A projektben sor kerül a sport nemzetközi különösen európai - dimenzióinak megfelelő
hazai tartalmak feltárására.
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források, irodalom, interjúkérdések.
A projektelem módszertana a terepkutatás és az interjúk volt,
reprezentatív mintán (magyarországi települések), azzal az
elvárással, hogy az esettanulmányok minél szélesebben fedjék le a település típusokat és alábbi dimenziókat:
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Tudományos alapossággal megtörténik a szabadidős célú fizikai aktivitásban rejlő egészségfejlesztő, sportszociológiai, oktatáspolitikai, a társadalmi felelősségvállalás és kohézió erősítését
szolgáló értékek magyarországi kiteljesítési lehetőségeinek azonosítása.

Sportmenedzsment és
-szervezési jó gyakorlatok
Magyar Sportmenedzsment
Társaság

Magyar Sporttudományi
Társaság

Nemzetközi kitekintésben is bemutatásra kerül a
jelenlegi és a célokat szolgáló ideális jogi/szakpolitikai eszközrendszer, humán-erőforrás és szervezeti adottságok, és a sportágazat elemzett célcsoportjaira jellemző országos felmérésekkel nyert
adatok.
A projekt eredményei megtekinthetők a
www.sportmenedzsment.hu honlapon

Fontos, hogy a feltárt sportszervezési megoldások a maguk
módján hozzájárulnak az egészségtudatos életmód kialakításához, ugyanakkor módszertani alap lefektetését is segítik, melynek elemei sikeres, érzékeny sportszervezési struktúrák, mert képesek reagálni a tradicionális, meglévő helyi
történelmi, kulturális hagyományokra és természeti/épített
környezeti adottságokra.

Magyar Sportmenedzsment
Társaság
1123 Budapest, Alkotás utca 44.
Tel: +36 (1) 487- 9248
E-mail: sportmenedzsment@gmail.hu
E-mail: mst@sportmendzsment.hu
www.sportmenedzsment.hu

Fontos továbbá, hogy egyes jó gyakorlatok leírása a teljesebb
rendezvények megalapozását szolgálja, melyek több eszközzel ösztönzik a lakosságot, igazodnak a résztvevők aktuális
fizikai állapotához, a település/térség fejlettségi szintjéhez
(pl. infrastruktura, sportszakemberek száma), és jó mintákkal,
hasznos tanácsokkal önálló és csoportos kezdeményezéseket,
később hasznossá váló folyamatokat indítsanak el.

Konzorciumi partnerünk elérhetőségei:
Magyar Sporttudományi Társaság
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: +36 (1) 460-6980
E-mail: mstt@sporttudomany.hu
www.sporttudomany.hu

A fizikai aktivitás és a sport magyarországi
dimenzióinak feltárása
A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai
aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói
közösségek bővítése célú konstrukció

TÁMOP- 6.1.2/11/2-20120002 kódszámú projekt

A Projektről általában
A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak
feltárása című, a Magyar Sporttudományi Társaság és a
Magyar Sportmenedzsment Társaság konzorciuma által
megvalósított TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú
projekt Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívás, a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és
a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú konstrukció keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy olyan objektív, mérhető és aktuális eredményekkel, ösztönzőkkel szolgáljon a döntéshozók és szolgáltatók
számára államháztartáson belül és kívül, amely egyrészt hivatkozhatóvá válik a stratégiaalkotási, döntéshozási folyamatokban,
másrészt megerősíti a testmozgás, a fizikai aktivitás és a sport,
mint jelentős nemzetgazdasági ágazat pozícióját a 2014 és 2020
közötti pénzügyi, tervezési és programozási időszakban.
A fejlesztés célja, hogy a fizikai aktivitás és a sport magyarországi társadalmi és jogi környezethez illeszkedő tudományos és
sportmenedzsment tartalmait és eszközeit feltárja.
Cél továbbá, hogy e tartalmakkal és ismeretekkel a helyi önkormányzati, vagy területi államigazgatási feladatokat ellátó
döntéshozók (pl. megyei önkormányzati képviselők, köz- és
kormánytisztviselők, költségvetési intézményekben dolgozó
közalkalmazottak) és a sportélet gyakorlati szervezésében részt
vevő szakemberek megismerkedjenek, azokat elsajátítsák, és képessé váljanak azok átadására, személyes készségeikbe, illetőleg
a szervezeti kompetenciákba építésére.

A fejlesztés célja ezen túlmenően, hogy
	elősegítse a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában a sporttudomány, a diák- és a szabadidősport kapcsán megfogalmazott célok és beavatkozások megvalósítását,
	preventív jellegű válaszokat adjon a célcsoportra (is) egyre
inkább jellemző közegészségügyi kihívásokra, mint például
az egyre gyakoribb elhízásra, korai diabéteszre, és a kardiovaszkuláris betegségekre,

	figyelembe vegye a célcsoportba tartozók eltérő környezeti,
szocio-kulturális, ill. korcsoportra jellemző adottságait, érdeklődését, valamint motivációjának lehetőségeit.
A projekt legmeghatározóbb eredményeiként azon hiánypótló elemzések, ismeretanyagok, iránymutatások, ajánlások megszületése jelölhető meg, melyek az egészségfejlesztési célkitűzésekhez kapcsolhatók, közérthetőek,
és sportszervezési szemszögből mutatják be elsősorban a
sport- és a társadalomtudományok, a sportegészségügy,
a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a
közigazgatás és a sportszolgáltatások területén fennálló
helyzetet, kitörési pontokat.

Kutatási tématerületek
1.	Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása.
2.	Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos
helyzetűek, fogyatékossággal élők és nők sportja.
3.	Oktatás, képzés és képesítések a sportban és sportolói kettős
karrier a köz- és felsőoktatásban.
4.	Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton
keresztül.
5.	Jó kormányzás a sportban.
6. Jó gyakorlatok a sportszervezés és sportmenedzsment
területén.

	a módszertani eredmények ismertetésére és tudatosítását
szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló rendezvények
szervezésére a megyei és fővárosi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára.
	egy önálló adatbázis alapú szabadidősport portál kifejlesztésére www.mozgasmonitor.hu címen amely tájékoztatást
nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, sportmenedzsment, sportszervezési és
sporttudományi szempontból releváns információkról.

Sportmenedzsment és -szervezési jó
gyakorlatok, különösen a településtervezés, -szervezés, és -irányítás, valamint az
intézmények vezetése vonatkozásában
A projektelem célja a sportmenedzsment és szervezési jó gyakorlatok feltárása és összegyűjtése, illetve a hazai sikeres, fenntartható szabadidős sportesemények és programok tapasztalatainak megismerése, a helyi igények feltárása és a fenntartási
időszakban egyes megoldási modellek kialakítása a szabadidős
sportesemények jó gyakorlatai által.
A feladat 30 esettanulmány kidolgozása, egyenként min. 20
oldalnyi részletes leírással a következő szerkezetben:
vezetői összefoglaló,
a projektgazda bemutatása (település, szervezet)

7.	 Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában.

a szervezet/település stratégiája, projekttervezés

A projekt keretében a fenti hét téma mellett sor került

a projekt lebonyolítása, tartalma

	egy átfogó adatgyűjtésre a diák-, hallgatói és szabadidősport
területén: sportlétesítmények, szervezeti és humán (sportszakember) adatok felmérése.

a projekt/tevékenység célja, célcsoportja

pénzügyi háttér, finanszírozás
a projekt kommunikációs sajátosságai

