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Határ ozati j av as|at a bizotĺsźtg számár a:

A Vĺáľosgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság/Humźnszo|gźitatźlsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testü letnek az e|őteri esztés mestaľsvalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Társadalmi Megújulás opeľatív Progľam keretében megjelent a ľÁľĺop -6,1.2,l|I/2
kódjelíĺ pá'|yázat. A pźiyázati kiírás főcélja, hogy a közösségi célkihĺzésekhez illeszkedő
módszeľtani megalapozást tarta|maző tematikus program kereteit biźosítsą és annak
(ľész)eredményeit fe|hasznźiva támogassa olyan rendezvénysoľozatok-spoľtböľzék
szervezését, amelyek:

o ösztönzik valamennyi célcsopoľt életmódfoľmálását, ťlzikai aktivitását, ráirányítva a
figyelmet a spoľt, a testmozgás jótékony hatásaira

o bővítik a szülők, pedagógusok, szakembeľek fizikai aktivitással kapcsolatos ismeľeteit
o mindęzt a spoľt- és egészségtudományos, sportmenedzsment és egyéb spoľt- és

testnevelés szakpedagógiai ismerętek egyidejĹi éúadásź,ľa|, korszerű, innovatív
eszközök a|ka|mazásával, közéľthetően egyiitt teszik meg.

A progľam kiemelt célja továbbá, hogy a célcsopoľt minél szélesebb rétege számára źltadja
azokat a korszeľű sportszervezési és -menedzsment típusú ismereteket, jó gyakorlatokat,

ÉR KEZETT

2012 FEBR Ü 7

,(ť{



melyek aktív spoľtolói közösségek kialakulrźsá.Jĺroz vezethetnek. A társadalmi befogadás a

sportban és a spoľt által célkitűzés mentén a program fókusza ktilönösen kiterjed a hátľányos
he|yzetu célcsopoľtokľa is, igy az _ az egészségfejlesztésen túl - táľsadalmi integrációjuknak
is eszkäze lehet.

A' páiyazat benyujtásának hatáľideje: 2012. februźľ 29.

Fábián Läsz|ő, a Józsefvárosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft' iigyvezető igazgatója
levélben (1 szátm,ú melléklet) keľeste meg a Józsefuárosi onkormányzatot, hogy az
onkoľmányzat tĺímogass a a páúyáľ;aton való ľészvételt.

Péĺuugyi, kiiltségvetési hatása a Jőzsefvárosi onkoľmänyzatra a benyrijtandő páiyázatnak
nincs sem közvetett, sem pedig közvetlen módon' Erre vonatkozőan apá|yéző nyilatkozik. (3.

sz. melléklet)

Tekintettel aľľą hogy a Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. pá|yázaton történő
részvételének tiámogatása anyagi forľás biztosítását nem igényli továbbá' a pźiyźaat cél'jźtta,
j avas l om a pőly ázaton val ó ré szvéte ltik támo gatźsáłt.

A helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 8.$ (1) bekezdése szerint a

települési önkormányzat feladata a spoľt tźtmogatása, és az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése.

Kéremaza|étbbihatározati javaslatelfogadását.

IIe,ľÁnozĺ,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt a Józsefuárosi Kulfurális és Spoľt
Nonpľofit Kft. TÁMOP - 6,I.2lI|/2 kődszámű pźiyőľ;aton való részvételéhez űgy, hogy
pénzbeli és teľmészetbeni trámogatiĺssal nem jáľul hozzá.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2012. februétr 16.

A dtintés végľehaj tá sát v égző szew ezeti e gység : Ku ltu ľálĺs Iľoda

Budapest' 2012. februélt 7.

Sántha Péteľné
alpolgármester
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l. számú melléklet

oľCzYpa.k
JTzsEFVÁRosl xulTuRÁt.ts
És spoąĺ NoNPRoF|T |<pT.
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Buđapest Főváľos VIII. kertilet
}ózseÍviíľosi Önkonĺr ány zat
Dľ. Kocsis Máté polgáľĺresteľ úľ részéľe

Tłáĺgy: kéľelem - ľÁłĺoľ 6.,l',2/17t2

Tisztelt Polgárĺresteľ Úľ!

Azza! a kéľelemmel fordulunk Önľroa valamint a|ózsefvátosi onkormányzat Képvisető
Testtiletéhez, hogy a Iózsefuárosi Kultuľális és Spoľt Nonprofit Kft' által beadanđó
pá|yázatot, amely a Táľsadalmi Megújulás Opeľatív Pľogľam - Egészségre nevelő és

szemléletfoľmáló életmódpľogramok - A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai
aktivitás szakmai támogatása és a szabađidő - sportolói köziisségek címií pályázati
felhívásľa kenil beađásľa, támogatni ĺegyen szíves!

A pá|y ázatkódja: TÁMOP _ 6.1.2l1u2

Intézményiiĺrk által készitett páLyázati anyagot ,,a Józsefutlľosi I'olgároknak szewezett
spoľtközösségek a minőségibb életért - Á közösségben szervezett spoľt egészségmegőľző
hatása, a lőzseÍvárosi Kultuľális és Spoľt Nonprofit Kft. ĺnódszeľtaní kutatása,, címmel
kívánjuk beadni.

Bízunk kéľelmi'ink pozítív elbíľálásában!

Tisztelettel,

ffit J*ęséššô\
Fábian Lász16s -H^ -ż\
Ügyĺezető;i,5 ffi,- É\.ř" ffid ś',.fr'oon 
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2. szěmnmelléklet

ł JÓzsnľvÁnosr ľorcÁRoKNAK szERvEzETT sľonľxozossÉGoK A MINŐsÉGrľľ Éĺ.nľÉnľ

Á közösségbelr szervezett sport cgészs égrnegőtző hatása, a }ózseívá.r:osi Kultuľáiis és Spoĺt NolrpľoÍit I(ít.

móclszeľtarri kutatása

A JózseÍvárosi Kulturális és Spoľt NolrprofÍt Kft támogatási kéľe]'nre a ľÁuop -6.1'2.l^t.1ĺf ptúyázaihoz

APp'LyAzó łoe'ľar

JizsnrvÁnosl KULTUnÁrĺs És sľonľ KIEMELTEN KozHAsZNÚ Noľ.lľttoFIT KoRtATotT
FEtELŐssÉcŰ ĺÁnsesÁc.
Székhely: 1089 Budapest 08. kerület, orczy út 1.

Adószám: ff38813T2-42
Cé gsegy zékszám: 01..09 -91 9232
Sľa risztikai számjel: 2f388133.9004-572-01'
Bankszámla száma: Unicredit - 1.091800]'.00000068-72600009

Képviseli; Fábián LászIő ugyvezető
Adminisztratív Íőtevékenység (ľfuioR .08):9004 - Művészeti létesítmények miíködtetése

Gazđálkodási foruta: 572 - Nonpľofit korlátolt felelősségíí taľsaság

ľÁryÁze.ľ TARTALM A -,Ä,, KoMPoNENs

INFoRMATIKAI AĐAT B 

^łI1KoRNYEZET 
FEJLESzTÉsn És PoRTÁL KIAIAKÍTÁSA

Apá|yázóintézmény ľen'delkezik saját intemetes honlappa| amelyrek az elérhetősége a következől

1^/wlv.orczvpaľk'hu

QR.kódđal vagy másnéven DataMátrix kóddal az elérhetősé g meghatfuozása:

A hontap kezdőlapján TÁMOP feliľattalmenii pont

összes információt taftaJmazza.

ADATGY(ÍJľÉs És ELEMzÉs

keľíil kiďakításra, amely a páIyázattal kapcsolatos

Cé1: Ađatgy'ííjtés és adatelemzéą mely az országos szintíj', spoľtcćlú humán-, szeľvezeti és

infrastrukťuľális kapacitások feltéľképezését és azok feldolgozásät szo|gá7ja;

Kutatási pľogľamunkban arra keressiik vá|aszt, hogy országos szinten hány sportcélú kapacitás |étez:lk,

milyen szervezeti keľetekben oldják meg, lrány embert éľint hogyan tuđiák spoľtolásľa bíľni a

személyeket. A vizsgált szeľvezetek mennyire felkószüliek a spoľtcé1ú programok elősegítéséľe, a

T.ÁMOP -(,.1',2,11112
Oldal 1



A JTzsEFvÁRosI PoI,GÁRoKNAK szERvEzETT sľoRTKozosSÉGEK A MtNősÉGĺi}ľ Ét-ľľÉnľ
Á közösségbeĺl szervezett spoľt egészségrĺegőt.łśhat."Ąszl, a Józsefváĺosi Krrlturálís és Sport Nonpľofit l(ft,

.módszeľta'ni' kutatása

Á ]ózscfváľosi Kulfuľátis és Sport Nonpľofit KÍt tánxlgatási kéľe]me a ľÁIVĺop -6.1''2,/1u2páIyázathoz

hátľányos helyzetű embeľek pozíciójának javításáta, eddíg mÍlyen eľedményeket éľtek el a sportcélú
pľogĺamok elősegítésében. hogyan tudnak a váLltozásoklroz alkalmazkođni, milyen tényezők segítik, és

melyek akadá|yozzák a sportcélú kapacitások hatékony mfüödését, összességében tehát arľa, lrogy milyen
potenciállal bímak e szeľvezetek'

Célcsopoľtok:
Két területet szeľetrénk vizsgálni:
1' szenvedélybetegekkel Íoglalkozó szervezetek spoľtcé"lú kapacításainak feltéľképeeése és feldolgozása;
2, Íogyatékka| é|íj személyekkel Íoglalkozó szerveztek sportcélú kapacitásaink feltérképezése és
feldolgozása.

A kutatás módszertana két programból álLra, egy kvantitativ részből, amely soľán osszegyujtetnénk
koz.vetve (dokumentume[emzéssel stb.) és ktjzvetlentil (telefoninterjúk) a fellelhető ada'tokat, ezá|ta|

feltc'ľkćpezve az akb,láLis helyzetet és egy kvďitatív pľogľamot, amely soľán néhány kulcsfiguľáva|
kulcsszeľvezet vezetőiéve|, a progtarnok haszn.álóival vagy lrem.használóival inteľjút készítenénk a
potencialt vtzsgá|va.

Móđszeľ
I) Kvantitatív
Egy ,,módszeľtani sziíľéssel,, meghatározzuk az oľszágos szinŁíi, spoľtcélú humán-, szervezeti és

infrastrukturális kapacitásoka| hogy az ezekbe taĺtoző szervezetek alkossák majd a további kutatási
pľĺlgľamelemek bázis-sokaságát' A kategóriák deÍiniálásáňoz szenvedéIybetegc.kkel és fogyatćkkal élőkkel
foglalkozó szervezetek illetve spoĺtiigyi szakértők segítségét kéľjtik.

A) Dokt,ĺmentuĺneleĺnzés
A kutatási Pľogtam első modulja a đokumentumelemzés lenne. A rrrások által létrehozott nyomtatott, írott,
elekfronikus anyagot statisz'fikai adatsoroŁ okiratok, tátgyak" vagyis a dokumentumok rengeteg

inŕo'ľmációt szolgálahrak számunkľa, amelyek ígen sok kĺivetkeztetés levonásáľa alkalmasak.
A dokumentumelemzés soľán megismerkedĺénk a témaköľ szervezeteive| szeľeplőíve| szakkifejezéseiveI
(amelyekkel speciíikusabban ťuđurrk keľesni) stb. Vizsgálnank a honlapokaŁ felkeľesnénk a küIönböző
célcsopoľttal foglalkozó szeľvezetek szeľeplőit stb.

Ez a modul sok időt vesz igénybe, d'e a pontos eľedmények éľdekében lekenilhetetlen.

B) Kérdőíaes felmérés
A kćľdőívben szeľepelnének a dokumentumelemzés eredményeként meghatĺiľozott Pontos kérđések. Ilol,
milyen típusú kapacítások, milyen hatékonysággal stb'
A sztenclerdizált kérdőív alapú telefonos inteľjúkat call.centeľ segítségével bonyolítanánk Ie.

C, Stątis ztikgi el eruzé s ek
A kérdőív eređményeit statisztikai elemzéssel đolgoznánk Íel.

.ľÁN,ĺoP -ő.-l.z.lTuf Oldal2



A JóZStjľVÁRos] PoLGÁRoI(NAK szEBvEzETT sľoRTKozos$ÉGEK A MINősÉGIBB ÉIETÉRT

A k<izösségberr szervezett spoľt egészségmegőĺző hatása, a J<izseŕváľosi Kuĺtuľális és Sport Nonpľoŕit l(ít
móclszeĺ:tani kutatá sa

A Józsefuáľosi Ku.|turális és Spoľt Nonpľofi't Kft támogatási. kéľeln-re a távloľ -6.L,2,l11'12 pátyázathoz

ü) Kvalitatív
A kutatási Progľam kvalitatív ľészébeĺr struktuŕlt inteľjúkat keszítenénŁ amely soľán egy-e1y témakört

pontosabban köľbe tudnánk járni.

A) Struktĺł.tá.lt interjúk
a, Kul'csszemólyekkel
b, Pľogľamokat igónybevevő személyekkel
c, Célcsoportb a tartozo, de sportpľogramokat nem igénybevevő személyekkel

B) hĺteĘúelemzósekszómítőgépesptogtammal

Váľható eľedményekl
A célcsoportban fellelhető otszágos szintíi, sportcélú humán-, szervez.eťi és infĺasťrukturális kapacitások
- pontos földľaizi meghatáľozása;

hiíĺry személyt éľinü
. milyen spoľtolási típusokaĘ
- melyek sikeľeselďsikeľtelenek;
- miéľt hatékonyak/nem hatékonyak;
- hosyan iavítja a hátľányos helyzetií embeľek pozíĺrójáů, táľsadalmi/szociáIis beilleszkedését a

spoľt.

INNovATÍv ľpcrĺľĺoróclÁxaT I s ALKI\L M^zo DI s SzEMIruÁclór

A SPORTHATASA
A ľendszeres fizikai aktivitás előnyei '.nemľe és korra tekintet nélktil'' jól ismertek. A testedzéą a sPoľt

általános kedvező hatasain tulmeĺrően atkalmazható egyes betegsĺígek pľevenciójábar; kezel'ésében és

ĺelrabilitációjában.
Számos hazaiés nemzetközi közlemény áll'ásfoglalása alapján megállapítható:

- Arendsz,eľes fizikaiaktivitás (edzés) csökkentiahípertónia, adiabétesz, akoszoľúér-betegség, azelhízás
következtében fetlépő megbetegedések ćs a koľaihďłálozási esetek száľnát.

- Eĺőnyös hatása áľhangolja a mozgatóľendszeľt'
. Javul a központi idegľendszer szabá|yozása.
. Az mdokrin renđszer kapacitása nő.

- Az anyagcsere gazdaságosabbá válik.
. Előnyösen befolyásolja az immunľendszeľ funkcióiát.
- Jayul a szeryezet oxigénellátása'
A mérsékelt intenzitású és időtartamú frzikaí aktivitás is pozitív hatással bír (példáulhetí 4-5 alkalommal

végzett 30 peľces séta vagy gyaloglás). lľłĺ.át az ilyeĺrmennyiséý és aktivitású mozgás képes javítani az

egészségi állapotot és az élet minőségét.

A kitű-zoft céI hatátozza meg a spoľt jellegét. Napjainkban egyľe nópszeriíbbek az extľém sportok, ezért

fe]merüI tehát a kéľdés, hogy miért is űzik ezeket az emberek.

TAMoP -6.1',2,/11ĺ2 Oldal3



A JlzSEFvARosI PotGÁRoKNAK SZERI,EzETT sPoRTKÖzosSÉGEK Á MĺNősIÉGmB ÉIETERT

A közösségben sze rvezett spoľt egészség'megőrző hatása, a Józsefr,áľosi Ku]tLrĺá]is és Spclrt NonpľoÍit 1(t.

.mĺit{ szeľtarrí ku'tatąsa

A }ĺizsefváľosi Kultuľáljs és Spoľi Nonpľofi1Kit támogatási kéľel'me a ľÁlĺoľ -6.1'2.111lf pályázathoz

Egyes vélemények szerint, az extrém spoľtokat főként azok keľesik fet, akik unalmasnak taláIják a

hétköznapokat és ezért mindenÍéte őľült elfoglaltságokat talá'lnak ki maguknak. Az ígény minđenkinél
eltéľő. Vannak, akik a nyugodtabb életet ĺészesítik đőnyben, mások viszont a folyamatosan a veszélyt
keresik, nem tijrődve aĺmak estleges kockázataival vagy következ-ményeivel'. Egyes szakembeľek szer'inĺ
ha teljesen meg akarunk é]ni valamit, akkoľ túlzásba kelĺ vinniiľrk azt, és a.kkoľ elönti a testet az adrenalin.
A fő motiváció mindenképPen az adľenďin (e1y, a melIékvese álta|, Íiztkai terhelés vagy stľcssz hatásáľa

teľme]t lroľmon). Ebből egyenesen következík az exftém sportok egyik legnagyobb veszélye, az adľena].jrr-

fi'iggőség' A mexikói Nemzetĺ Fiziológiai Egyetem kutatiĺsa szeľiľtt ez Pont ugyanúgy kialakulhat mint
báľmelyik drogtól való ftiggőség. Az adrenalin esetében fenn á]l a hozzászokás veszélye is, azaz egyre
nagyobb adagta van szükség atúloz, hogy ugyanazt a kielégtilt érzést nyújtsa" mint korábbarr egy kisebb

đőzis. Ez arra ösztőnzi a sportolókaŁ hogy egyre veszéLyesebb clolgokat vállaljanak. A sorozatos

stľesszhelyzetek hatására az adľenalin teľmelés lelassulhat, és egy olyan adrenalin hiiínyos állapot léphet

ÍeI, amikor a spoľtoló elveszíti az éľdektődesét a clolgok iľánt, és enyhe depľessziós tíinetek ís,

előfoľdulhatnak.
Másik oldalľól nézve az extrém sportokban éppm ezért találnak menedéket a ląszokott alkohol és drog-

Íiiggők, mindenképpen egészségesebb móđja a spoľt a hétkiiznapokbóI való elmenekülésnet rnint más

tudat módosító szeľek.

Az adľenalín mellé a mozgásha.tására, a szervezet endoľfint is terme| ezeknek hatásźta az embeľi szervezet
dupla lökeĺst kap és rígynevezett euŕóĺikus állapotba keľüI. Abban a pillanatban, amlkor az embeľ eIéri a

sport legveszélyesebb pillanatáą az aąya kiürül, elfelejti a hétköznapok problémáit. Az extrém spoľt tehát a

teljes kikapcso|á's zá|oga, a lelki problémáktólvaló áfmeneti megszabadulásnak a lehetőségét biztosítja.

Ezen felüI eljsmeľést is adlratnak miívelőíknek. Flĺszen minden embeľ teĺmészetes igénye,hoąy elismerjék,
hogy úgy érezze: kiemelkedőt alkot az élet valamely teľiiletén. Szorosan kapcsolódĺrak a teľmészet|lez, a

gravitáció, a viz és a szél eľeje pedig nem tesz küliinbséget ember és ember között' Nem szĺ{mít, hogy ki
hoĺuran jott, aznyerr aki a legjobban teljesít'

sPoRTÁ.GAK
Az orczy.park gazdag kínálatot nyújt az úgynevezett hagyományos spoľtágak teľén _ atlétÍką labdarugás
stb. -, de az extrém spoľtágak is ľendkíviil magas számban találhaĺóak meg avá|aszthatóság teľén.

A sportágak meghatźnozásánál és kivátasztásiínál đöntő szempont a magas kockázatviselés és fokozott
Łgalom tartalom, amely a szeľhasznáIat által okozott élményt képes kiváItani'
Az cxľľém Íizikai teljesítľrtény, ať.ĺJzott mozgás és különleges kihívasok után jelentkező, avéghezvitellel
járó boldogság vagy hasznosság éĺzése, testi és pszichikai elégedettséget okoz.
Ennek alapjan az a!ábbi spoľtágak rövid bemutatásával és a helyszínek meghatáľozásáva| a teľŕileterr beliÍl

kívłánjuk apá7yázatbanľésztvevőket közösségbe integľálva, minőségibb életvitelhez segítení.
A spoľtágak között egyensúlyt próbálunk képeznÍ a korábban említett, hazĺánkban ľendkívül népszeľií'
hagyomanyos és extľém közöĹt:
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A közösségbel.l szeľvezett sPoľt egészségĺegőľzťj hatástr, a Jőzsef.városi Kultuĺ:álĺs és Sport Nonpľoŕit T(ŕĺ:'

módszeľtalri kutatása

A JózseÍĺáľosí Kul'fuľálĺs és Spoľt Nonpľoŕit Kft tám'ogatási'.kérel'me a 'ľÁMOI, -6,1'2'ĺ1112 s.ltűyázathoz

KALANDPARK
Közel háľomhektáľos teľületen ügyességl, szőrakoztató eľőpróbán vehet részt a sportoló. A kalandpaľk
minden korosztá'ly részére egyaľánt lehetőséget biztosít arľa, hogy a váľos szívében is erdei köľnyezetben
kipľóbalják a dľótköteles akadálypályákat.
A kalandpark a vidámpaľk é.s az eľđei' spoľtpálya ötvözete: Fatörzsekre szeľelt izgalrnas kötélPályák,
lengőhidak és csúszdapályák, hatďmas játszótéľ a szabadban. Valójában sok-sok akadálypáIya a fák
között, amely a hegymászás és az erdőjáľás ôĺömeit, szépségeit és nehézségeit egyesíti. A pá|yák
nehézségétől fuggően 0,5 - 9,0 méter magasságban, hegymásző íelszeľeléssel végÍg drótkötéllrez ńgzítve
kell függeszJ<eđni, kapaszk<ldni, átkĺizdenie magát a sportolónak a iátékelemeknek nevezebt akaclályokon,
például fiiggő és kŕ'tél hiđakon, rönkökcin

tABDARÚGÁs
Hazánkban az egylk legpopuláľisabb sportág. GyakoľIásaľa két helyszín ađ lehetőséget: az egyik a

műfüves labdarugó pálya, a má.sik a földes-fiives labdaľ'ugó pálya az oľcz'y-paľkban.
A labdaľugás egy labctajátét ameýet a pályan két csapat játszik egymás ellen. A játék célja, hogy a

rendelkezésľe áIló idő al'att a labdát az ellenÍéI kapujába juttassák, és így minél ttĺbb gótt szeręzzenek.

A játékot ÍőIeg lábbal játsszák, de a játékos minden teskészét használhatja a Iabđa kányitásáta, kivéve a két
kaĄát' Ez alól csak a kapusok kivételeŁ akiknek a ,,tizenhatos,, vonalon belül nincs Ei]tott testrészet azoľ
kívlilviszont ők is ĺenđes mezőnyjátékosok.

FAtMÁszÁs
A 'falmászás műÍalon történik, mely egy vas- vagy Íaszerkezetből épült vázra szerelt fuĺnéľ- oSB- vagy
ĺétegelt-lemezből áiJlő Íaldaľab, amelyben menettel ellátott lyukakba szereIt fogások varľrak elheIyezve. A
fogások méľete, atakja és gyakorisága megkönnyíti, ill. megnehezíti, a míĺ'fa]-on történő fel, le illetve oldalľa
jutást' A falmászással megszeľezhető a szÍklamászáshoz sziikséges eľőnlét és technikai tuđás. A Íalmászás

egyik előnyą hogy a mászás ľizikófaktorát nagyságrendekkel lecsökkenti a szik]'amászáshaz képest
ugyanis a rnűfalon töľténő mászás sokkal jobban kontľollálha'tó, milrt a természetben töľľénő

sp o.ľttevéken y ség, ezá|t a| biztons á gosabb.

A mászó fal biztonságos feláIlításiáľa a KRESZ Park és streetball pálya közös szakas zán van lehetőség.

STREETBATL
A kosárlabda utcai váĺtozata.
A streetballban mindig a Íalľ-pLay szabalyait kell éľvényesíteni. Ez az e|ső és legÍontosabb dolog, amit egy
játć'kosnak fudnia kell.
A játék a félhivatalos szabá|yok szerint 3-3 ellen folyik, de az utcaí csapatok általában több, 4 vagy 5 ÍőbőI

áilnak. CseréIni a labda birtoklásakor lehet' A kezđő csapatról sorsolással a pályaÍelügyelő dönt. Minden
egyes kosáľ után automatikusarr a pontszerző csapat ellenfele kapja a labdát' Minden kosáľ ćs büntető egy

PontoĹ a köríven kívüli dobás kétpontot ér.

A sťreetball páIya a korábban említett KRESZ Paľk és labdarugó pályak közötti teľü]eten lrelyezkedik el,

aszfalt ÍelűJetíí boľítássa].
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Á kőzösségberr szeľvezett sport egészsépnegőrz,őhatása, a }ózsefuáľosi Kulturá]is és Sport NonlrľoÍit I(ít

módszeľtarri kutatása

A }ózscŕváĺosi Kulľuľális és Spoĺt Nollpľclfit l(ft támogatásí kéľelrne a TÁ}VíoP .6.1.2'l1.Il2 pályázathoz,

ASZTALTTENISZ
Az asztaĺitenisz - népszerííbb nevén ping-pong . egy labdajátók, amelyben kettő (egyení játék) vagy négy

iátékos (páľos játék) Ĺit egy labdát egymás közöit iitőkkel. A játć't<ot egy asztalon játsszák, amelyet háló

választ keťté. A játék adogatással (szervávaI) indul (akezdőjátékos úgy üti meg a labdát, hogy az eIőbb a

saját majd az ellenféltéľÍetén ís lepattanjon, az ellenfé]nek rnáľ ''csak'' át kell titnie a másik térfélľe a labđát
ezt követően aszewá|ojátékosnak ís hasonló a feladata. A Pontot aza játékos éľi el, akí utoljára tette át

szabályos ütőÍeliílettel a |abdát.
A spoľtág gyakoľlásara - az Ĺđőjáľasi köľtilményekt.ől ftiggően - Iehetőség van szabadban és zárt térben az

Orczy-parkon belül.

GORDESZKA
A görcleszka pálya a jelenlegi, haszrálaton kívüli, szabadtéľi m'ecĺ'ence átalakításával keľüIne kialakításľa,

melynek méľete tökéletesen megfele| egy nagyvárosi pá|ya álta| támasztott mínden igény kíelégítéséľe.

A spoľtág sebessége, đinamikája az egyik legvonzóbb az extľém sportágak kedvc]ői részére.

A biztonsági védőfelszerelések és a páIya biztonságtechnikai kialakítása tekintetében állítłrató, hogy a

sért.ilések tekintetében sokkal biztonságosabb, mint a sportágak nagy része,

Akáthogyan is magyarázzut egy đolog biztos: a deszkázás az.ért tudott Íennmaradni és azért nem Íog soha

elttíĺuri örökre, meľt nagyon jó móka és ľemek szóľakozás!

Ióca
Jóga - mint a személyíség Íejlesztésének eszköze.
Mĺndenki szeľetne egészséges, elégedett és botdog le'rmi. Milrdaĺnyian eľre töľeksziink a magunk módján.

Küĺłjnösen napjain'kban azonban az emberek minđenütt világon többet szenveđnek a stressztől és olyan

terhektől, amelyeket máľ nem tuđnak kéz',ben tartani, mint valaha is az embeľi'ség töľténeteben. Miutan új11
F*@
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A közösségbe]l sfeľvezeĺt sport cgészsé.qmegőrz,ő1latása, a JózsefvárosÍ Ku'|tu'rá|'ís és Spoľt NonPlofit lffi.

móclszeľtarri kutatása

A Józsetvárosi Kultu:r:álís és Sport Nolrpľofit KÍt ľám'ogatási kéľel'lne a ľÁvĺop -(,'1.2,/1112 pályázahhoz

és újľa megpróbálnak megnyugodni és ellazítani, mindhiába, altatókhoz,, nytlgtatókhoz ŕorclulnak,

alkoholbarr és hasonló dolgokban keresnek menedéket.
Ajőga arľa taľút, hogy békét és elégedettséget csak akkor találhahmk, ha lényiink és létezésiiĺk minden

szintjénhelyľeállítjuk az egyensúIyt. Tudjut hogy lényiinknek száľnos vonatkozása van: Íízikai' test,

mentál tes! finomtest,kauzáLtest' Ha boldogok és elégedetľek akaľuĺrk Ienni, ezekrrek minđ egyensúlyba

kell kerülnitik. A jóga módszerei és technikái tcikéletes utat kínáInak a cél eléľéséhez: módszeľesell és

fokozatosan elvezebrek a testhelyzetek, a|égzó gyakorlatok, relaxáció, meditáció és pozitív gondolkodás

ľévén a fizika,i egészséghez, a békességhez és az onismerethez. Segít abban ią hogy megszabaduljunk
illúzióinktól, komplexusainktól, amelyek abban akađályoznak, hogy boldog és teljes életet éliünk.
A jóga gyakoľlásáľa azorczy-park FőépüIetében van tehetőség 65 és 80 négyzeťméter teľületen, a Corvin.

és Mikszáth termekben.

DARTS
A daľts angol eľedetű játék és spoľtág, melynek soľĺí:r apró nyitakkal dobnak egy köľ alakú. céltábla

ktilönböző pontértékú szektoľaira'
Az orczy.parkban a ,,soft daľts,, játék keľü]ne lebonyolításľa. A játék lényege nem változott, viszont a

veÍseny menete leegyszerűsödött, hisz a játék levezetését a gép saját, maga végzi el, látványosabbá és

szórakoztatabbá téve ezze| a játékot. A világon számos cég gyárt soÍt gépe| melynek köszönhetően

Iátványos nagy éľdeklődést keltő nemzetközi vensenyek kerí.ilnek megľendezésre, melyek a média spoľt

közvetítéseiben előkelő helyen szerepelnek' Ezá|ta| egyre több embeľ kap állandó infoľmációt a đaľts

játékľól és kedvet ahhoz, hogy maga is eikezdien játszanl.

DISZKGOLF
A diszk golf a koľong sportok csďádjába tartozó szabađiđős tevékenység, ahol a játók aéLja az, hogy minél

kevesebb clobásból találjunk el egy célpontot. Ez a célpont általában egy láncos kosár, de kosáľ híjan

mindenféle tereptáľgy a]kalmas lehet a célra.

A játék mát azelső alkďommal élvezhetćí, és a fejltídés minden egyes köľ után biztosítoťt. Airhoa hĺlgy az

ember etkezdjen játszari, nem szükséges semmi más, csak egy 2-3 koľongból álló kószlet, az iđőjárási

viszonyoknak megfelelő öltözet, és egy páIya, amely azorczy.parkban megtalálható.
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Á köziisségben szervezett spolt egészségnegóľző lratiísa, a Józsefĺ'áľosi Kultuľális és Spoľt Norrpľofit Kft.

móclszeľt'arri kuta tá sa

A Józsefuá'ľosi Kulturális és SporĽ NonproÍit Kŕt támogatási kérei'me a TÁIV1OP -6.1.z.l.Luf p,ĺüyázat1loz

FUTAS
,,A láb minctigkéznél van,, -monđja a szlogen!
A futás az cľdci futópáIyan 1 lctiľ 1'080 mótcr hoeezúságú -, valamint a 400 móteľes sďakos Íutópólyan
gyakoľolható
Arthuľ Lydiard, minden idők egyik legnagyobb k<izĘtávfutó edzője mondta: ,,Az atLétika (a futás) lényege
az az órom, amit az eĺnbeľ ki tud hozni belőle',, Milyen igaza volt! Az oľöm és az öľöm forrása' a,

mozgatórugója mindennapjainknak. Kimondva vagy kimondatlanu| hajszolva vagy őhítva, de
mindannyian boldogságľa, elism'eľésľe, sikerľe vágyunk. A futásban (és báľmely mozgásÍoľmában)
mindenkinek ezt a szetlélyes öľömôt kell megtalá]nia és átó]nie ahhoz, hogy ne csak időszakos,
látványsíkerekkel, hanem egy új életformával gazdagodjunk' A vá]asztás leJretősége adott, a döntést a

pľogramb an r észw ev ő spoľtolónak kell meghoznia' . . !

rozossÉc SZERVEZÉS l ÉrwĺÉľ.ryľEDAGóGIA
Egy jóL sikerült kiľánclulás, tľéning, közcis élmény életre szől.ó tapasztalatokat nyújthat' A
,,gőzkieresztéstől,,o a rejtett célok megvalósításáig számtalan lehetőséget kínál. Saját élmények sze'rzése

során válik a tanulási helyzet folyamat hitelessé, miktĺzben a ľésztvevők érzelmileg és fizikáIisan is aktír'
ľészesei a folyamatoknak, Az egyén és a csoPoľt kapcsolatát jelentősen fejlesztik az egyutt megélt sikerek és

kudarcok, a közösen vállalt kockázat illetve - nem utđsó sorban - a kozös dĺintósek és azok eľeđményci'

Alapelv a természet szeľetete és a természetes il]etve terrnészetben mozgás népszerűsítése. A köľnyezetbőI
való kiszakadás már onmagában is fászabadítja a résztvevőket' lehetőséget ad arľa' hogy ne 'hivatalos.

aľcukat mutassák, Mindemeilett az éĹménypedagógia egyik alappillóľe a kockazaťvállalás, melynek
hatalnras szeľepe van a gyakoľlatot feladatok, jáiékok sikerében. A tapasztalati tanulás soľán nem
elutasításrą hanem a kockázat kezelésére figyeliink, gondosan ügyelve aľľa, hogy az észlelt, szubjektív
kockázati szint magas' a térýeges kockázati szint ezzeI szernben alacsony és jól kezelhető legyen.
A megtapasztalás fontos ľésze életii.nknek. Egy jól vezetett csoport - legyenek akár óvodásot akáľ feinőtt
emberek . megbízik az őtsegitő tľéneľben. A mi feladarunk a (minden éľtelemben) biztonságos kömyezet
kialakításą ahol a csopoľt megélheti, megtapasztalhatja azokat az élményeket melyeket teľvezünk
számukľa és azokat is, melyek nincsenek el'őre megtervezve'
3 éves kortól 100 éves korig gyakoľlatilag mindcnkinek. A tapasztalati tanulás előtt nincsenek sem ćletkorĹ
sem egyéb hatáľok.

Kínált spoĺtágaink, játékaink alapja a jókedv, a vidám kiizös élmény, a sokszíniíség ćs a csopĺlľľmunkábart
rejlő tanulási lehetőségek.

KIADVÁNYoK SEGÉDLETEK

ALKALMAZÁsoI<, INTERNETES TARTALoMSZoLGALTATÁS
A pályázó intézmény íntemetes honapján megjelenítésre keľül a pá|lyázattal kapcsolatos összes infoľmáció
és adat.
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Á köz.össégben szcľ\,ezett spoľť egészsógmegőrzőllatása, a Józsefuárosi Kultuľátis ćs Spoľt Nonpľofit I(t.

nróclszeĺtanÍ ku ľatása

A Józseŕvárosi KultuľáIis és SpoľĽ i\łlltpľofit Kft támogatási kéĺelme a TáMoP -6,1'.f.ĺ11'l2páJyázaúltlz

Az elektľonikus levelezés centľalizálása éľđekében az alábbi cím kcnil kialakításra:
tamop@oľczvpaľk.hu

QR-kóddal vagy másnéven DataMátľix kódd'al

EGYÉB KoMMUNIxÁclos EsZKoZ
Apá|yázatidőtaľtama aiJatt az összes részťvevő részére, illetve az osszes animátoľ ľészéľe póló készítése,

ameý utat az alábbiakra:
- pá|yázatl támogató
- apá|yázat küldetése
- helyszín
. elérhetőség

ÉnzÉxntwÍľŐ És SzEMLÉIETFoRMÁLo WoRKsHoPoK, RENDEzVÉNYEK

Lz orczy-patĺ<hoz, a témaköľben kapcsolódó civil szervezetek:

INTERNATIoNALE CLUB DE FooTBALL EGYESÜLET
Székhely: 1.084 Budapest Tolnai Lajos utca 1'6.111,,

Képviseli: Nelson Victoľ elrrcik

Általános iskolás koru' hátriínyos hĄzetű vagy kisebbségs szátmazásu,

egyesiÍIet.

ANoNIM ALKoHoLISTÁK rozossÉcn
Székhely: 1143 Budapest, Ida utca 2.

Képviseli: Hollósvĺilgyi Iván tÍtkár

MEGÁLLŐ csoPoRT AIAPÍwÁNY sZENvEDÉLYBETEGEKÉRT
Székhely: 1 084 Buđape st, |őzsef utca 49 .

Adoszám: 1 81'85865 -1. 4f
Képviselil olĺáh Péteľ koziisségi koorđinátoľ

ĺabđanigó spoľtolókat nevelő

ség meghataľozása

EI
azelérhetőség
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Alulírott Fábian LászIő aJőzsetväľosi Kulfuľális és Sport Nonpľofit KÍt. ügyvezetője
nyilatkozom, hogy az alábbiakban megjelölt pá|yázaĺ felhívásra beadott
anyagunknak nincs pénzugyi, költségvetési hatása sem közvetett, sem közvetlcn
módon a Budapest Főváros VIII. keľül et l őzsetváľosi Onkor mémyzatáta:

Társadalmi Megújulás Opeľaťív Progľam
Egészségre nevelő és szemléIetformáló éleťmóđprogľamok c.páIyazatlÍelhívás
A lakosság egészségfejlesztését szoIgátó Íizlkai aktívitás szakmai támogatása és a
szabađiđő _ spoľtolói közösségek bővítése
Kódszátm: TÁMOP - 6.1.2ĺ 11' 12
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