SPORTFOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE SZOCIÁLISAN
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK RÉSZÉRE,
ÉS NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ
ROMA GYEREKEK SZÁMÁRA

Egyesületünk programjai igen sikeresek, a lakosság részéről komoly érdeklődés kíséri
törekvéseinket. Eredményeink miatt több területen újabb célok megfogalmazását tűztük ki.
Ezek közül a leghálásabb feladat, e csoportba tartozó gyerekekkel való foglalkozás.
CÉLUL TŰZTÜK KI :
- egyesületünkön belül ( súlyemelő-, erőemelő-, darts-, fitness-, szabadidősport - szakosztályaink együttműködésével ) nevezett gyerekek fizikális fejlesztésén túl sportsikerekkel
elért személyiség-fejlesztést;
- e feladatokhoz szükséges programok ( hazai és nemzetközi versenyek, edzőtáborok,
szabadidős elfoglaltságok, stb.) megvalósítását;
- sikeres végrehajtás érdekében kapcsolat felvétel az Önkormányzat illetékeseivel, a Roma
Kisebbségi Önkormányzattal, az érintett családokkal és pedagógusokkal;
TERVEZETT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETRENDJE :
- eddigi tapasztalataink felhasználása illetve közzététele;
- anyagi források ( pályázatok, egyéb támogatók ) felkutatása;
- 1999 -ben kerületünkben - Soroksáron három nemzetközi, illetve Országos Súlyemelő
Verseny rendezése;
- külföldön rendezett, nemzetközi versenyeken való részvétel ( 12 alkalommal );
- nyári szünidőben edzőtábor szervezése 40 gyerek részvételével 3 turnusban Kisújszálláson;
- bemutatókon, szabadidős programokon való részvétel felnőtt családtagok bevonásával;
TERVEZETT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA :
Az 1995 májusa óta a rendszeres toborzás és a sportot népszerűsítő tevékenységeinknek
(sportbemutatók szervezése) köszönhetően, szakosztályainkban kialakult egy stabil versenyzői
gárda.
A kerületben sikerült a sport iránti érdeklődést növelni, ezt bizonyítja a foglalkozásainkon
jelentkezettek növekvő száma.
Sikerült az egészséges életmódra is felhívni a figyelmet, amit rendszeres életmód tanácsadással is erősítünk.
A kezeink alatt sportoló gyerekek tanulmányi eredménye összességben javult ( 1997-ben, egy
fő jó tanuló - jó sportoló kitüntetést nyert a fővárostól, 1998-ban 2 fő jó tanuló - jó sportoló
elismerésben részesült kerületünkben). Morálisan érettebbek lettek a versenyzőink, így a
magatartásuk is javult, hiszen a versenysportnak köszönhetően eredményeket értek el, ezáltal
sikerhez, sikerélményhez jutottak.
Kezdetben területi versenyeken indultak fiataljaink, majd kvalifikálták magukat az országos
korosztályos döntőkre és a diákolimpiára. Az országos bajnokságon 1999-ig 6 első és
8 második és 11 harmadik helyet szereztek versenyzőink.
Jelenleg 8 versenyzőnk tagja a Budapest válogatottnak. Három versenyzőnk serdülő
válogatottként már bizonyított, Sajó Attila - 1997. és 1998-ban Serdülő Európa Bajnokságokon szép sikereket ért el. Két versenyzőnk Országos csúcstartó, versenyzőink
30 %-a minősített.
AZ 1998 -as ORSZÁGOS RANGSORBAN, A SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORT A
HATODIK, EZEN BELÜL AZ UTÁNPÓTLÁSBAN A HARMADIK.
Az eredményeink, az eltelt rövid időszakhoz képest kimagaslóak.

Ezen sikerek csakis színvonalas szakmai munkával és kiemelkedő pedagógiai érzékkel bíró
szakembereinkkel tudtuk elérni.
Egyesületünk versenyzői, főleg nehéz helyzetben élő családokból kerül ki. A 9 - 18 év közötti
tagok 47 %-ának szülei elváltak, vagy árvák, így nagyszülő, hozzátartozó gondoskodik róluk.
Ugyanezen tagjaink 23 %-a roma származású.
Ezek a gyerekek igen aktív és eredményes versenyzőink.
PROGRAMJAINKKAL ÉRINTETTEK :
hátrányos helyzetű gyerekek :
elváltak a szülők
árva
roma származású
összesen :

25 fő
12 fő
21 fő
58 fő

érintett családok :
elváltak a szülők
árva
roma származású
összesen :

126 fő
34 fő
107 fő
267 fő

Programunkkal ők és családjuk lehetőségeit kívántuk a sportot felhasználva bővíteni,
hiszen sokuknak ez az egyetlen kiemelkedési lehetőség. Az elvégzett sportmunka önbizalmat, hitet ad a hétköznapjaikhoz, ami sajnos igen ingerszegény. Sokszínű programjainkkal ( edző-táborok, kirándulások, versenyek, szabadidős sportprogramok, bemutatók, személyiség - fejlesztő beszélgetések ) biztosítják tagjaink számára a kulturált szakemberek által ellenőrzött -, tevékenységet.
E hátrányosan érintett gyerekek, akiket sokszor a külső jegyek alapján értékelnek, egyfajta
passzív ellenállásba vonulnak. Ez legtöbbször rossz tanulmányi eredményekben, agresszív,
nehezen kezelhető magatartásban mutatkozik meg.
Az érintett gyerekeket megkeressük és kapcsolatot kezdeményezünk, melyre a sport
( kondicionálás ) kiválóan alkalmas. A sportban már nem számítanak a külső jelek és erre
hamar rájönnek az érintettek. Egy roma fiatal is lehet sikeres sportoló, akár magyar bajnok,
válogatott sportoló is. ( bizonyíték erre egyesületünk )
Ez pozitív példamutatás társaik előtt is, és így mások is ezen felbuzdulva igénybe veszik
programjainkat. Ezen programok lényege pedig, értékeik előtérbe helyezése a versenysport
segítségével. Az élsport egy morális tartást, kiegyensúlyozott személyiséget varázsol az addig
nehezen kezelhető fiatalokból. A sportnak köszönhetően, az élmények elvezetnek ahhoz,
hogy személyiségük, önbecsülésük, hasznosságuk a felszínre törjön.
A továbbtanulásokban is segítjük a már beilleszkedett és arra érdemes gyerekeket.
1. EREDMÉNYEINK MEGTARTÁSÁNAK ÉS NÖVELÉSÉNEK TÁRGYI
FELTÉTELEI :
- egységünk és hovatartozásunk jeleként, szükséges egységes sportruházat;
- meglévő sporteszközeink színvonalának emelése;
- hazai és külföldi versenyekre, és egyéb programokra való utazásainkhoz, feltétlenül szükséges megfelelő személyszállító eszköz biztosítása ( autóbusz), hogy ennek hiánya miatt
senkinek ne kelljen lemondania a részvételről;

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK :
- növendékek : közkedveltek és népszerűek programjaink, szívesen részt vesznek és bekapcsolódnak ezekbe, elsősorban közösségünk családias jellege, edzőink kiváló pedagógiai
érzékének köszönhetően;
- edzők : 6 edző és 2 segédedző áll rendelkezésre a kívánt célok elérésére, akik egyesületünk
valamennyi vezetője és aktivistáival együtt, társadalmi munkában, költségtérítés nélkül
végzik munkájukat.
Egyesületünk valamennyi közreműködője ( elnöksége, aktivistái, szakosztály - vezetői,
versenyzői ) e felépített közösségünk elkötelezettje.
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