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A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Fiatalok Lendületben Program 

keretében 2011. II. felében Kiskorpádon, a fiatalok összefogásával kültéri és beltéri 

közösségi tereket kíván kialakítani a számukra népszerű edzőterem belső és külső 

környezetében.  

 

A fiatalok a település Önkormányzatától igényeltek egy helységet az Önkormányzat 

egy használaton kívüli épületében, melyet saját maguk sportolási célokra, 

edzőteremmé alakítottak át. Az átalakítási munkákat a fiatalok közös erőfeszítéssel, a 

saját idejüket és szűkös anyagi erőforrásaikat feláldozva végezték. Nyílászárókat 

cseréltek, festettek, rendbe hozták a villamos hálózatot, a biztonság érdekében rácsokat 

szereltek, gondoskodtak a fűtésről, kijavították a beázó tetőt, valamint előteremtették a 

sportoláshoz szükséges eszközöket a saját eszközeik felajánlásával, az Önkormányzat 

részbeli támogatásával.  

A fiatalok további kezdeményezésére a felajánlott épület másik helységét is birtokba 

vehették, mely helyiséget a sportolás mellett közösségi célokra is használhatják. 

 

A program keretében igényelt támogatásból a fiatalok közösségi összefogásával 

kialakításra kerül két kültéri és egy beltéri közösségi helyszín. A már teljes mértékben 

a fiatalok által használt épület környezetének tereprendezési és parkosítási 

munkálatainak megvalósulásával a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 

támogatásával felállításra kerül egy kültéri fedett fa pavilon, egy leásható fa 

hulladékgyűjtő, illetve egy kültéri asztal és kettő darab hozzátartozó kültéri pad is. 

Ezek a rendezett környezetben felállított eszközök jelentik az elsődleges kültéri 

közösségi helyszínt, mely az épület funkcióival együtt fejti ki teljes hatását.  

 

Másodlagos kültéri helyszín a fiatalok által látogatott települési sportpálya 

(futballpálya, játszó- és edzőtér) ahol szintén a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú 

Egyesület támogatásával egy leásható fa hulladékgyűjtő, egy fa virágláda illetve egy 

kültéri asztal és kettő darab hozzátartozó kültéri pad kerül felállításra. A beltéri 

közösségi tér kialakításához az alapvető használati eszközök kerülnek beszerzésre, 3 

db asztal, hozzá tartozó 12 darab székkel, valamint 2 darab fa polc/tároló. A közösségi 

társalgó kialakításával az edzőterembe, a társalgóval közös elválasztó falra - a fiatalok 

által régóta kívánt, de anyagi lehetőségeik miatt eddig mellőzött - 1 db egyszakaszos 

és 1db kétszakaszos bordásfal kerül felszerelésre.  



Az eszközök elhelyezése után kerül sor az egyes beltéri előadások megvalósítására a 

környezeti nevelés, a civil szervezetek és az egészségre nevelés témakörben. 

Az oktatásokat nem a hagyományos értelemben vett „a tanár kiáll a pulpitusra a diák 

pedig meghallgatja” módon kell elképzelni. Ezen alkalmakkor az oktatás kötetlen 

formában zajlik. A résztvevők bármikor kiegészíthetik az elhangzottakat saját 

észrevételeikkel és megállapításaikkal. 

 

A résztvevők a megvalósítani kívánt projektet teljes egészében a saját ötleteiken és a 

saját tapasztalataikon alapulva kívánják megvalósítani a tervezéstől a megvalósításig, 

amihez a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület tanácsait és segítségét is igénybe 

veszik. 

 
 
 
„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 

(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak 

bárminemű felhasználásáért.” 

 

 


