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1.
Nagykarácsony
bemutatása

Gyermeksportjáért

Alapítvány

A Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány sárbogárdi székhellyel, de
a

Mezőföldi

Híd

Térségfejlesztő

Egyesület

kedvezményezett

Nagykarácsony településen telephellyel bejegyzett alapítvány. A település
az egyesület dunaújvárosi kistérség területén található, besorolását
tekintve

község

és

hátrányos

helyzetű

besorolású,

mert

a

munkalehetőségek és a szolgáltató egységek hiánya miatt egy elöregedő és
nem fejlődő területről beszélhetünk. Az alapítvány célkitűzései között
szerepel az, hogy a település életében egy meghatározó civil szervezeti
szerveződés legyen és a településen élő gyermekek sporthoz való
hozzásegítését tudja elősegíteni.
A Nagykarácsony településen 1481 fő él, melyből a 14 éves kor alatti
gyermek 263 fő, ez a számadat is azt tudja alátámasztani, hogy megfelelő
körülmények biztosítása mellett van jövője az alapítvány munkájának.
Az alapítvány közhasznú tevékenység keretében az alábbi tevékenységeket
kívánja megvalósítani Nagykarácsony településen:
• Egészségmegőrzés,

betegségmegelőzés,

gyógyító-,

egészségügyi

rehabilitációs tevékenység.
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
• sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
• Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

• Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
Az alapítvány célja a következőkben foglalható össze:
• az utánpótlás labdarúgók számára megfelelő színvonalú füves pálya
biztosítása

lehetőség

szerint

világítással,

öltözőkkel,

klubhelyiségekkel.
• egy önálló labdarúgó bázis létrehozása, a bázis fenntartása,
fejlesztése, üzemeltetése a szükséges források biztosítása.
• a nagykarácsonyi labdarúgás
utánpótlás

korosztályainak

támogatása.
• az

utánpótlás

számára,

korosztályok
korosztályos

versenyek szervezése.
• az

utánpótlás

korosztályok

hazai és külföldi versenyekre való utazásának elősegítése.
• az utánpótlás csapatok felszerelés vásárlásához való segítségnyújtás.
• az utánpótlás korú csapatok számára szponzorok szerzésében való
segítségnyújtás.
• labdarúgáson kívüli egyéb gyermeksport támogatása technikai és
személyi feltételek biztosításával.
• reklámtevékenység és hirdetési tevékenység.
• sportlétesítmények fenntartása.

2. Jelenleg végzett tevékenységek
Az alapítvány megszervezte Nagykarácsony településen a korosztályos
labdarúgás utánpótlás csapatokat. Több mint 100 fő gyermek sportol

aktívan folyamatosan a településen, mely eddig nem volt jellemző, sőt a
településen eddig nem is működött sporttevékenység csak és kizárólag az
óvoda és az iskola keretein belül. Az alapítvány együttműködési
megállapodást kötött a helyi önkormányzattal, mely együttműködési
megállapodás egyik eleme, hogy a sporttelep, ami önkormányzat
tulajdonában van, térítésmentesen az alapítványnak bocsájtja használatra
és a rajta lévő beruházásokhoz hozzájárul. Így a jelen pályázat keretében a
felújításokhoz, mely a sportpályát érinti és a fejlesztésekhez, mint például
a

sportpályák

megvilágításának

fejlesztése,

a

sportpálya

öntöző

rendszerének a kialakítása, illetve a sportöltöző felújítása.

3.

A

pályázat

keretében

megvalósított

fejlesztések

bemutatása
Az alapítvány fejlesztési elképzelései teljes egészében a lakossági
igényeken

alapultak.

Hiszen

igény

mutatkozik

a

gyermeksport

kialakítására. A gyermekes szülő az önkormányzatnak többször jelezték
már, hogy az oktatási és nevelési intézményeken kívül is szükséges a
gyermekek

szabadidejét olyan lehetőségekkel

biztosítani,

mely a

rendszeres testedzést és az egészségmegőrzést tudja biztosítani. Ilyen
tevékenység az alapítvány elképzelése is, hogy a településen tudja
biztosítani a gyermekek számára sportoláshoz való jogot. A fejlesztéssel a
lakosság, mint fő célcsoport határozható meg. A lakosságon belüli
szűkített célcsoportot figyelembe véve a gyermekek és az ifjúság
határozható meg, akik sporttevékenységet folytatnak a településen
valamely módon legyen szó utánpótlás nevelésről, tömegsportról, vagy
egyéb szabadidő eltöltésről. A sporttelep felújítása elősegíti a településen

élők helyi identitástudatának megőrzését, hiszen valós igényeken alapuló
fejlesztésről

beszélhetünk,

amit

a

lakosság

kezdeményezett

az

önkormányzatnál és az alapítványnál. A település egy arculati elemének a
megújításával egyre népszerűbb célpont lehet a településre látogatók
szempontjából, hiszen egy rendezett településkép fogadja őket és nem egy
elhanyagolt állapotban lévő sporttelep.
A pályázat keretében a következő fejlesztések valósultak meg:
• Nagy focipálya öntözőrendszerrel való kiépítése
• A meglévő villanyoszlopokon
további

fényvető

világítási

rendszer kiépítése összesen 8
db.
• A sportöltöző belső részének
felújítása

és

komfortosabbá

tétele, sajnos a lehetőségeink
már nem tették lehetővé azt,
hogy a sportöltöző teljes felújítása megvalósulhasson reményeink
szerint az egy következő pályázat keretében tud majd megvalósulni
A pályázat keretében vállal kötelezettségek:
• Térítésmentes

látogathatóság

biztosítása,

a

sportpálya

látogatottságát folyamatosan kívánja biztosítani a hét minden
napján 8-20 között.
• Szakmai anyag elkészítése (5 oldal, A/4 méretezéssel), nyilatkozattal
biztosította az alapítvány, hogy a pályázati elképzelés megvalósítását
követően egy 5 oldalas szakmai anyagot bocsájt a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület számára az alapítvány tevékenységéről.

• Vidékfejlesztés területén működő szakmai szervezeti tagság, az
alapítvány tagságot létesített a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesületnél.
• Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által szervezett programon
való részvétel (2014-ben legalább 2 alkalommal), az alapítvány
nyilatkozatával

vállalta

a

projekt

adatlap

részeként

a

rendezvényeken való részvételt. A rendezvényeken való részvételről
az igazolás kiállításra került.
• Együttműködés közös marketing kialakítására, együttműködési
megállapodást

között

az

alapítvány

egy

nagykarácsonyi

vállalkozással egy közös szórólapot szeretnénk kiadni, melyben a két
szervezet tevékenységei kerülnek bemutatásra. A szórólap az
egyesülethez is lejuttatásra került.
• Pénzügyi és fenntarthatósági terv készítése, az alapítvány pénzügyi
és fenntarthatósági tervet készített a projekt adatlapjához.
A pályázaton elnyert támogatás 5 000 000 Ft, mely 100 %-os támogatási
intenzitást jelentett az Alapítvány számára.

Nagykarácsony, 2014. október 9.

