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Niğde İli köylerinde uygulanacaktır.

1.Etrafı örgü tel ile çevrili voleybol, basketbol, badminton,
satranç sahalarını içeren karma spor tesisleri yapımı ile Niğde
köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezlerindeki
gibi bakımlı, modern spor sahalarında farklı sporları bir arada
yaparak sosyalleşebilecekleri, düzenli spor yapma alışkanlığını
kazanabilecekleri, böylece sporla sağlıklı yaşarken sosyal ve
zihinsel yönlerini de geliştirebilecekleri mekanlar olan karma
spor tesislerinin hayata geçirilmesi,
2.Özellikle gençlerimizin şiddete ve zararlı alışkanlıklara
yönelmelerinin engellenmesi,
3.Köy bazında ve Niğde İli genelinde geniş katılımlı spor
turnuvaları gerçekleştirebilmek için gerekli sportif altyapının
tesis edilmesi,
4.Sporun tabana yayılmasının 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
PROJENİN GENEL AMACI yükseltilerek kamu bütçesinden sosyal güvenlik giderleri
kapsamında sağlık harcamalarına ayrılan bütçe kalemlerinde
tasarrufa gidilmesine katkı sağlanması,
5. 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,
6.Niğde İli köylerinin, genel yaşam kalitesi ve standartlarının
artırılmasıyla birlikte daha yaşanabilir ve tercih edilir yerleşim
birimleri haline getirilmesi,
7.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.

PROJE SÜRECİ VE
FAALİYET PLANI:

1. Proje ekibinin oluşturulması ve proje açılış toplantısının
Niğde kamuoyunun geniş katılımıyla gerçekleştirilmesi
2. Tesislerin uygun alan tespitlerinin yapılması
3. Tesis teknik şartnamelerinin proje ortağı Niğde Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanması
4. İhale sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması
5. Tespit edilen alanlarda hafriyat ve/veya tesviye işlerinin
tamamlanarak zemin altyapısının sağlanması
6. Proje ara raporunun hazırlanması
7. Basketbol, voleybol, badminton ve satranç alanları için
gerekli üst yapının tamamlanarak tesisin etrafının tel örgü ile
çevrilmesi
8. Tesislerin açılışlarının yapılması
9. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe desteğinin il genelinde
görünürlük faaliyetleri (yerel basın bültenleri, Niğde Valiliği ve
Niğde İl Özel İdaresi kurumsal web sitelerinde ve dergilerinde
projenin yazılı ve görsel olarak tanıtımı, tesis tabelalarında
finansman sağlayan kurumların gösterimi) ile yaygınlaştırılması
10. Projenin idari, hukuki, mali mevzuatlara uygun olarak
tamamlandığını gösterir “proje nihai raporu”nun hazırlanarak
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilmesi
11. Proje kapanış toplantısının yapılarak şeffaflık ilkesi
gereğince proje sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması.
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