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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL
KÖZÖSSÉGBEN EGYMÁSÉRT - KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SPORTEGYESÜLETNÉL
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT INDÍTÁSA
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület, pályázatot nyújtott be A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP- 7.1.1-16 Kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva című felhívására A megvalósítandó projekt keretein belül a tagok
együttműködési megállapodás keretein belül vállalták a lenti programok megvalósítását.
2.2
A projekt célja: Közösségi programok szervezése, Ördögök szülői program-társas kapcsolatok
megerősítése, egyesületi munka támogatása a családokon keresztül.
2.3
A felhívás kapcsolódó tevékenysége, ezen belül témája, amelyhez a projekt leginkább illeszkedik:
Önállóan támogatható tevékenységek
Helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek, valamint
megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi
programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása az alábbi tevékenységek
révén:
Lakóközösségek sport – mozgás lehetőségeinek ösztönzése programszervezéssel minden korosztály
számára (pl. túrák, versenyek, sportágválasztó bemutató programok szervezése);
Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapato(ka)t
működtetünk és a jelenlegi három hónap helyett egész évben van jég Kazincbarcikán, akkor esélyünk nyílik
arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást.
A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind felnőtteknek, mind
gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így
fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük
rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az
utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik
körül vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményeit minél jobbá tegyék, sokszor
közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre,
melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát
mutatva a helyi társadalom számára.
Jelen civil szervezet a városi sportközösségi élet motorja, aktivitásunk színessé teszi a sportéletet a sportot
szerető célcsoporttagok hétköznapi életét is. Szervezetünk változatos sportolási lehetőséget kínál a
sportolásra több fiatalabb korcsoport számára. A gyerekek aktív közösséggé alakultak az évek során, melyhez
szervesen kapcsolódik a szülői aktivitás, mely jelenleg kimerül a gyerekek sportéletében történő
támogatásban.
A sport által kialakul kis helyi közösségi szemlélet népszerűsítése szükséges, a helyi szakági sporttörténelmi
érték ismerete hiányos a közösség keretein belül. A történelmi értékek megőrzése és bemutatása szükséges
szélesebb körben. A sportot szerető fiatalok által az egészséges életmód, a különféle rendszeres szabadidős
célú mozgások, aktivitások fejlesztése más korcsoportok számára történő elsajátítása fontos a felnőtt
célcsoporttagok számára, a családokon keresztül. A fenti tények alapján olyan közösségi kezdeményezést
kívánunk megvalósítani, ahol a gyerekek és a szülők közös programjaikon a jégkorong játék és
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szabályismerete- sporttörténelmi értékek megismerése mellett közös mozgásformákat végezhetnek. A
tervezett tevékenységet a helyi közösség aktív részvételével kívánjuk megvalósítani.
A beavatkozás újszerűsége, innovativitása: Programunk a hagyományos szabadidő-jellegű sporteseményeket
ötvözi olyan modern és újszerű elemekkel, melyeket a kor és a mai társadalmi környezet feltétlenül
szükségessé tesz. Ilyen például, amikor a gyermekek számára különleges sportjellegű rendezvényeket,
kiállításokat hozunk helybe; vagy amikor a szülők, hozzátartozók számára olyan tréningeket, előadásokat
szervezünk, melyek a sporthoz kötődve, de attól függetlenül is nagyon fontos témákat boncolgatnak a
szakmában elismert és ismert előadók segítségével.
Újszerű elemnek számít a mentális egészségfejlesztés is, melyre napjainkban kevés időt és energiát szánnak
a sportközösségek, pedig legalább olyan fontos szerepe van a mindennapokban, mint a rendszeres
testmozgásnak.
Innovatív tevékenység az is, hogy olyan közösségi kezdeményezést kívánunk megvalósítani, ahol a gyerekek
és a szülők közös programjaikon közös mozgásformákat végezhetnek, ami tapasztalataink szerint rendkívül
nagy élményt jelent gyermeknek és szülőnek egyaránt.
A projekt keretein belül tervezett programok az elsődleges célcsoport számára kiemelt közösségfejlesztő
hatással bírnak.

Az általunk benyújtott támogatási kérelmet a közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette,
és számunkra közel 3 Millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az európai uniós támogatás
segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása elindult.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.
A projektről bővebb információt a ………………………….. oldalon olvashatnak
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