
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Buzánszky Jenő, a Nemzet sportolója, az Aranycsapat tagja által alapított Ovi-Sport            
Közhasznú Alapítvány 2020-ban 9. alkalommal jelentette meg a „Nemzeti Ovi-Sport          
Program” című pályázatát, melyben futballpálya (árnyékoló hálóval), eszközkészlet,        
pedagógusok speciális képzése, rendezvényeken való részvétel és azok bonyolítása, valamint          
a sportprogramban történő részvétel elnyerésére lehet pályázni. 

Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás           
rendszeréhez hasonlatosan lehetővé teszi, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3-6            
éves korosztály intézményesített keretek közt tehesse meg. Mindezeken túl az Ovi-Foci,           
Ovi-Sport Program hatékonyan hozzájárul az óvodás korú gyermekek egészségneveléséhez,          
mozgáskultúrájuk fejlesztéséhez és labdajátékok (pl.: kosárlabda, kézilabda, tenisz, lábtenisz,         
röplabda, csörgőlabda, boccia stb.) alapjainak elsajátításához, valamint az utánpótlás-nevelés         
segítéséhez, mely nem csupán a futballra, hanem valamennyi labdajátékra kiterjed. 

Programhoz való csatlakozással az intézmények ellenőrzött és szakmailag alátámasztott         
keretek között végzik a sport szeretetére való nevelést, illetve a tehetség-ígéretű gyermekek            
felkarolását. 

Az Óvodás Program az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának, a BOZSIK PROGRAM -           
ÚT EURÓPA ÉLVONALÁBA – Tehetségkutató és Foglalkoztató Program egyik része,          
mellyel önálló munkacsoport foglalkozik. 

A program megvalósítását támogatja a 2011 elején megalapított Ovi-Foci Közhasznú           
Alapítvány, melynek célja, hogy országszerte a közszféra megszólításával és a magántőke           
bevonásával a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program           
elindítása. 

A Programnak a keretében az óvodások sportágspecifikus oktatási programját az óvónők egy            
önálló képzés keretén belül sajátítják el, és a megszerzett ismeretek szerint folytatják a             
gyermekek fejlesztését; továbbá az ehhez szükséges tárgyi feltételek a szükséges sport           
infrastrukturális beruházásokkal - speciális Ovi-Foci Sportpályák létrehozásával - válnak         
biztosítottá. 

A Programhoz Önkormányzatunk az elmúlt években már négy alkalommal csatlakozott,          
melynek eredményeként óvodáinkban már öt Ovi-Foci Sportpálya létesült a gyermekek, az           
óvodapedagógusok és a szülők megelégedésére.  

Önkormányzatunknak idén is lehetősége nyílik a pályázaton való részvételre. Elmondható,          
hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány sikeres pályázat esetén az óvodákat a következők            
szerint részesíti támogatásban: a sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök           
költségének egy részét az óvodáknak/önkormányzatoknak/államnak kell finanszíroznia,       
azonban a teljes bekerülési költség másik részét a támogatókon keresztül az Alapítvány            



kívánja biztosítani. Szociális célkitűzések teljesítése során az Alapítvány teljes körű          
támogatói szerepkört vállal. 

Az Alapítványnak célja, hogy a felajánló cégekkel és önkormányzatokkal, egyházzal,           
intézményfenntartókkal közösen határozzák meg azokat az óvodákat, melyekben a Program          
megvalósul. A TAO nyújtotta lehetőségeken túl az Alapítvány egyéb uniós és állami            
pályázatokon is indul, valamint egyszerű szponzori felajánlásokból is szeretné a Programját           
megvalósítani. 

Újbuda Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a különböző labda-, és ügyességi          
sportok utánpótlás-nevelésének és bázisának szélesítése érdekében tett lépéseket. 

A programban való részvétel feltétele - az Önkormányzat kiemelt sportcélú feladatainak           
ellátásával megbízott - Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. és az OVI-FOCI Közhasznú           
Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötése. 

A program megvalósításához Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. az Alapítványon keresztül          
önrészt biztosít, mely bruttó 4.500.000. Ft/óvoda/Program (Program=       
Pálya+Eszközkészlet+Tanfolyam) támogatási összeget jelent. Az önrészt 2021. év első         
negyedévében szükséges az Alapítvány részére átutalni. 

A Program bevezetését a 2020. évi pályázaton való részvétellel a Dél-Kelenföldi Óvoda            
Újbudai Lurkó Óvoda telephelyén (1119 Budapest, Bornemissza utca 21.) kívánjuk          
megvalósítani. Nevezett intézményben végzik kerületi szinten a mozgásban elmaradott,         
illetve mozgásszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, illetve ez az           
óvoda ad otthont a XI. kerületi óvodákon átívelő Mozgás Szakmai Centrumnak is. A Mozgás              
Szakmai Centrum pedagógiai módszertani műhelyként segíti a mozgásra nevelés magas          
szintű megvalósítását, illetve partneri kapcsolatot ápol az Újbudai Grosics Gyula Sport           
Általános iskolával. A Dél-Kelenföldi Óvoda székhely intézményében a Program keretében          
már 2011-ben kialakításra került egy OVI-FOCI Sportpálya. További sportpálya létesítésével          
a nevezett óvoda a bázisintézményi funkciókat is elláthatná. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban való           
kerületi szintű részvételről és annak helyi megvalósításáról az előkészített határozatok          
elfogadásával. 

 

Budapest, 2020. február 17. 

 Bakai-Nagy Zita 


