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• v rámci programu Erasmus+ (v ČR pod záštitou Českého olympijského výboru)

• Tříletý projekt

• Hlavní aktivity proběhnou v rámci Evropského týdne sportu vždy v září 

• Partnery je 8 evropských zemí: Velká Británie – UK Active, IE – Ireland Active, 

Finsko – SKY, Španělsko – FVAS, Itálie – ANIF, Polsko – PZPF, Portugalsko –

AGAP a Česká republika – Česká komora fitness
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HLAVNÍ CÍLE:

• Rozhýbat během 3 let v 8 partnerských zemích 60.000 obyvatel a motivovat je k 

dlouhodobě zdravějšímu životnímu stylu

• 75% účastníků by mělo projít 6 týdenním pohybovým programem ve fitness 

centrech

• 55% účastníků by mělo zůstat aktivní i po třech měsících

• 25% účastníků by mělo zůstat aktivní s očekáváním 150 minut fyzické aktivity 

střední zátěže týdně i po 6 měsících
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PROČ SE ZAPOJIT?

• Získání nových, dosud neaktivních klientů

• Zvýšení vlastní prestiže prostřednictvím zapojení se do celoevropského projektu 

• Zdarma kompletní set propagačních a metodických materiálů

• Zdarma školení pro zapojené trenéry s přidaným bonusem registrace v Evropském 

registru fitness profesionálů EREPS

• Příležitost stát se součástí velké evropské studie o podpoře pravidelné fyzické aktivity 

a získat i cenná data z vlastního regionu

5



NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLE

• Let´sBeActive mobilní aplikace pro každého zapojeného klienta, která bude 

monitorovat jeho fyzickou aktivity v průběhu celého programu 

• Jednotný vzdělávací program pro zapojené fitness profesionály

• Standardizovaný manuál pro práci s neaktivní nebo málo aktivní veřejností 

• Rozvoj programu v horizontu 3 let na základě zkušeností ze všech zapojených 

partnerských zemí
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JAK BUDE PROGRAM VYPADAT?

• společná mediální kampaň programu Let´sBeActive

• E-learningový vzdělávací program pro fitness profesionály

• 6 týdenní pohybový program, který bude obsahovat

a) Vstupní rozhovor s fitness profesionálem, základní diagnostiku fyzické kondice, doporučení 

pohybového programu a seznámení se s mobilní aplikací LBA

b) 6 týdnů pohybového programu s 2 návštěvami fitness centra týdně (pohybové programy bez 

omezení)

c) Závěrečné vyhodnocení programu – po 6 týdnech další navazující práce s klientem, motivace 

zůstat i nadále členem/klientem v klubu, motivace zůstat dlouhodobě aktivní
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Cíle programu pro rok 2018 v České republice:

• Příprava všech materiálů pro fitness centra i účastníky

• Mediální kampaň 

• Získání cca 10-15 pilotních fitness center, která se ztotožní s hlavními cíli programu 

a aktivně se zapojí do jeho realizace

• V každém centru 20-50 zapojených klientů

• Vyhodnocení programu a sestavení závěrů a doporučení pro další ročníky 2019 a 

2020
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Zapojená fitness centra v pilotním roce 2018
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Získejte nové klienty pro své fitness centrum!

Získejte další vzdělání pro své trenéry a instruktory!

Staňte se součástí velkého mezinárodního programu!

Pomozte nám rozhýbat českou i evropskou populaci!
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Česká komora fitness z.s.

www.komorafitness.cz

info@ceskakomorafitness.cz
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