Recept za zdravo življenje z
gibanjem in športom
Nacionalni projekt

Nacionalna globalna preventivna
„varnost“
Za zdravje!

Osnovna izhodišča
• Šport je pomembna prvina kakovosti življenja, vendar ni v zadostni
meri prisotna v našem vsakdanu in ni ustrezno umeščena v
sodoben kakovosten slog življenja.
• Skrb za zdravje ne temelji v zadostni meri na naravni preventivi
kamor športna gibalna kultura gotovo sodi.
• Sinergijski učinki strok medicine in športa niso povezani in se
pretežno oddvojeno izvajajo.

Recept za zdravo življenje z
gibanjem in športom
• Nacionalni projekt
• Integracija športno programske ponudbe
• Povezava stroke športa in medicine

• Tržna niša društvom
• Sistemska podpora neorganiziranim oblikam športa
• Partnerstvo za državo
• Interesna priložnost večini starostnih skupin

Zgodovina projekta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rojstvo ideje leta 2000
Mednarodno priznanje 2002
Odmevne promocija na svetovnem kongresu športa za vse
Realizacija igranega promocijskega filma „RECEPT“ 2002
Zametek partnerstev z MŠŠ in MZ
Projektna izhodišča v koraku s trendi ozaveščanja prebivalcev
Slovenije….PLATFORMA NAPOTKOV
Inertnost programa 2000-2017 – izostala vsebinska komponenta v
okoljih izvajanja
trajanje sistemske nedorečenosti strok medicine in kineziologije
SISTEMATIČNO LETNO INFORMIRANJE VSE POLITIKE V
VERTIKALI…“ZGIBANKE“
VARJABILNA NACIONALNA DISTRIBUCIJA LETNIH ZGIBANK

Programska izhodišča za leto 20..XX

•
•
•
•

Zgibanka, koledar, plakat, tematske zgibanke
Medijski program
Prilagajanje programskih vsebin v društvih in klubih
Razvoj specifičnih programskih vsebin – linija stroke po posameznih
športnih panogah (NPŠZ)
• Zasnova projekta na nacionalni ravni s partnerstvom 7500 društev in
klubov, MŠŠ in MZ
• Mrežno aplikativno sožitje temeljne zdravstvene mreže in mreže
športnih društev in klubov

Recept za zdravo življenje z športom

Recept za zdravo življenje z
gibanjem/športom

Spremljajoča uporabna gradiva
•
•
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•
•

Ali smo dovolj močni ?
Kaj pa gibljivost?
Težje je ravnotežje!
Dobro jutro zdravje-lahko noč neumnost!
Zaplešimo!
Rad jem in se gibljem!
Vsak dan vem kaj je z mano!
Poišči svojo priložnost za gibanje tudi v zrelih letih

Učinkovine športne stroke v
nacionalnem projektu
•
•
•
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•
•
•
•

kader
znanje
razvojni projekti
kataloške programske aplikativne vsebine
organizacija –PROJEKTI - PARTNERSTVA
tehnična sredstva
prostorski pogoji
nova celostna dodana vrednost „energiji“ športnih okolji

Možna zasebna pričakovanja v
nacionalnem projektu
• Razpoložljivost informacij za pomoč pri oblikovanju kakovostnega
miselnega vzorca o sloganu: Gibanje je življenje – Življenje je
gibanje.
• Dodana vrednost kakovostnega življenja vsem članom družine
• Sistemsko uravnana pomoč in rešitve za potrebe uporabnikov v
okoljih športa in medicine.

• dodana vrednost osebnega prispevka v
preventivo zdravja prebivalcev Slovenije

Državni interesi dolgoročnih učinkov
nacionalnega projekta
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Ozaveščeni, ustvarjalni in srečni prebivalci Slovenije
Vzpodbujanje zasebne iniciative za večji prispevek v oblike sofinanciranja
kakovostnega življenja
Zmanjšanja stroškov na področju zdravstvenega varstva: - zmanjševanje stroškov za
zdravila, zmanjšanje stroškov za kurativne programe, zmanjšanje števila bolezenskih
dni
Pomembno povečanje kakovostne, avtonomne starosti in zmanjšanja vseh stroškov
iz naslovov zdravstvenega zavarovanja.
Vzpodbujanje ekonomskih učinkov zaposlenih iz naslova ustvarjalnosti
Nadaljnji kakovostni razvoj slovenske družine v vseh smereh
Vključevanje zavarovalnic z bonitetami za ta slog kakovostnega življenja.
Smotrno in gospodarno povezovanje pogojev in možnosti organizirane civilne sfere in
države v sinergijske procese na tem področju.
Smiselno in utemeljeno je pričakovati novo prakso naravne preventive z edinstveno
možnostjo na eni strani 7500 potencialnih naravnih lekaren (društev in klubov)

in na drugi strani prvi in nato milijonti “Recept za zdravo življenje z gibanjem in
športom” v pravočasno alternativo in bogatemu dopolnilu tudi klasičnim receptom.

Razvojna dimenzija projekta
• obvezna verifikacija nacionalnih okvirov
• utirjanje v življenje na procesni način
• mobilizacija vseh potrebnih strok –
šport, medicina, sociologija, ekonomija,….
• definiranje osnovnih aplikacij
• definiranje razvojnega dela
• procesno uveljavljanje celovitosti projekta
• razvoj celovitega ekspertnega sistemskega okolja
• promotivne vsebine
• razvoj in uporaba aplikativnih vsebin v spletnem in mobilnem okolju

Sistemske podloge v športu
• Licencirani strokovni kadri
• Licenciranje programov športnih društev-kataloška platforma

• Licenciranje testnih operativnih aplikacij
• Licenciranje objektov in opreme športnih društev za izvedbo programov

• Ugodnejše premije pri zavarovalnicah in davčne olajšave za prispevke
za vadbo po licenciranih programih…dokumentarnost koristnikov
• Usmerjeni programi ozaveščanja po ciljnih skupinah prebivalstva
• Sistemsko ciljani programi vadbene animacije za koristnike
• Sezonske vadbene aplikacije v naravi…..365 dni

Sinergija partnerstva občana,
športne in medicinske stroke

občan

š p o r t

medicina

medicinsko
tehnična sredstva

Izzivi za NPŠZ in druge institucije
• Razvoj aplikativnega znanja posameznih športnih panog za te ciljne
skupine

• Izvajanje novih izvajalskih programov
• Bogatenje vsebinskih programov panoge
• Popularizacija panoge
• Dvig znanja in temeljnih kvalitet panog po društvih
• Odpravljanje sivih lis panog
• Uveljavljanje sistemske odličnosti

Izzivi za športne zveze občin
•
•
•
•
•

Bogatenje programske ponudbe v občini
Novi programi
Novo izobraževanje kadrov
Poboljšanje vsebine dela športnih društvih
Dodana potrebna vrednost v vseh vsebinah društvene
dejavnosti
• Argumenti vsebine za poboljšanje kriterijev za
sofinanciranje športa na lokalni ravni
• Motiv za nove razsežnosti športne infrastrukture v občini
• Organiziranje lokalne povezave šport medicina

Izzivi za društvena okolja
•
•
•
•
•
•
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Pomembna tržna niša
Razvoj organizacije v širši dimenziji
Dodana vrednost obstoječim programom
Poboljšanje preventive izvajanja
Povečanje števila članstva
Vsebinsko partnerstvo šport medicina
Poboljšan vir dohodka

Izzivi za temeljno zdravstveno mrežo
• Razvoj sistemskih partnerskih vsebin in
prakse za naturalno zdravstveno preventivo
prebivalstva z vsebinami gibalne kulture in
športa.
Letno,
19 MILIOJONOV IZDANIH „RECEPTOV“
DODAJAJMO TUDI „RECEPT ZA ZDRAVO
ŽIVLJENJE Z GIBANJEM IN ŠPORTOM“

Ob robu a pomembno
Dopolnila Recept 2018
Konsenz PARTNERJEV za utirjanje „NACIONALNEGA PROJEKTA“
Poleg osnovne letne zgibanke še:
- zgibanke za vadbo moči, gibljivosti , vzdržljivosti , ravnotežja in dihalne vaje
- zgibanka z normativnimi priporočili za vadbe; nordijska hoja, hitra hoja, tek, plavanje, kolesarjenje,ples,
fitnes vadba, tek - hoja na smučeh, jutranja dnevna vadba.....
- Testne baterije: otroci, odrasli, starejši, letni karton zmogljivosti, osebni dnevnik aktivnosti
- Formular:Bazični intervju
- Aplikacija: "Kontrolni program"/ciklični testi/
- Nabor osebne opreme in rekvizitov
- Animacijski gradivo za Telesno kulturne aktivnosti v naravi po specifikah posameznih letnih časov.
- Izdelava scenarijev tretmajskih vsebin za:
- voditelji programov v ŠD
- kineziologi v ZD
- osebni zdravniki
- Izdelava spletnega kompleta projektne dokumentacije „RECEPT"
- SISTEM AŽURIRANJA LETNIH ZGIBANK
- KREATIVNE VSEBINE " PROJEKTNEGA SVETA" v projektni dinamiki
- medijski sponzorji
KANDIDATURE ZA SREDSTVA 2018
- EU - PROJEKTNA PLATFORMA- ORGANIZIRANJE SPLETNE E-KNJIŽNICE
- RAZVOJ EKSPERTNEGA SISTEMA / zvrsti in karakteristike vadbe, testni podatki, diagnostika, tipska
korekcijska predloga za vadečega /

Dobrodošli v projektu
CELOSTNE GLOBALNE KROVNE ZASNOVE
Telesna kultura:ORGANIZIRANO -NEORGANIZIRANO
IZVAJALCI !
KORISTNIKI! od-9mesecev do 100+....zasebno-organizirano
Sistemsko okolje –država!
Povezani-soustvarjalni !
HOTETI-ZNATI- MOČI !

Hvala!

