București, 5 iunie 2015

Sportivii României “concurează” la cel mai mare șotron din lume!
Proiectul JUNIOR HOP, proiect de educaţie şi cultură sportivă realizat în exclusivitate
pentru copii, finanţat parţial prin Programul european de finanțare ERASMUS+, este
iniţiat de Asociația JUNIOR SPORT, asociaţie non-guvernamentală care are ca parteneri
oficiali principali, pentru întreaga activitate: Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice
(MECS), Universitatea Naţională de Educaţie Fizică și Sport București (UNEFS) și Centrul
de Excelenţă Cardio Mix, iar ca parteneri susţinători: Primăria Municipiului București,
prin Direcția Cultură, Sport, Turism, Federaţia Română de Fotbal (FRF) și Clubul Sportiv
Municipal București (CSMB).
În cadrul proiectului JUNIOR HOP vor avea loc următoarele acţiuni:
Conferința de presă de lansare a proiectului JUNIOR HOP de astăzi, 5 iunie 2015,
găzduită de către Universitatea Naţională de Educaţie Fizică și Sport București va
anunţa calendarul evenimentelor viitoare și implicarea sportivilor români,
indiferent de sportul pe care îl practică (de la fotbal, gimnastică, handbal, atletism,
volei, rugby sau chiar șah), în promovarea mișcării în rândul copiilor printr-un
eveniment inedit: “Cel mai mare șotron din lume”;
Acţiunea din școli intitulată Promovarea importanței sportului în rândul copiilor,
sub sloganul “Trimiteți copiii la sport!” - perioada 08 - 17 iunie 2015, se va desfășura
în câteva școli și colegii naţionale (cu clase gimnaziale) din București (ex: Jean
Monet, I.L. Caragiale, G. Coșbuc, Școala Centrală, Spiru Haret), sub forma unor
întâlniri ale marilor campioni (Laura Badea, Silvia Stroescu, Monica Roșu, Virgil
Dumitru Căruţașu, Iulian Stamate, Monica Iagăr și Cristina Vărzaru) cu elevii,
întâlnire la care vor mai participa dl. Viorel Cojocaru (Rector UNEFS) si dl Mihai
Dragomir (Maestru al Sportului, prof. antrenor, fitness specialist - promotorul
fitness-ului în România – Centrul de Excelenţă Cardio Mix). Jurnalisţii sunt invitaţi să
participe la aceste întâlniri.
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Seminarul internațional cu tema “România ocupă locul III în Europa la obezitate
infantilă. Ce facem?” - 4 septembrie 2015
Acţiune unde, principala temă, în jurul căreia vor avea loc dezbaterile, va fi analiza
rezultatelor unui sondaj de opinie ce va fi realizat din iniţiativa Asociaţiei Junior
Sport, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal București, pe un eșantion de 2.500
copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.
La acest eveniment, Asociaţia JUNIOR SPORT va avea invitaţi din patru ţări din
regiune:
Școala de Educație Fizică și Știința Sportului din Salonic (Grecia)
Asociația pentru Dezvoltarea Sportului și Cultură Sportivă Footura
(Bulgaria)
Universitatea de Educație Fizică și Sport Muğla Sıtkı Koçman (Turcia)
Asociația Hodina H (Cehia)
Cu aceasta ocazie va fi lansat și portalul web al proiectului JUNIOR HOP
www.juniorhop.eu, care, alături de site-ul Asociaţiei JUNIOR SPORT www.juniorsport.ro, va încerca să promoveze în mediul online importanţa
sportului de la vârste fragede;
Evenimentul de referinţă al proiectului european JUNIOR HOP va avea loc pe
5 septembrie 2015: “Cel mai mare sotron din lume – ca număr de participanți”
Acţiunea va fi derulată cu ocazia unui cumul de evenimente internaţionale numit
generic “Săptămâna sportului european”. Concret, în Piaţa Constituţiei, în cel puţin
100 de șotroane, vor sări minim 2.000 de persoane (targetul nostru este de 7.000!),
copii și adolescenţi, tineri sau bătrâni, dar şi mari personalităţi din România. Sub
sloganul: «Şotronul de plăcere, plăcerea pentru mişcare» dorim să determinăm
copiii să stea cât mai mult în aer liber şi, fie printr-un simplu joc, să facă mişcare.
Partener principal al acestui eveniment va fi Primăria Municipiului București.
Editarea și tipărirea cărții “Ghidul mișcării” prin care vom mediatiza importanţa
mișcării încă de la cele mai mici vârste – care are ca termen de finalizare luna
decembrie 2015;
Realizarea unui film documentar “ABC-ul mișcării”, termen de finalizare luna
decembrie 2015;
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CINE SUNTEM NOI?
Asociația JUNIOR SPORT este o organizaţie non-guvernamentală, care își propune să îi
apropie pe cei mici de sport și, în general, de orice formă de mișcare fizică, și-a început
activitatea în anul 2011, iar în anul 2012 a lansat un număr pilot al Revistei JUNIOR SPORT
– prima publicație din România dedicată educației și culturii sportive pentru copii. De
asemenea, Asociaţia a organizat, în parteneriat cu Primăria Capitalei, UNEFS și Centrul de
Excelenţă Cardio Mix, evenimentul “ORA DESCHISA DE SPORT” (în incinta Shopping Mall
Băneasa), eveniment la care 1.000 de copii din cluburile sportive școlare din București au
realizat numeroase demonstraţii sportive.
În urma parteneriatului încheiat între MECS și UNEFS, Asociaţia JUNIOR SPORT își va
promova evenimentele și acţiunile distribuind, GRATUIT, Revista JUNIOR SPORT în școlile
generale și Colegiile (cu clase gimnaziale) din București.
În acest sens, avem nevoie de a atrage sponsori și parteneri, astfel încât fiecare elev din
Capitală să primească un exemplar gratuit al revistei!

CONTACT:
Președinte Asociația JUNIOR SPORT
Beatrice Mercado Vicioso
Mail: chiriac.beatrice@yahoo.ro, telefon: 0735.469.600

Vicepreședinte Asociația JUNIOR SPORT
Mirela Tudorache-Secan
Mail: mirelasecan@yahoo.com, telefon: 0722.266.610
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