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A kérelmező szervezet teljes neve: Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület

2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása :

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 8 8 0 6 5 0 2 - 2 - 1 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 4 0 0 Nyíregyháza(helység)

Semmelweis utca(út, utca) 3.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 4 0 0 Nyíregyháza(helység)

Semmelweis utca(út, utca) 3.(házszám)

0642453808Telefon: 0642454183Fax:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Farkasinszki Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06209424181Mobiltelefonszám: farkasinszki@farkasinszkikft.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Farkasinszki Gyula

06209424181Mobiltelefonszám: farkasinszki@farkasinszkikft.huE-mail cím:

Ügyiratszám : T-2011/59

Érkezett : ________________

 

 

 

 

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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A sportág fejlesztési program mellékletben csatolva.

5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

 2011/12-es bajnoki évad  2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy
még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása
labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a szülőkkel és a
gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban a
tagdíj előteremtésében. A támogatás feltétele a megfelelő tanulmányi eredmény teljesítése is. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján
kijelenthető, hogy sok (~ 30) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a szereplésüket
biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű sport. Ahhoz, hogy
valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem megy az
eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves korban meg kell
határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a válogatottságig az is lehet
hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését, fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben nagyon
nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Elvárásunk a magasabb korosztály képviselőitől, hogy tudásuk legjavát adva minél előkelőbb helyezést érjenek el a korosztályos országos bajnokságokban.

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

„Labdát minden gyermek kezébe!”
A cél, hogy a sportág keretei közé minél több gyereket tudjunk bevonni és hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk részükre a kosárlabdázás által.
Számtalan olyan dolog tanítható meg a gyerekekkel a sport révén amit máshol nem tudnak megtanulni. Engedjék meg, hogy erre saját példát mondjak. A döntőbe jutásért
lejátszott mérkőzésen az utolsó percekben 2 ponttal vezettünk a későbbi bajnok ellen amikor egy időkérést követően a csapat egyik meghatározó játékosa cserét kért,
mert elfáradt. Kiderült, hogy az Ő cseréje is közrejátszhatott abban, hogy a csapat végül kikapott. Nos ebből számomra az a tanulság, hogy a küzdeni akarás nem egy
esetben felül kell, hogy írja a fáradtságot és ezt az élményt csak és kizárólag egy ilyen helyzetben tudja megszerezni az ember.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

A sport, ezen belül a csapatsport olyan képességere tanít meg bennünket, amikre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni, és ahogy a nagy
író Hemingway is mondta:
"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik számára rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy tudásuknak megfelelően teljesíthessenek a
sportpályán. Az így felnövő gyerekek számára természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat fogyasztani. Étkezésük
sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni az marad, aki nem az
távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyerekfelügyelet eszközévé válik.

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy
még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása
labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a szülőkkel és a
gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban a
tagdíj előteremtésében. A támogatás feltétele a megfelelő tanulmányi eredmény teljesítése is. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján
kijelenthető, hogy sok (~ 30) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a szereplésüket
biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű sport. Ahhoz, hogy
valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem megy az
eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves korban meg kell
határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a válogatottságig az is lehet
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hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését, fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben nagyon
nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Elvárásunk a magasabb korosztály képviselőitől, hogy tudásuk legjavát adva minél előkelőbb helyezést érjenek el a korosztályos országos bajnokságokban.

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

„Labdát minden gyermek kezébe!”
A cél, hogy a sportág keretei közé minél több gyereket tudjunk bevonni és hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk részükre a kosárlabdázás által.
Számtalan olyan dolog tanítható meg a gyerekekkel a sport révén amit máshol nem tudnak megtanulni. Szeretnénk ebben az évben még jobban elmélyíteni
kapcsolatainkat a határon túli magyar sportszervezetekkel az utánpótlás valamennyi korosztályával.
Tervezzük a fogyatékkal élők nagyobb mértékű bevonását egyesületünk munkájába. Ez eddig is meg volt a Bárczi Gusztáv Általános Iskolai kapcsolatunkon keresztül, de
ennek szeretnénk nagyobb hangsúlyt adni.
Továbbra is fontosnak tartjuk azoknak a játékosoknak a versenyeztetését akik az élsportban tanulmányi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak teljes erőbedobással részt
venni. Részükre például tornákat szervezünk a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium részvételével.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

A sport, ezen belül a csapatsport olyan képességere tanít meg bennünket, amikre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni, és a ahogy a nagy
író Hemingway is mondta:
"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik számára rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy tudásuknak megfelelően teljesíthessenek a
sportpályán. Az így felnövő gyerekek számára természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat fogyasztani. Étkezésük
sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni az marad, aki nem az
távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyerekfelügyelet eszközévé válik.

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy
még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása
labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a szülőkkel és a
gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban a
tagdíj előteremtésében. A támogatás feltétele a megfelelő tanulmányi eredmény teljesítése is. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján
kijelenthető, hogy sok (~ 30) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a szereplésüket
biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű sport. Ahhoz, hogy
valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem megy az
eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves korban meg kell
határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a válogatottságig az is lehet
hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését, fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben nagyon
nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Elvárásunk a magasabb korosztály képviselőitől, hogy tudásuk legjavát adva minél előkelőbb helyezést érjenek el a korosztályos országos bajnokságokban.

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

„Labdát minden gyermek kezébe!”
A cél, hogy a sportág keretei közé minél több gyereket tudjunk bevonni és hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk részükre a kosárlabdázás által.
Számtalan olyan dolog tanítható meg a gyerekekkel a sport révén amit máshol nem tudnak megtanulni. Szeretnénk ebben az évben még jobban elmélyíteni
kapcsolatainkat a határon túli magyar sportszervezetekkel az utánpótlás valamennyi korosztályával.
Tervezzük az Újfehértói Kosársuli mind hatékonyabb bevonását az egyesület munkájába. Önálló korosztályos csapat indítását elsőre csak az alacsonyabb korosztályokban,
majd később a nagyobbaknál is. Fontos, hogy a településen sok hátrányos helyzetű gyerek is szerepel foglalkozásainkon. Számukra igen sokat jelent, hogy szervezett
keretek között, megfelelő szakemberek irányításával zajlanak a foglalkozások, illetve, hogy olyan versenyekre juthatnak el, ahova legmerészebb álmukban sem mertek
gondolni. Ők igazán tudják értékelni azt a támogatást amit akár anyagiakban, akár érzelmi módon kapnak a sportágtól, csapattársaiktól, edzőiktől.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

A sport, ezen belül a csapatsport olyan képességere tanít meg bennünket, amikre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni, és a ahogy a nagy
író Hemingway is mondta:
"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik számára rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy tudásuknak megfelelően teljesíthessenek a
sportpályán. Az így felnövő gyerekek számára természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat fogyasztani. Étkezésük
sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni az marad, aki nem az
távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyerekfelügyelet eszközévé válik.

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek
mellőzését)

Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy
még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, kövessék.
A mozgásszegény életmód szükségessé teszi, hogy már kisiskolás kortól elkezdődjön a gyermekek szervezett keretek között történő mozgástanulása. A grundok és a
biztonságos játszó- és játékterek megszűnésével elvesztették a gyermekek az autodidakta mozgástanulás lehetőségét és újabb „konkurenciák” is megjelentek a
lehetőségek között. (számítógép, stb.)
A sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva célunk, az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása
labdás ügyességi edzésekbe, helyi kezdeményezésű és bonyolítású versenyekbe. Fontos, hogy a nehezedő gazdasági környezet ellenére éreztessük a szülőkkel és a
gyerekekkel az önerő szükségességét, ezért az egyesület működésének jelentős forrásáról, a tagdíjfizetésről lemondani nem szándékozunk, és nem is tudunk. A szociálisan
nehéz helyzetben lévő családoknak az egyesülettel szorosan együttműködő „A kosárlabdázás utánpótlásáért Alapítvány” nyújthat támogatást a költségek, elsősorban a
tagdíj előteremtésében. A támogatás feltétele a megfelelő tanulmányi eredmény teljesítése is. Ez azért is fontos lépés, mert az utóbbi évek tapasztalata alapján
kijelenthető, hogy sok (~ 30) gyerek hagyta abba az anyagi nehézségek miatt a kosárlabdázást.
Célunk, hogy az előkészítőbe sportoló gyerekek számát mintegy megduplázzuk és a következő években 30-50 gyereket vonjunk be évente a kosárlabdázás vérkeringésébe.
Ezeknek a gyerekeknek később a képességeiknek és tudásuknak megfelelő versenyeket kell szerveznünk, illetve a tudásuknak megfelelő bajnokságokban a szereplésüket
biztosítanunk szükséges. Ha nem jutnak a gyerekek és a szülők sikerélményhez, akkor várható lemorzsolódásuk. A kosárlabdázás nem egy egyszerű sport. Ahhoz, hogy
valaki eredményes legyen nagyon hosszú ideig, és nagyon sokat kell dolgozni. Ezen időintervallumon belül kell megtalálni azt az összhangot, ami nem megy az
eredményesség rovására, ugyanakkor mindenki számára biztosítja akár az alacsonyabb szintű kosárlabdázás élményét. Nem biztos, hogy már 8-10 éves korban meg kell
határozni, hogy kiből lehet jó játékos. A kosárlabdázás teljes spektrumában gondolkozunk és hisszük, hogy aki játékosként nem juthat el a válogatottságig az is lehet
hasznos tagja a kosárlabda társadalomnak. Amíg a pályán teljesít addig edzőpartnerként, ellenfélként segíti a többiek felkészülését, fejlődését. Később –ahogy azt már
korábban is említettem- lehet belőle edző, játékvezető, sportvezető, vagy csak egyszerűen a sportágat szerető és támogató szurkoló. Éppen ezért az előkészítőben nagyon
nagy a felelőssége az edzőknek, hogy a gyerekeket és a szülőket megnyerjék ennek a játéknak.
Elvárásunk a magasabb korosztály képviselőitől, hogy tudásuk legjavát adva minél előkelőbb helyezést érjenek el a korosztályos országos bajnokságokban.
További célunk, hogy a megelőző években Nyíregyházán kosárlabdázó játékosokra alapozva akár a legmagasabb osztályban, az NB-I - ben is indulhasson női csapat a
városban. Ehhez a szükséges anyagi befektetőket, támogatókat a megelőző években meg kell nyerni az ügynek. Saját nevelésű játékosokból kiállított csapatunk
támogatottsága valószínű nagyobb lesz, mint a légiósokkal felálló más együtteseké.
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Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

„Labdát minden gyermek kezébe!”
A cél, hogy a sportág keretei közé minél több gyereket tudjunk bevonni és hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk részükre a kosárlabdázás által.
Számtalan olyan dolog tanítható meg a gyerekekkel a sport révén amit máshol nem tudnak megtanulni. Szeretnénk ebben az évben még jobban elmélyíteni
kapcsolatainkat a határon túli magyar sportszervezetekkel az utánpótlás valamennyi korosztályával.
Tervezzük a Nyíregyházi Főiskolával olyan támogatási rendszer megvalósítását, melynek eredményeként többen választanák tanulmányaik folytatásához a Főiskolát,
megteremtve ezzel akár az élvonalbeli szereplés feltételeit is. A korábbi években elindított Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
előkészítő csoportjaiból kikerülő gyerekek ugyan még csak az U-14 korosztályban versenyeznek, de bízunk abban, hogy tanulmányaikat középfokon is az intézményben
folytatják. Felsőfokú tanulmányaik elvégzéséhez lehetőség nyílik a Nyíregyházi Főiskolára jelentkezni, ahol szaktól függően akár a mesterképzést is elvégezhetik. Ezzel
teljessé válna a sikertörténet, miszerint a városban 7 éves kortól akár 23 éves korig, a diploma megszerzéséig tudnánk biztosítani a sportoló nevelését, képzését,
versenyzését. A végzés után Ő vehetné át a képzeletbeli staféta botot és kezdhetné el az újabb előkészítő csoporttal a munkát.

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
(kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

A sport, ezen belül a csapatsport olyan képességere tanít meg bennünket, amikre más módon nem tudunk szert tenni. Megtanulunk egymásért dolgozni, és a ahogy a nagy
író Hemingway is mondta:
"A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít."
A programban résztvevő gyerekek és családjaik számára rendszeres elfoglaltságot biztosítunk, így adva lehetőséget ahhoz, hogy tudásuknak megfelelően teljesíthessenek a
sportpályán. Az így felnövő gyerekek számára természetes lesz az egészséges életmód. Valószínű nem fognak dohányozni, alkoholt és drogokat fogyasztani. Étkezésük
sokkal inkább az egészséges étrend irányába fog eltolódni.
Az egyetlen kockázat a támogatás elmaradása esetén a stratégiai terv teljes megvalósíthatatlansága. Marad a kontraszelekció, vagyis aki tud fizetni az marad, aki nem az
távozik. A szakmaiság átmegy gyerekmegőrzésbe. A kosárlabdázás a gyerekfelügyelet eszközévé válik.

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.
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Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft
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Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 7 500 Ft
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