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A PROJEKTEK KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Sporttal, egészséges
életmóddal a fiatalokért!

MILLIÓ
FORINT

A Budapesti Diáksport Szövetség (BDSZ) a fővárosi általános és
középiskolás korú fiatalok tanórán kívüli sportját, mozgását, valamint szabadidős tevékenységét szervezi és irányítja. A BDSZ tevékenységének fő területe a Budapesti Diákolimpiai versenyrendszer
működtetése, a versenyprogramban évről évre sokféle kiemelt
sportág szerepel. Emellett szerveznek egyéb sportversenyeket, természetjáró programokat a fővárosi iskolásoknak. Pinnyey Richárd
a szövetség főtitkára céljaikról, aktuális terveikről is mesélt.
R.: Mióta működik a szervezet, mi a fő tevékenysége?
P.R.: A Budapesti Diáksport Szövetség 1991-től bejegyzett,
önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet. A BDSZ nagy
merítésű és széles palettájú sportági döntőket szervez
és rendez a fővárosban, többezres gyermeklétszámmal.
Kiemelkedő feladatunk a Budapesti Diákolimpiai versenyrendszer lebonyolítása, mely mindennapos sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára, ez komoly szervezést
igényel. A budapesti sportági szakszövetségekkel közös
szervezésű diákolimpián 22 sportágban, éves szinten közel
3000 tanuló vesz részt. A szövetség további fontos tevékenysége a szabadidős és természetjáró programok szervezése, a tíz általunk szervezett túrán csaknem 6000 fő vett
részt az elmúlt évben.
R.: Mik a fő céljaik, hogyan lehet motiválni a fiatalokat?
P.R.: A hosszú távú cél, amelyhez a BDSZ tevékenységével
szeretne hozzájárulni, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés igényének kialakítása, valamint a szabadidő
hasznos eltöltése. Bízunk abban, hogy a sportos életmódot a
gyerekek felnőtt korukban is továbbviszik majd. Idén ősszel
rendezzük meg a Diáksport Fesztiválunkat, amely a legnépszerűbb sportágakban biztosít sportolási lehetőséget a diákok számára. A fő cél, hogy a diákok együtt mozoghassanak,

sportolhassanak. A tanulók iskolájuk színeiben lépnek pályára, ez a szűkebb közösségekben és az iskolai közösségben is
elismerést jelent számukra. Rendezvényeink pozitív hatással
vannak az intézmények közötti kapcsolatokra is, hisz nem
csak a diákok, hanem az iskolák vezetői, testnevelő tanárai
is találkozhatnak egymással. A közösségi oldalakon minden
eseményt alaposan dokumentálunk, hátha a versenyeken
csak nézőként résztvevő diákok is kedvet kapnak.
R.: Mire fordítják a kapott támogatást?
P.R.: Egyfelől működési költségre kaptunk támogatást, mely
a fennmaradásunkhoz kell. Ezt elsősorban a bérköltségekre,
adminisztrációs költségekre fordítjuk. Támogatásból valósul
meg a már említett Őszi Diáksport Fesztiválunk is. A fesztivál
– immár hagyományt teremtve – 3 éve kerül megrendezésre, általános és középiskolás diákoknak, 4 korcsoportban, 2
nemben. A fesztivál 2014 szeptemberétől december végéig
tart. A résztvevő tanulók közül nagyon sok a társadalmilag
hátrányos helyzetű. Mivel a sport az esélyegyenlőség elvének érvényesítésére különösen jó terület, ezért a gyerekek
számára a sport által fontos társadalmi értékek válnak megérthetővé és elfogadhatóvá.
További sikeres működést kívánunk a Szövetségnek!
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