NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
A JÁNOSHIDAI SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSA
A Jánoshidai Sportegyesület 2013. év elején pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap,
civil szervezetek működési célú támogatás kiírására, melyen 2013 áprilisában 250 000.- Ft összegű
támogatásban részesült.
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek szerepvállalásának segítése, valamint
a szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás.
Egyesületünk is ezen elvek figyelembevételével állította össze pályázati projektjét, melyben
elsősorban a működési költségek csökkentésére, valamint az eredményes munkavégzési feltételek
megteremtésére igényelt támogatást.
Jelen pályázat legfontosabb célkitűzése a Jánoshidai Sportegyesület működésének biztosítása, a
tervezett programok megvalósítása. Fontosnak érezzük az előző évekhez hasonlóan a lakossági
sportolási lehetőségek kiterjesztését, a szabadidősport lehetőségek bővítését, az óvodai – és
diáksport fejlesztését, a települést képviselő minőségi utánpótlás – nevelés finanszírozását, a község
hírnevét öregbítő versenysportok támogatását, a szociálisan hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal
élők sportolási lehetőségeinek biztosítását. Fontos feladatként jelenik meg a településen élő roma
kisebbség integrálási lehetőségeinek tárházában az együttes sporttevékenységek biztosítása illetve az
ebben történő részvételi lehetőségek megteremtése, valamint a szabadidős sporttevékenység
népszerűsítése és fejlesztése.
Terveink:
a bajnokságban eredményes szereplés. Az előző évben mindhárom szakosztály eredményes
szerepvállalást tudhatott magáénak, melynek folytatása, megtartása a 2013. év egyik legnagyobb
célkitűzése.
Az előző évhez hasonlóan a szakosztályok ismételten az eredmények minél magasabb szintű
megvalósítását szeretnék elérni, az mellett, hogy komoly hangsúlyt fektetnek az utánpótlás
nevelésére és fejlesztésére.
Terveink között szerepel a pályázati lehetőségek kihasználásával a település egészséges
életmódjának elősegítése, a lakosság valamennyi tagjának bevonásával sporttevékenységekben való
részvételi lehetőség biztosítása, a szabadidő sport népszerűsítése és fejlesztése – aerobik,
gyógytorna, foci, kézilabda, asztalitenisz, tenisz.
Az óvodai és diáksport fejlesztés folytatása az önkormányzattal együttműködve, szakmai
segítséget nyújtva és ehhez vállalkozói partnereket, támogatókat felkutatva.
Figyelembe kell venni a fogyatékkal élő emberek sportolási és szórakozási igényeit, illetve
annak fejlesztési lehetőségeit.
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A fiatalokon túl az idősek mozgását is feladatul vállalta a sportegyesület. Az időskori
mozgásszervi betegségek megelőzése érdekében hetente megrendezésre kerülő gyógytorna
biztosítja a prevenciót, melyben az önkormányzat mellett a sportszakosztály is partnerséget vállalt.
Egyesületünk 2013-ban is legalább olyan hatékonysággal kíván működni, mint az előző évben. Ennek
érdekében a folyamatos és zökkenőmentes egyesületi munka valamint a szakmai munka
támogatásához igényeltük a Nemzeti Együttműködési Alap pénzügyi támogatását. A pénzügyi
támogatás felhasználására 2014 márciusáig van lehetőség, majd ezt követően mind pénzügyi, mind
szakmai beszámolóval zárjuk a projektet. Ugyanakkor, mindezekkel egy időben a 2014 – 2015 évi
működési pályázatok előkészítése is folyamatban van, melynek beadási határideje: 2013. 11. 27.
A civil szervezetek számára igénybe vehető támogatásokról a www.eper.hu, pályázatkezelő felületen,
a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél / 1054, Budapest,
Alkotmány út 25./ bővebben is tájékozódhatnak.

