P R O J E O R TA K L A R I
Slovenia

Institute TREND-PRIMA Maribor
www.trend-prima.com
info@trend-prima.com
Simon Wltavky

Italy

ASD Margherita Sports and Vita
www.msvbasket.eu
info@msvbasket.it
Spartaco Grieco

Turkey

International Inclusion Institute
www.inclusioninstitute.net
info@inclusioninstitute.net
Ses Saatcioglu Eyse

France

E-Seniors
www.eseniors.eu
solene.bunel.eseniors@gmail.com
Bunel Solène

Portugal

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenerek
finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini
yansıtır ve Komisyon, burada bulunan bilgilerin herhangi
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Valoriza-te Cooperativa CRL
bruno.europ@gmail.com
Sales da Silva Bruno
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Never too Late to Get Fit!
nevertoolatetogetfit.org

Uykuyu düzenler
Sağlıklı biçimde kiloyu korumayı sağlar
Stresi azaltır
Yaşam kalitesini artırır

- 40 %

Tip 2 diyabet

Şansını azaltır

Kalp ve damar rahatsızlıkları
Depresyon ve demans

- 35 %
- 30 %
- 25 %

Eklem ve sırt ağrısı
Kanser (kolon ve akciğer gibi)

- 20 %

NELER YAPMALISINIZ?

Egzersizlerden
faydalanma

Sağlığa faydalıdır

Harekteı
olun
Kalp ve zihin
sağlığınız için
HAFTALIK DAKİKA
SÜRESİ OLARAK

75

VEYA

DK. YÜKSEK
YOĞUNLUKTA

150

DK. DÜŞÜK
YOĞUNLUKTA

VEYA HER İKİSİNİN BİRLEŞTİRİN

Daha az
süre oturun

Güçlendirme
egzersizi
yapın

Kas, kemik ve eklemlerinizi
güçlendirip koruyun

OTURMA
SÜRENİZİ
KISALTIN

Dengenizi
geliştirin

Dengeyi kaybedip
düşme ihtimalinizi azaltın

GÜN/HAFTA

Hiçbir şey yapmamaktan ise birazını yapmak
daha iyidir.
Kısa sürelerle başlayıp artırın: İlk başta 10 dakika
ile fayda sağlanır.
HEMEN BAŞLAYIN: Asla geç değil!

Projenin hedefleri

Proje faaliyetleri

50 yaşınıza geldiğinizde sağlıklı ve aktif
durumda olmak ister misiniz?

Proje ortağı ülkelerdeki 50 yaş üzeri kadın ve erkeklerin
fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerinden beklentileri,
karşılaştıkları sorunlar ve çözüm fikirlerini içeren online
anket sonuç raporu

Proje ortağı 4 ülkede (Slovenya, İtalya, Portekiz ve
Fransa) 50 yaş üzeri (10-15 kişiden oluşan) katılımcı
gruplar ile iç mekân ve dış mekân pilot egzersiz
programı uygulaması

50 yaş üzeri bireylerin grup egzersizi faaliyetleri için
mevcut yerel imkânlar ve faaliyetleri içeren örnek
uygulamalar ve fikirler rehberi

50 yaş üzeri katılımcıların grup egzersizi faaliyetlerinin
kapsamlı değerlendirme raporu

Proje fikri 50 yaş üstü bireylerin fiziksel aktivite düzeyini
arttırmak ve spor faaliyetleri ile fiziksel aktiviteleri yaygınlaştırarak herkesin erişebilme düzeyini artırmaktır.
Htiyaç analizi anketleri ve örnek uygulamalar araştırma
faaliyetleri ile 50 yaş üstü bireyler için grup egzersizi
faaliyetleri belirlenecektir. Grup egzersizleri kendi bedenlerini kullanarak yapabilecekleri biçimde iç mekân ve dış
mekân faaliyetleri şeklinde tasarlanacaktır.
Görsel içerikli grup egzersizleri proje web sitesinde yer
alacaktır ve mobil cihazlarda da kullanılabilecek formatta
kayıt edilebilecektir.
38. Son yıllarda yaşlıların fitness, aerobik veya diğer grup
egzersizleri için ilgisinin artma sebebi sağlıklı yaşam bilinci,
düzgün vücut yapısına kavuşma arzusu veya kilo verme
nedenlidir. Bu proje, 50 yaş üzerinde olan, yaşa ve hastalık,
sağlık gibi nedenlerle fiziksel kabiliyete göre sınırlamaları
olan bireyler için özel olarak hazırlanan egzersizler test
edilecektir. Grup egzersizleri eğitim programı bireysel
ihtiyaç ve yeteneklerine göre bireysel olacaktır ve aynı
zamanda sağlıklı yaşam tarzını da geliştirmeyi hedeflemektedir. Grup egzersizler hem kadınlara ve hem de erkeklere
hitap etmektedir.

50 yaş üzeri bireylere yönelik uygun grup egzersizleri
geliştirilecektir. Hedef grubun ilgisini çekecek ve
sportif faaliyetlere dâhil olmalarını sağlamak için
yenilikçi yaklaşımlar gereklidir. 50 yaş üzeri bireyleri
fiziksel faaliyetler için motive etmede en uygun strateji
belirlenecektir.

50 yaş üzeri en fazla kişiye ulaşmak için ve mevcut
eğitim programlarına proje etkinliklerini de dâhil edecek
olan spor kulüpleri/salonları/paydaşları ile irtibat
kurmaya yönelik yaygınlaştırma faaliyetleri
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