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Az európai sport hét SZáMAI



EFOP 1.8.6 -17-2017-00012
Projekt indítás: 2018. február 1.
Megvalósítási időtartam: 36 hónap

Általános célkitűzések 

- a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése
a szabadidősport révén.

- a projekt megvalósításával a szabadidősport mozgásformák
gyakorlását, a hozzáférhetőség helyi és központi fejlesztését
kívánjuk ösztönözni.

Magadért Sportolj



Szakmai-műszaki eredmény
elvárás/indikátor 

850 településen 

43.500 fő részére mozgás aktivitások szervezése
3 rendezvény jellegben

- garantált sportprogramok
- lakossági fórumok
- példakép programok

Magadért Sportolj



Eredmények 2020. szeptember 30-ig

- 680 településen
- 770 mozgás aktivitás szervezése
- 48 mozgásforma alkalmazása
- 34.900 fő megmozgatása

TapasztalatOK
- toborzás jelentősége óriási
- ha már ott vagyunk mi, és ott vannak a felhasználók, 

akkor minden rendben van:-)

Magadért Sportolj



JÖTT A PANDÉMIA

TÖRÖLT MINDEN TERVET, ELVÁRÁST, KILÁTÁST
ÚJRA KELLETT KEZDENI MINDENT



Egészségfejlesztés Online 
Mozgástartalmak Biztosításán 

Keresztül



Miért ez a téma és miért most?
A Pandémia   Miatt szüneteltek az MSzSz Projektek

Teljes leállás  helyett alternatív megoldások kellettek

Online világ  2020-ra a mindennapjaink részévé vált

                       Mi A megoldás?
                Szakmai ajánlásokon alapuló
            innovatív online mozgás 
        tartalmak előállítása, és széles
   körben biztosított hozzáférhetősége



Mit nyújt a projekt
a felhasználóknak?

60 mozgásformában
komplex tudásbázist,
melynek elemei:

1800 mozgásformánként 
tematizált videót

400 online szakmai kiadványt

200 egészségügyi szempontú 
animációs kisfilmet



Milyen felületen ÉRHETŐ EL?

A Magyar Szabadidősport Szövetség
honlapján keresztül: www.masport.hu

gyors és egyszerű
regisztrációs folyamat

korlátlan hozzáférés 
a folyamatosan bővölő

mozgás tartalmakhoz és
szakmai kiadványokhoz.

http://www.masport.hu


Hogyan működik?
Egy-egy mozgásformát innovatív megközelítéssel, komplex módon bemutatva

tematizált edzés 
videók

figyelemfelkeltő 
információs 
anyagokkal

elégedettségi felméréssel 
egybekötött 

utánkövetéssel

szakmai tudás 
átadással, közérthető 

stílusban megírt 
kiadványok mentén

adatbázisokhoz való 
hozzáféréssel (hol, és 

milyen szakemberekkel 
gyakorolható az adott 

mozgásforma)

szakmai konzultációs 
lehetőség biztosításával az 
igénybe vett tartalmakkal 

kapcsolatban



Kiknek segítünk?
Országosan, korhatár nélkül, 
3 kiemelt szakmai szempontú

célcsoport számára

INAKTÍV EMBEREK
Mozgásszegény életmódot folytatóknak

mozgolódók
Eseti jelleggel testmozgást

végző embereknek

rendszeresen mozgók
Heti rendszerességgel

egészségmegőrző testmozgást
végző embereknek



Milyen céllal?
INAKTÍV EMBEREKNEK:
Kezdjék meg MOST a rendszeres mozgást a projekt által 
felkínált, széles spektrumban biztosított mozgásformák 
megismerésével;

Mozgolódóknak:
találják meg azt a mozgásformát, amellyel
“átléphetnek” a mozgolódók táborából a
rendszeresen mozgók táborába;

Rendszeresen mozgóknak:
új alternatívák bemutatása és
megismertetése annak érdekében,
hogy szélesíthessék a meglévő
mozgás portfóliójukat; 



Milyen szakmai együttműködések mentén?

Mozgás színterek
sportcsarnokok, uszodák, 
edzőtermek, sportközpontok

Sportszakemberek
személyi edzők, sportági edzők,
 rekreációs szakemberek

Sportszervezők
sportegyesületek, sportszövetségek

Települési önkormányzatok

Egészségügyi szakemberek
háziorvosok, szakorvosok,

gyógytornászok

Folyamatos konzultáció és együttműködés az alábbi szereplőkkel annak érdekében, 
hogy a mozgás tartalmak minél több emberhez eljussanak:



Milyen vízióval ?
Kettős célrendszer 
alkalmazása

A magyarországi online mozgás 
tartalmak piacának felmérése és 
fejlesztése

Az előállított online mozgás 
tartalmak fenntarthatóságának 
biztosítása a pandemiát követően 
is.



Köszönöm a figyelmet!

Jöhetnek a kérdések!
Dechert Áron

2020. december 17.


