CUM PUTEM IMPLICA FEMEILE
ÎN ACTIVITĂȚI SPORTIVE
ÎN REGIM OUTDOOR ÎN

RÂMNICU SĂRAT?
UNDE NE AFLĂM?

• RÂMNICU SĂRAT
• 33.000 de persoane
• Zona orașului în care a avut loc acțiunea:
ORAȘUL RÂMNICU SĂRAT, al doilea oraș ca mărime din
județul Buzău. Activitățile au avut loc în parcul central, în
Sala de Sport Municipală și la sediul Primăriei.

CARE SUNT BARIERELE CU CARE SE
CONFRUNTĂ FEMEILE ÎN PRACTICAREA
SPORTULUI ÎN AER LIBER ÎN RÂMNICU SĂRAT?
• 47% dintre respondenții la chestionar au menționat lipsa
unei persoane cu care să meargă la sport
• 10% au menționat că se tem de comportamente neplăcute,
cum ar fi agresiunea sau atribuirea de porecle
• Alte motive invocate au fost lipsa facilităților în cadrul
comunității și lipsa unei publicități efective în ceea ce privește
activitățile disponibile.

CARE SUNT ACȚIUNILE
ÎNTREPRINSE ÎN CADRUL
PROIECTULUI SWUP?
ACTIVITĂȚI
Programul pilot SWUP SUS RAMNICUL a generat activități de
conștientizare prin crearea unui club sportiv SWUP pentru femei,
a unei cafenele publice, prezentări, consolidarea unor grupuri
și prin organizarea de activități sportive, cum ar fi handbal,
pilates, aerobic, jocuri interactive etc. Scopul a fost acela de
a crea o comunitate puternică de femei interesate de sport,
provenind din medii diferite, cum ar fi companii, administrație,
ONG-uri și societatea civilă.

REZULTATE
Aproximativ 300 de femei au participat la activități sportive; au
fost implementate peste 12 activități; a fost creat un CLUB DE
ACTIVITĂȚI SPORTIVE PENTRU FEMEI SWUP SUS RAMNICUL; a
fost elaborată o agendă privind activitățile viitoare; au fost implicate
peste 20 de entități locale partenere și peste 20 de reprezentanți
ai întreprinderilor locale; au fost implicați peste 10 reprezentanți
ai organismelor administrative locale; au fost organizate 4 întâlniri
în interior și 4 întâlniri privind conștientizarea activităților sportive
în aer liber, utilizându-se 4 metodologii diferite.

FEEDBACKUL PARTICIPANȚILOR
„Inițiativa SWUP a fost cu adevărat uimitoare. Ar trebui în continuare
să practicăm sportul împreună “
“Orașul Râmnicu Sărat avea nevoie de un proiect SWUP. Acum, că
ne-am implicat, nu ne vom opri după încheierea proiectului”
“Faptul că am ieșit și am făcut sport împreună cu prietenii mei și că am
întâlnit femei noi din cadrul comunității a fost cu adevărat uimitor.Nu
este vorba doar despre sport și sănătate, ci și despre viață”
„Chiar dacă la început am fost sceptic, acum punctul meu de vedere
s-a schimbat în totalitate. Hai SWUP! “

CE AM AVUT DE ÎNVĂȚAT?
PUNCTE FORTE
• Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de
săptămână
• Împărtășirea imaginii proiectului SWUP în cadrul comunității
locale prin acțiuni specifice și campanii de vizibilitate
• Practicarea unui sport în cadrul unor grupuri și împărtășirea
rezultatelor prin intermediul resurselor online și al inițiativelor offline.  

ASPECTE CARE TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITE:
• Au existat dificultăți în ceea ce privește atingerea unui nivel
ridicat de participare și găsirea celei mai bune perioade pentru
dezvoltarea activităților. Responsabilitățile profesionale și cele
familiale au împiedicat femeile să participe la fiecare sesiune
• Au existat dificultăți în ceea ce privește identificarea la nivel
local a unor instructori de specialitate adecvați.

3 PIESE CHEIE DE INFORMARE PRIVIND OBIECTIVUL
• Frica de a practica sport în public a fost probabil cea mai
mare frică, deoarece multe persoane, în special adulți, nu mai
practicaseră un sport de echipă din perioada liceului. Din acest
motiv, contextul oferit prin proiectul SWUP le-a dat o șansă
acestor persoane și le-a motivat
• Femeile doresc cu adevărat să practice sport dacă acesta este
legat de nevoile și așteptările lor și dacă au contextul potrivit
• Femeile știu cum să lucreze în echipă și doresc să ofere un
exemplu solid copiilor și familiilor lor, făcând sport.

CARE SUNT PAȘII URMĂTORI
PENTRU A CONTINUA
SPRIJINIREA SPORTULUI ÎN AER
LIBER PRACTICAT DE FEMEI?
VA CONTINUA PROGRAMUL
PILOT ÎN VREUN FEL?
A fost elaborată deja o agendă cu acțiuni și resurse pentru a
asigura continuitatea activităților SWUP în cadrul comunității.
Activitățile sportive, precum pilates, aerobic și handbal, vor fi
practicate în continuare, iar alte activități, inclusiv legate de un
stil de viață sănătos, îmbătrânirea în condiții bune de sănătate,
schimbul de experiențe de viață și comunicarea publică vor fi
luate în considerare pentru viitor. Preconizăm că participarea
va crește datorită efectului multiplicator oferit de cei 300 de
participanți în timpul activităților pilot.

CE ALTE ACTIVITĂȚI AR PUTEA FI
DESFĂȘURATE LA RÂMNICU SĂRAT?
Creșterea gradului de conștientizare în cadrul comunității este în
continuare o sarcină importantă. Sprijinirea programelor pentru
femei în toate domeniile și investițiile în facilități reprezintă două
exemple în acest sens. Având în vedere societatea românească,
este esențial să se creeze facilități pentru femei și pentru familii,
unde acestea să poată fi împreună, să practice sport și să
socializeze într-un mediu prietenos.
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