
могат да зависят от местните правила и разпоредби на страната. Важно е обаче също 
така да се подчертае, че разпоредбите за безопасност не трябва да отнемат 
положителните аспекти на спортните дейности, тъй като спортните дейности между 
поколенията по същество трябва да бъдат забавление и радост за всички участници. 
Когато определяте спортно съоръжение (без значение дали е закрито или открито), 
трябва да имате предвид, че то трябва да бъде достъпно за всеки, независимо от 
физическото му състояние и възраст. Някои от аспектите, които трябва да вземете 
предвид, когато определяте най-подходящото спортно съоръжение: 
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● Достъпни тоалетни, съблекални 
● Без ненужни, счупени или нестабилни мебели 
● Релси за задържане в ключови зони (напр. тоалетни, душове) 
● Подложка против плъзгане в душове 

Всяко място трябва да отговаря на очаквания брой участници по размер. Освен това 
трябва да отговаря на нуждите на избрания спорт или упражнение. Например, 
провеждането на клас по танци или зумба в танцово студио или фитнес зала с 
достатъчно пространство и огледала има смисъл, докато провеждането на събитие, 
съсредоточено около игри с топка в същото пространство, може да се счита за 
неразумно. 

 

Идентифициране на подходящи спортни дисциплини 
 
Един от ключовите фактори за успех при планирането на събития е идентифицирането 
на спортни дейности, които могат да привлекат както млади, така и възрастни 
участници. По време на изпълнението на проектите Funmilies, членовете на 
консорциума тестваха редица спортни дисциплини и някои от тях се оказаха наистина 
ангажиращи от гледна точка на поколенията. Предлагаме да идентифицирате 
спортна дейност, която е ЗАБАВНА, ДОСТЪПНА (не изисква скъпо спортно 
оборудване) и за предпочитане НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА (или поне практикувана по 
несъстезателен начин). 
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Нашите предложения за спортни дейности между поколенията: 
 

● Различни видове латино танци: напр. салса, мамбо, ча ча, зумба 
● Йога или стречинг 
● Пешеходен туризъм 
● Бадминтон 
● Боче, петанк 
● Тенис на маса 
● Водни спортове (напр. водни тежести, „Упражнение за доверие“, плуване) 
● Меки бойни изкуства (напр. Тай Чи, Чигонг) 
● Различни игри за изграждане на връзка, интегрирани със специфичните 

спортове 
 

 

Оценка на риска 

Идентифицирането на потенциалните рискове, свързани със спортните събития между 
поколенията, също е важна част от планирането. Често срещаните рискове при събития 
могат да бъдат категоризирани в 5 вида рискове: репутационен, физически, 
емоционален, съоръженски и финансов. 
 
 
Репутационни рискове 
 
Репутационният риск е вредата, която може да настъпи за една организация, когато тя 
не успее да отговори на очакванията на своите заинтересовани страни и по този начин 
се възприема негативно. Може да засегне всеки бизнес, независимо от размера или 
индустрията. В рамките на спорта между поколенията рисковете за репутацията са 
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свързани главно с неуспехът да задоволи очакванията на целевите групи (както 
младите, така и старите поколения). Ако неподготвени треньори/обучители предоставят 
дейности, които не отговарят на очакванията на участниците, това ще повлияе на 
репутацията на спортния клуб/НПО, отговарящ за програмата. Подготвеността също 
така означава, че треньорите/обучителите правят адекватни здравни прегледи както на 
младите, така и на възрастните участници, за да се уверят, че всеки участник е здрав и 
участва на свой собствен риск. 
 
Физически рискове 
 
Докато работят с групи между поколенията, организаторите трябва да обърнат 
внимание на минимизиране на рисковете от физически наранявания на участниците. 
Що се отнася до по-възрастните поколения, намаленият приток на кръв към сърцето 
може да причини болка в гърдите (стенокардия), към долните крака може да причини 
спазми, а към мозъка може да причини дезориентация или замаяност при упражнения. 
Тези условия могат да ограничат продължителността и интензивността, с които по-
възрастен човек може безопасно да тренира. От друга страна, сухожилията и връзките 
губят еластичност с напредване на възрастта. Това може да ограничи обхвата на 
движение в ставите и да ги направи по-податливи на нараняване. По-старите тела също 
отнемат повече време за възстановяване от наранявания. Тук можете да намерите 
някои полезни съвети как по-възрастните участници могат да избегнат физически 
наранявания. Не само по-възрастните хора могат да имат проблеми, свързани със 
здравето, но и по-младите хора. Общ инструктаж и здравна проверка са задължителни 
в началото на всяка сесия, водени от треньора (вече трябва да има протокол за това, 
ако говорим за професионални треньори и треньори). 
 
Емоционални рискове 
 
Проблемите с психичното здраве са доста често срещани сред възрастните хора и 
могат да включват изолация, афективни и тревожни разстройства, деменция и психоза, 
наред с други. Много възрастни хора също страдат от нарушения на съня и 
поведението, когнитивно влошаване или състояния на объркване в резултат на 
физически разстройства. Неподходящото планиране и провеждане на дейности между 
поколенията може да увеличи рисковете от емоционален стрес. Участниците могат да 
попаднат в неудобни ситуации, които също могат да повлияят на бъдещото им участие 
в организирани спортни дейности. Подготовката на всеки участник и краткото обяснение 
какво ще се случи и осигуряването на безопасна атмосфера, без осъждане, е от 
ключово значение (добре е да спрете и е добре да се движите). 
 
Рискове, свързани със съоръжението 
 
Както беше въведено в раздел Б, идентифицирането на идеални места за спортни 
дейности между поколенията е от основно значение за постигане на успешно 
изпълнение. При идентифициране на място и спортни дейности, организаторите на 
събитието трябва да оценят потенциалните опасности, които могат да причинят 

https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=13787
https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=13787
https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=13787
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физически наранявания на участниците, треньорите, доброволците и всеки, който 
участва в дейността. Изборът на спортни съоръжения, които са неудобни за всяка 
възрастова група, участваща в дейността, може да повлияе на качественото 
изпълнение на спортните програми. Трябва да се избягват спортни съоръжения, които 
не са оборудвани с комплекти за първа помощ. 
 
Финансови рискове 
 
Както е посочено подробно в раздела за бариерите по-горе, липсата на финансиране 
може значително да повлияе на изпълнението и устойчивостта на спортните дейности 
между поколенията. Пилотните дейности, предоставени от партньорите по проекта 
Funmilies, бяха подкрепени от програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз, те бяха 
безплатни и достъпни за участващите участници. Въпреки това, в рамките след Covid19 
много спортни клубове и граждански организации - особено на местно ниво - се борят 
със загуба на членска база и финанси, което може да има отрицателно въздействие 
върху устойчивостта на спортните програми като цяло. Спортните дейности между 
поколенията не са непременно във фокуса на спортните организации, следователно са 
необходими повече стимули от страна на местните, националните и европейските 
власти. Имайки предвид бюджетните ограничения, финансовите рискове могат да 
бъдат смекчени с участието на ангажирани доброволци, които могат да посветят 
времето и енергията си на организацията на спортни събития. 
 
Как да оценим рисковете преди осъществяването на спортни дейности между 
поколенията? 
 
Препоръчителни стъпки: 

● Създайте документ за оценка на риска, който изброява потенциалните 
опасности, идентифицирани за вашата спортна дейност между поколенията, и 
предлага непредвидени обстоятелства за намаляване на тези рискове (вижте 
таблицата по-долу) 

● Консултирайте се с треньори/обучители, които са добре запознати с 
потенциалните рискове за физическото и психическото здраве на вашите 
целеви групи и ги включете в процеса на планиране. 

● Включете представители на целевите групи в процесите на планиране и 
доставка. 

● Включете опитни организатори на събития, които биха могли да ви помогнат в 
картографирането и избягването на потенциални рискове. 

● В случай на спортни събития с голям брой участници (+100), помислете първо 
за застраховка на събитието! Застраховката за спортни събития може да бъде 
задължителна за защита на организаторите и присъстващите на събития, 
особено ако се организират на обществено място. Важно е да имате собствена 
застраховка за събитието, дори ако мястото има такава, тъй като тя няма да 
покрие всички ваши потенциални опасности. 
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Вид на риска Име на риска Вероятност Смекчаваща 
мярка 

    

Репутационни 
рискове 

Избройте всички 
съответни рискове 

Добавете 
вероятност за риск 

Опишете вашата 
мярка за 
смекчаване 

Физически 
рискове 

Избройте всички 
съответни рискове 

Добавете 
вероятност за риск 

Опишете вашата 
мярка за 
смекчаване 

Емоционални 
рискове  

Избройте всички 
съответни рискове 

Добавете 
вероятност за риск 

Опишете вашата 
мярка за 
смекчаване 

Рискове, 
свързани със 
съоръжението 

Избройте всички 
съответни рискове 

Добавете 
вероятност за риск 

Опишете вашата 
мярка за 
смекчаване 

Финансови 
рискове 

Избройте всички 
съответни рискове 

Добавете 
вероятност за риск 

Опишете вашата 
мярка за 
смекчаване 

Карта за оценка на риска 

Човешки ресурси 

За да се предоставят успешно спортни дейности между поколенията, е неизбежно да 
има квалифицирана и мотивирана работна сила. Управлението на човешките ресурси 
е основен аспект на организацията на събития, тъй като в крайна сметка успехът зависи 
от професионализма и ангажираността на участващите хора. Съобразете екипа на 
събитието с очаквания брой участници - сесия с 10 участници може да се ръководи от 
един треньор, докато едно целодневно спортно събитие между поколенията за 
публиката ще изисква по-голям екип. Профилите на персонала, който ще бъде включен 
в планирането и предоставянето на спортни дейности между поколенията, могат да 
бъдат следните: 
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● Квалифицирани треньори / обучители: в основата на спортните дейности 

между поколенията можем да намерим квалифицирани и отдадени треньори, 
които могат да работят с различни възрастови групи. Треньорите трябва да са 
добре подготвени да намалят физическите и емоционалните рискове и в същото 
време трябва да са добре запознати с основните цели на дейностите между 
поколенията. В рамките на проекта Funmilies наистина полезен курс за 
електронно обучение е разработен от партньори по проекта, което е силно 
препоръчително за спортни професионалисти и всеки, който участва в 
планирането/доставянето на спортни дейности между поколенията. 

● Доброволци: европейското спортно движение се основава на ангажирани и 
активни доброволци, без които масовите спортни дейности не биха 
съществували! Особено в случай на по-големи събития е силно препоръчително 
да се включат доброволци, които могат да подкрепят предоставянето на спортни 
дейности между поколенията, като участват в редица различни роли. 
Включването и управлението на доброволци може да бъде плашещо 
предизвикателство за тези, които едва ли са организирали по-големи събития. 
Поставете отметка в квадратчето по-долу, за да научите повече за набирането и 
управлението на успешна група от доброволци! 

● Медицински специалист или поне наскоро обучен оказващ първа помощ: 
Особено в случай на по-големи събития е неизбежно да се включи медицински 
специалист, който може да се намеси, ако се случи инцидент. При по-малки 
събития трябва да присъства човек, който да окаже първа помощ на място. 

● Професионалист по комуникация и/или отговарящ за снимки/видео: Силно 
се препоръчва да записвате снимки и видеоклипове по време на изпълнението 
на спортни дейности между поколенията. Снимките и видеоклиповете могат да 
се използват за бъдещо промотиране на събития, както и за целите на 
разпространението. По-възрастните хора се радват на добра снимка на себе си 
точно толкова, колкото и по-младите 😊😊 Ако нямате комуникационен специалист, 
опитайте се да намерите мотивиран доброволец, който да прави снимки и 
видеоклипове - понякога дори мобилен телефон ще свърши чудесна работа! 
 

Трикове и съвети: Как да набираме и управляваме доброволци? 

● Опитайте се да достигнете до собствените си мрежи и да потърсите 
доброволци, които вече са ангажирани с организирането/подкрепата на 
спортни събития. 

● Препоръчително е да се включат и млади студенти и пенсионери, за да се 
засили подходът между поколенията в дейността! Тези две възрастови групи 
обикновено имат повече свободно време, което могат да предложат за 
доброволческа дейност. 

● Стремете се да имате ангажимент за по-дълъг период и се опитайте да 
включите ангажирани доброволци в ежедневието на вашата спортна 
организация/НПО. Предлагането на наставничество на доброволци може да 
бъде от полза не само за доброволеца, но и за вашата организация! 

● Предлагайте ползи в замяна на доброволчество, напр. спортно оборудване 
или безплатна спортна сесия във вашия клуб. След събитието помислете за 

https://funmilies-project.eu/elearning_platform/
https://funmilies-project.eu/elearning_platform/
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признателността на доброволците, например чрез издаване на сертификат 
или благодарствено писмо. Подходящото признаване на доброволческия труд 
е от решаващо значение за поддържане на духа на спортното доброволчество. 

Партньорска ангажираност 

Сътрудничеството и работата в мрежа могат да бъдат ключови за успешното 
реализиране на спортни дейности между поколенията. Не преоткривайте колелото, ако 
някой вече има добра практика. Свържете се с други местни спортни клубове и вижте 
дали имат програми за възрастни хора. Имат? Страхотно! Какво работи за тях и какво 
не? Нямат ли подобни програми? Попитайте ги дали искат да организират събитие 
заедно. Потенциални партньори и заинтересовани страни за предоставяне на спортни 
дейности между поколенията могат да бъдат: 

● Спортни организации, активни в областта на спорта за всички; 
● Здравни центрове и заинтересовани страни от здравния сектор; 
● Организации и институции, работещи с възрастни хора; 
● Неправителствени организации, предоставящи дейности за свободното време 

по-възрастни или по-млади хора (напр. младежки НПО или пенсионерски 
клубове); 

● Общини и местни лица, вземащи решения. 
 
Получаването на подкрепа от местните власти е особено важно в случай на спортни 
дейности между поколенията, които включват участници от местни публични 
институции. Публичните отдели, които са особено подходящи от гледна точка на 
сътрудничество, са отделите/звените, отговорни за здравеопазването, спорта и 
социалните въпроси (като поддържане на съоръжения за възрастни хора). Например, 
като част от проекта Funmilies, няколко партньора се свързаха с местните областни и 
културни центрове, за да популяризират своите събития и да поставят основите за 
бъдещо сътрудничество. 
 

 Трикове и съвети: Как да достигнете до потенциални партньори? 

● Намерете основния им имейл адрес, напишете приятелско представяне на 
себе си, проекта и защо се свързвате с тях – бъдете приятелски настроени, 
конкретни и по същество! 

● Съобразете езика на комуникация с потенциалния партньор: 
○ В началото общините може да предпочетат по-официална форма на 

комуникация 
○ Една НПО може да бъде по-отворена и приемлива, ако се комуникира 

на равно ниво 
○ Стилът на общуване също може да варира в различните държави, кое 

е подходящо и кое не 
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● Намерете основния им имейл адрес, напишете приятелско представяне на 
себе си, проекта и защо се свързвате с тях – бъдете приятелски настроени, 
конкретни и по същество! 

● Ако няма отговор, опитайте да им се обадите (потърсете техните данни за 
контакт в техните канали) 

● Доверието е важно в едно партньорство: бъдете отворени, споделете защо 
едно сътрудничество би било от полза за потенциалния партньор, целевите 
групи и общността като цяло, както и вашата организация. 

● Направете кратък списък с потенциални партньори. Свържете се с първите 1-
2, които смятате за най-подходящи. Ако откажат, преминете към следващия. 
Един партньор също довежда своята мрежа до сътрудничество. 

● Свързвайки се с потенциални партньори, вие вече придобивате ценен опит за 
това какво работи и какво не. Вашето ниво на успех (колко работещи 
партньорства са постигнати) ще ви предостави ценни уроци, от които можете 
да се възползвате в бъдеще. 

 
 
 
3. Осъществяване на вашата спортна дейност между 
поколенията 
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За да сте сигурни, че вашето събитие ще протече по план, важно е да предоставите на 
всеки член на екипа подробно описание на задачите, които трябва да изпълни преди 
началото, по време и след събитието. В случай на по-големи спортни събития (100+ 
участници) е важно да има основен организационен/управителен комитет, който да 
отговаря за вземането на решения. Тези комитети могат да бъдат съставени от 
координатори на събитието, спортни професионалисти (напр. опитни треньори), 
специалисти по комуникация и членове на борда на организации, които отговарят за 
организацията. 
 
За успешно провеждане на по-големи спортни събития следната документация може да 
бъде полезна: 
 

● Формуляр за планиране на събитие (напр. преглед на събитието, информация 
за координатора на събитието, обхват на събитието) 

● Формуляр за график на събитието (времева линия) - това също може да бъде 
част от формуляра за планиране 

● План за оценка на риска (както се вижда в предишния раздел) - това също може 
да бъде част от формуляра за планиране 

● Контролен списък със задачи и план за спешни случаи, включително делегиране 
(списък със задачи, също и в случай на спешност) 

● Списък с контакти на екипа на събитието (данни за контакт на членовете на 
екипа) 

● Комуникационен план (външен и вътрешен) 
● Формуляр за оценка на събитието и план за устойчивост (напр. разполагайте с 

един или отделни въпросници както за персонала, така и за участниците, които 
да попълнят след приключване на събитието и да предоставят своята обратна 
връзка) 

 

Правила за здраве и безопасност 
Работата с групи между поколенията изисква повишено ниво на готовност, когато става 
дума за здраве и безопасност. Възрастните хора може да имат повишени здравословни 
проблеми, особено ако водят заседнал начин на живот. За съжаление, това не 
означава, че младежите са освободени от проблеми с физическото или психическото 
здраве. Организаторите на събитието трябва да идентифицират медицинските 
предварителни състояния на участниците и да приспособят всяка спортна 
дейност/упражнение съответно. Ако е възможно, те трябва също да проверят психо-
социалните предпоставки на участниците. 

Един от начините за измерване на физическото и психическото здраве на участниците 
е самооценката. Участниците могат да споделят дали имат някакви здравословни 
проблеми, какво е нивото им на физическа подготовка, дали правят редовни 
упражнения (напр. ходене по 30 минути всеки ден). 
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Освен да помолите участниците да подпишат формуляр за „освобождаване от 
отговорност“, може да се направи следното, за да сте сигурни, че всички рискове за 
здравето са оценени и хората се чувстват в безопасност: 

● Помолете участниците да предоставят своите медицински състояния (напр. 
сърце, дихателен капацитет, проблеми със ставите и подвижността и т.н.). 

● Кръвно налягане (високо или ниско), замаяност, увреден слух или зрение - 
всички тези състояния могат да повлияят на нивото на участие и може да се 
нуждаят от коригиране на упражнението. 

● Съобразете упражнението с идентифицираните лица с ограничения в дейността 
и/или физиологични предпоставки и помолете доброволец да обърне 
допълнително внимание на тази група възрастни хора. 

● Имайте предвид, че медицинските предпоставки могат да бъдат и психични 
(напр. признаци на деменция). 

● Винаги спазвайте местните правила и разпоредби, свързани с Covid19. 

В странична бележка: „освобождаването от отговорност“ може да действа и като 
формуляр за съгласие: може да заяви, че участниците се съгласяват видео и фото 
материали да бъдат записани за тях и използвани само за целите на проекта. 

Емоционалният език, както е споменато в раздела за оценка на риска, също е важно 
да се вземе предвид. 

● Не винаги е така, но в зависимост от възрастта на вашата целева група (колкото 
по-възрастни, толкова по-разпространени) вашите участници може да са в 
уязвимо състояние, не непременно физически, а емоционално, поради 
преживяване на самота, справяне с тревожност и т.н. 

● Важно е да бъдете наясно с емоционалното състояние на участниците във 
вашата комуникация и при даване на инструкции. 

● Опитайте се да създадете безопасно пространство, топла атмосфера с вашия 
тон и език на тялото. 

Комуникация и видимост 
Като първа стъпка препоръчваме да настроите план за комуникация на събитието. 
Планът за комуникация на събитието може да включва следните глави/елементи: 

● обща информация за събитието (дата, час, място и включени спортове) 
● цели и задачи 
● финансиране (тук конкретно позоваване на финансирането от ЕС) 
● заинтересовани страни (вътрешна комуникация, външна комуникация) 
● канали за доставка (вътрешна комуникация, външна комуникация) 
● визуална идентичност и лога (конкретна препратка към визуалната идентичност 

на Funmilies) 
● количество/честота на комуникация и график 

 
По-млади хора (в нашия случай 25-годишна възраст) са достъпни в множество 
социални медийни платформи, може би най-подходящата за целта е instagram, 
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съчетана с facebook. Когато публикувате събитието, по-младите хора могат да бъдат 
насърчени да доведат със себе си своите по-възрастни роднини (напр. баби и дядовци). 
 
По-стари хора(в нашия случай над 65 години) са специфична целева група, поради 
което каналите за доставка включват предимно „информация от уста на уста“ и 
хартиени материали (дипляни, плакати и др.). Мястото за закачане на плакатите и за 
разпространение на листовките трябва да бъде решено след внимателно обмисляне: 
здравните центрове, дневните центрове за възрастни хора, пазарите и търговските 
центрове са най-добрите места за тази целева група. Все повече и повече по-възрастни 
хора започват да използват Facebook, затова ние също съветваме да се обърнете към 
тази целева група чрез този комуникационен канал. 

Трикове и съвети: Как да включим възрастните хора? 

● Използвайте подходящ език и стил. Ясна информация (какво, кога, кой, такси, 
инструктори). 

● Споделяйте информация на вашия уебсайт и във Facebook (другите 
социални медийни канали са по-малко разпространени сред популацията на 
възрастните хора). 

● Освен дигиталната медийна промоция, помислете за отпечатване на флаери 
за билбордове в културни центрове или плувни басейни и т.н. 

● Можете да се свържете с местната община и обществени инициативи, 
работещи с развлекателни дейности за дадената възрастова група (65+). 

● Започнете с вашите роднини, които могат да предадат съобщението на 
своите приятели. Поканете баба и дядо си на събитието и ги помолете да се 
свържат с приятелите си! 

 
 
Популяризиране на събитието в социалните мрежи 
 

● След като събитието е създадено, уверете се, че е отворено, достъпно и 
видимо за всички и участниците могат да канят своите приятели. 
 

● Не чакайте хората да намерят вашето събитие! Споделете го в подходящи 
групи и страници, това е най-добрият начин да достигнете до вашата местна 
общност. Понякога споделянето е по-добро от рекламирането на вашето 
събитие за определена сума пари (но закупуването на онлайн реклами на 
платформи като Facebook не изисква голяма инвестиция и достига до повече 
хора). 
 

● Ако искате да се насочите към местна аудитория, можете да споделяте 
събитията в групи и страници, които имат местно значение. Помолете други 
хора и организации да споделят събитието в своите социални медийни канали. 
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Трикове и съвети: Онлайн видимост по време и след вашето събитие 

● Видимост, видимост и видимост! Това е, което трябва да имате предвид и по 
време и след реализирането на вашето междупоколенческо спортно събитие. 
Ако искате да сте сигурни, че хората знаят за вашето събитие, тогава 
използвайте възможностите, предлагани от социалните медии и платформите 
за дигитална комуникация! 

● Не забравяйте да документирате дигитално вашето спортно събитие! В 
днешно време дори не се нуждаете от професионална камера, за да 
документирате събитията. Вземете телефона си и направете възможно най-
много снимки, след което изберете най-добрите. Дайте им малко цвят и ги 
публикувайте във Facebook събитието и други канали! 

● За да споделите най-добрите си снимки, използвайте платформи като 
Instagram и направете кратък преглед на събитието. Използвайте истории 
или ролки във Facebook и Instagram, за да вдъхновите своите последователи! 
Facebook комуникацията ще бъде по-уместна за по-възрастните хора (65+), 
докато по-младите хора (-25) ще бъдат по-скоро достигнати чрез истории в 
Instagram и видеоклипове в TikTok. 

● Уверете се, че запазвате най-добрите си снимки на онлайн устройство. 
Винаги можете да използвате тези материали за популяризиране на 
следващото си събитие или просто за редовна комуникация в социалните 
медии. 

 
 
Потвърждение за финансиране (ако е необходимо) 
 
В случай, че спортната дейност се финансира със средства на Европейския съюз, 
трябва да се използва емблемата и да се изписва изцяло името на Европейския съюз. 
Името на програмата Еразъм+ може да се появи с флага, в случай че спортната дейност 
е финансирана чрез тази програма. Предпочитаният вариант е да напишете 
„Съфинансирано от“ или „С подкрепата на“, след това „Програмата Еразъм+ на 
Европейския съюз“ до флага на ЕС. напр. „Съфинансиран от програма Еразъм+ на 
Европейския съюз“ или „С подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз“. 
Подробните инструкции са изложени тук.

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en


 

Спортни решения между поколенията за остаряване в добро здраве (Funmilies)  
Номер на проекта: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) 
автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският 
съюз, нито EACEA. 

25 
 

 

4. Проследяване и оценка на събитието 
 
Според проучване, поръчано от Европейската комисия4 „липсва формална оценка на 
спортните програми и дейности между поколенията. Базата от доказателства може 
да бъде подсилена чрез справяне с тези пропуски в знанията.“  
 
След предоставянето на спортни дейности между поколенията силно препоръчваме да се 
свържете с вашите участници, треньори, доброволци и т.н. и да поискате тяхното мнение 
относно предоставените дейности. Необходима е значима оценка за повишаване на 
общото качество на спорта между поколенията, обратната връзка от участниците може да 
предостави необходимата информация за това как да се подобри прилагането. 
Идентифицирането на факторите за успех и бариерите в местния културен контекст също 
е от съществено значение. Последването може да бъде толкова просто, колкото 
неформален разговор за техния опит или споделяне на онлайн формуляр за оценка. 
 
1, Измерване на удовлетвореността на участниците и поддържане на контакт с 
тях 
Да попитате хората за тяхното мнение винаги е добра идея, която може да ви помогне да 
подобрите качеството на вашето събитие. Най-лесният начин да се запознаете с мнението 
на участниците е да се свържете с тях след събитието и да попитате за техните отзиви. 
Повечето от спортните дейности, които се провеждат в по-малки групи между поколенията, 
позволяват на треньорите/обучителите и организаторите на събития да питат директно 
своите участници веднага след дейността. В случай на по-големи групи онлайн 
формулярите за оценка могат да бъдат полезни инструменти, но тези електронни 
формуляри може да не са толкова ефективни, колкото личните сесии за обратна връзка и 
дебрифинги. Когато става въпрос за подобряване на дадена дейност, 
организаторите/треньорите на събития винаги трябва да са отворени за нови идеи, 
предложения и обратна връзка. Да научите за отрицателните аспекти на вашето спортно 
събитие е толкова важно, колкото и да чуете положителните аспекти на организацията. Ето 
няколко възможни начина за получаване на обратна връзка от участниците в събитието: 

● Съвместен дебрифинг: неформален групов разговор след събитието, 
● Онлайн формуляри: от прости въпросници до по-сложни анкети, 
● Задълбочени разговори (или дори полуструктурирани интервюта). 

 

                                                
4 https://sport.ec.europa.eu/news/mapping-study-on-the-intergenerational-dimension-of-sport 
 

https://sport.ec.europa.eu/news/mapping-study-on-the-intergenerational-dimension-of-sport
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Поддържането на контакт с вашите участници е от значение не само за получаване на 
обратна връзка относно организационните аспекти на вашето спортно събитие между 
поколенията. Понякога вашите участници стават най-активните доброволци или 
организатори на събития. Уверете се, че им давате възможност да се присъединят към 
вашата организация и да станат активни членове. Според нашия опит най-активните и 
ангажирани доброволци винаги идват от групата участници в събитието. 
 
2, Становище на треньори и обучители 
Важно е да можете да давате и получавате обратна връзка от треньорите, които отговарят 
за спортните аспекти на събитието. Сесиите за обратна връзка/оценка могат не само да 
укрепят връзката между администраторите на спортния клуб и треньорите, но могат да 
помогнат на организаторите на събития да вземат по-добре под внимание мнението на 
опитни спортни професионалисти. Форматът на обратната връзка може да бъде обикновен 
разговор, в който се обсъжда как всяка страна възприема събитията, какво смятат за 
успешно и приятно и къде могат да се направят подобрения за потенциален „следващ път“. 
Може също да бъде по-формализирано и поставено във формат на въпросник. 
 
Като се има предвид проектът Funmilies: от всички страни партньори, треньорите 
съобщават за положително въздействие на пилотните дейности, обединявайки млади и 
възрастни хора, въпреки че спортът по непринуден начин може да бъде забавен и 
мотивира участниците да покажат един на друг на какво са способни. В случая на този 
проект беше разработена полуструктурирана извадка от интервю за треньори, за да дадат 
обратна връзка относно пилотните събития, извършени от членовете на консорциума. 
Предварително зададените въпроси изискваха от треньорите да докладват как смятат, че 
е минало събитието, какви са били предизвикателствата и например дали смятат, че 
спортните дейности между поколенията са полезни. В хода на интервюто партньорите 
също можеха да изразят своята обратна връзка. 
 

Трикове и съвети: получаване на обратна връзка от участниците 

● След края на дейността, помолете участниците да останат още малко, за да 
поговорите с тях. Можете също така да смесите сесията за оценка с обичайни 
упражнения за разтягане. 

● Бъдете приятелски настроени, отворени и неформални. Участниците също 
така ще бъдат по-отворени да ви предоставят искрена обратна връзка. 
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● Уверете се, че оставяте достатъчно място за различните поколения да изразят 
мнението си. Не предпочитайте едно поколение пред друго, когато им 
предоставяте пространство да изразят мнението си. 

● Винаги задавайте лесни въпроси, за да отворите думата за разговори: напр. 
вие как се почувствахте? Забавлява ли се? 

● Насърчете по-резервираните участници да предоставят 
предложения/препоръки. 

● Понякога са необходими разговори човек на човек, тъй като хората може да не 
разкрият честното си мнение пред другите. Ако можете, отделете малко време 
за разговори с вашите участници извън обичайните спортни настройки. 

 
 
5. Заключение и изводи 
 
Проектът Funmilies, финансиран от Erasmus+, беше един от първите по рода си, който 
експериментира с пускане на спортни дейности между поколенията в различни среди и 
културни контексти. По време на изпълнението на инициативата партньорите се сблъскаха 
с различни предизвикателства (включително глобалната пандемия, която засегна особено 
дейностите по проекта през 2021 г.), но резултатите представляват ценни уроци за 
учене за всички участващи. С настоящото ръководство имахме за цел да споделим тези 
уроци и опит с по-широка публика и да стимулираме спортните клубове, организациите на 
гражданското общество и институциите да предоставят повече и качествени спортни 
дейности между поколенията. Това ръководство може да се използва като отправна точка 
за всеки, който иска да организира дейности, свързани със спорта между поколенията. 
 
Като извод можем да си припомним някои запомнящи се моменти, натрупани по време на 
изпълнението на пилотните дейности. В основата на спортните дейности между 
поколенията може да се намери неограничено щастие, което свързва хората независимо 
от тяхната възраст, социално-икономически произход или пол. Това е атмосферата, към 
която трябва да се стремим на всяко събитие и физическата активност е перфектният 
инструмент за свързване на хората. Експертите на U3A, словенският партньор на проекта 
Funmilies, съобщиха за следния спомен: 
 

„Баба, която не можа да участва в събитието, ни довери внучката си, 
като каза, че ще дойде да я вземе два часа по-късно, тъй като уж 
момичето няма да може да издържи заниманията. Два часа по-късно 
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момичето беше толкова ангажирано с различни спортни дейности 
заедно с (по-възрастни) възрастни, че щеше да забрави за 
разстройството си с дефицит на вниманието и нямаше да се прибере 
вкъщи.” 
 

Освен такива стоплящи сърцето примери, гръцките участници, особено по-възрастните, 
съобщиха, че са научили важна информация за упражнения за гъвкавост и сила, които са 
подходящи за тяхната възраст, които могат да се правят у дома сами или в група навсякъде. 
Те се запознаха и с понятията спорт между поколенията и как да се грижат за своето 
физическо и психическо здраве. В Унгария един от акцентите беше класът Zumba Gold, 
където по-млади международни участници се присъединиха към Erzsi, невероятна учителка 
по зумба танци на 60 години и нейния фантастичен екип. Zumba се оказа идеален 
инструмент за свързване на хора с различен произход: дори ако младите международни 
участници не казаха нито дума на унгарски, те напълно разбираха възрастните унгарски и 
потокът от дейности създаде незабравима атмосфера за всички участници. 
 
В края на проекта можем твърдо да заявим, че всички партньори по проекта натрупаха 
ценен опит, работейки с различни поколения и използвайки спорта, за да ги сближи. 
Физическата активност и спортът са отворени платформи, които могат да обединят 
различни хора, независимо от тяхната възраст, пол, културен, икономически или социален 
произход, но организаторите на спортни събития трябва да укрепят своята база от знания 
в областта на социалното включване, основано на спорта. Предоставянето на спортни 
дейности между поколенията също изисква голяма доза ангажираност, солидарност и 
мотивация, но можем да ви уверим, че инвестираното време и енергия ще се отплатят под 
формата на щастие и радост. Наистина се надяваме, че други ще използват резултатите 
от проекта Funmilies, ще се поучат от него и ще приложат нещо още по-полезно и полезно 
за младите и старите в техните общности. 
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