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Niğde İli köylerinde uygulanacaktır.

PROJENİN AMAÇLARI:
1.Açık hava spor ve jimnastik aletleri içeren spor tesisleri yapımı
ile
Niğde
köylerinde
yaşayan
vatandaşlarımızın
şehir
merkezlerindeki gibi bakımlı, modern spor sahalarında farklı
bedensel aktiviteleri bir arada yaparak sosyalleşebilecekleri,
düzenli spor yapma alışkanlığını kazanabilecekleri, böylece sporla
sağlıklı
yaşarken
sosyal
ve
zihinsel
yönlerini
de
geliştirebilecekleri mekânlar olan açık hava spor tesislerinin
hayata geçirilmesi,
2.Sporun gündelik yaşamın bir parçası olmasının sağlanarak;
obezite, şeker hastalığı, eklem ve kemik hastalıkları, kalp ve
damar rahatsızlıkları başta olmak üzere hastalık insidanslarının
azaltılması ve Niğde İl’indeki genel halk sağlığı seviyesinin
yükseltilerek kamu bütçesinden sosyal güvenlik giderleri
kapsamında sağlık harcamalarına ayrılan bütçe kalemlerinde
PROJENİN GENEL AMACI tasarrufa gidilmesine katkı sağlanması,
3. Modern spor tesislerinin sadece şehre özgü bir kamu hizmeti
olduğu algısının “kamu hizmetlerine erişilebilirlik” ilkesi dahilinde
değiştirilerek köylerde yaşayan vatandaşlarımızdaki “yoksunluk”
ve “uzaklık” hissiyatının giderilmesi,
4.Niğde İli köylerinin, genel yaşam kalitesi ve standartlarının
artırılmasıyla birlikte daha yaşanabilir ve tercih edilir yerleşim
birimleri haline getirilmesi,
5.Köy yaşam standartlarının ve sosyal imkânlarının kalıcı olarak
artırılmasıyla, köylerden şehir merkezlerine ve diğer illere
gerçekleşen göçün engellenmesine katkı sağlanması ve bu
sayede kırsal bölgelerdeki tarımsal üretim miktarlarındaki
azalmaların engellenmesi ve şehir merkezlerinde artan işsizlik
oranlarının azaltılarak sosyal dokunun korunması,
hedeflenmektedir.
1. “Sporun ekonomik ve sosyal faydası, toplum hayatı açısından
büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde spor kültürünün
geliştirilmesi, sporun insanların günlük hayatlarının bir parçası
haline getirilmesi gerekmektedir” ve “Spor ruhsal ve bedensel
açıdan sağlıklı, mutlu çalışkan, ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine
imkân sağlaması açısından da ele alınmalıdır.” T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı 2013-2017 dönemi Stratejik Plan’ı sy. 53
PROJENİN GEREKÇESİ ve 2. “Spor tesislerinin bölgesel bazda dağılım dengesizliklerinin
ÜLKE STRATEJİLERİYLE giderilmesi” T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013-2017 dönemi
İLGİLİLİĞİ:
Stratejik Plan’ı sy. 54
3. “Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar
geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır “T.C.
Onuncu Kalkınma Planı sy.55, 338.madde
4. “Spor alanlarının, parkların, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının
geliştirilmesi ve toplumda spor yapma kültür ve bilincinin
geliştirilmesi” T.C. Onuncu Kalkınma Planı sy.214
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