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GROW 2020 – STRATEGICKÝ PLÁN
Marketingová a strategická podpora asociací od UEFA

• Nezávislé posouzení image fotbalu, strategický plán
• Vytvoření 4 letého plánu nárůstu členské základny
• Digitální strategie
• Příjmy – finanční strategie a 4 letý finanční plán

3 ÚROVNĚ GRASSROOTS KVALITY
2016

2017

150 000 150 000

2016

2017

150 000 150 000

2016

2017

150 000 150 000

2018

2019

150 000 150 000

2018

2019

125 000 125 000

2018

2019

100 000 100 000

GRASSROOTS STRATEGICKÝ PLÁN - REALIZACE
•
•
•
•
•

Vytvořen strategický plán Grassroots oddělení FAČR do roku 2020
Grassroots konference – 1 národní + 14 krajských
Každý rok porovnávat stavy členství v KFS a OFS (dle věku, muži/ženy), vždy k 1. 7.
Zlepšit renomé a propagaci Grassroots/neprofesionálního fotbalu
Reforma PTM na Krajské Grassroots trenéry mládeže (GTM)

GRASSROOTS KONFERENCE FAČR
•
•
•
•

•
•
•
•

Viz UEFA Grassroots Workshop (Lublaň 2016)
1x za 2 roky národní konference (sudé roky)
1x za 2 roky 14 krajských konferencí (liché roky)
Národní – říjen 2016 (předseda, generální sekretář,
výkonný výbor, STO, Komise mládeže, Komise žen,
předsedové KFS a OFS, GM, komise futsalu, STES, ŘKČ,
ŘKM, oddělení ženského fotbalu), organizace Grassroots
oddělení FAČR
Krajské – březen/duben 2017 (zástupci klubů KFS, OFS),
organizace GTM + KFS + Grassroots oddělení
Jednotné materiály od FAČR + vlastní od KFS
Náměty, vzájemná inspirace, představení projektů
Více ve videu

UEFA GRASSROOTS CHARTA - GREAT

5 KATEGORIÍ
 Growth (růst)
 Retention (udržení)
 Education (vzdělávání)
 Always Fair Play (sociální projekty)
 Terms (podmínky, plánování)

GROWTH / RŮST
•
•
•
•
•

Náborové akce Můj první gól, Měsíc náborů
Zapojení dívčích náborů
Školní fotbal (McDonald´s Cup – účast 80.000 dětí, atd.)
Větší akcent na dívčí/ženský fotbal, náborové akce, SpSM
Další projekty a nápady v rámci KFS a OFS
Více financí pro Grassroots úroveň fotbalu – UEFA, MŠMT, Sponzoři
Atraktivita Grassroots fotbalu a aktivit pro sponzory (Lesy ČR, PUMA, McDonald´s, atd.)
Jak to měřit?
a) Počet registrovaných hráčů v procentech z celkové populace
NEBO
b) Růst v absolutních číslech hráčů v procentech z celkové populace v tříletém cyklu
c) Počet dívek a žen v procentech z celkového počtu registrovaných hráčů

RETENTION / UDRŽENÍ
•
•
•

Celoživotní fotbal v klubu
Nová generace trenérů a funkcionářů z dospělých hráčů
Krajské a nižší soutěže dorostů i dospělých v menších
počtech, maximální možnost flexibility (6+1, 7+1, 8+1)
• Nová soutěž 5+1
• Veteránský fotbal hráčů nad 40 let
• Seniorský (walking) fotbal – soutěže pro seniory nad 60 let, turnaj domovů důchodců?
• Větší informovanost o zdravotních aspektech fotbalu (výzkum Dánsko => zapojení starších
lidí do fotbalu ke zlepšování zdravotního stavu)
• Nutnost také vlastní aktivity KFS, OFS a klubů
Jak to měřit?
a) Počet registrovaných hráčů 18+ v procentech v porovnání s hráči do 18 let

EDUCATION / VZDĚLÁVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•

100% pokrytí týmů všech úrovní kvalifikovanými trenéry
Minimální stupeň vzdělání UEFA Grassroots leader
Povinné od 1. 7. 2017
Podpora vzdělání učitelů TV na základních školách
Motivace k dalšímu studiu
Vzdělávání klubů a funkcionářů => Licenční systém neprofesionálních klubů
Vzdělávání je hlavní hodnota pro UEFA

Jak to měřit?
Hodnotit zapojení trenérů v Grassroots fotbale, ne pouze počty trenérů na kurzech
a) Počet týmů koučovaných někým alespoň s Grassroots Leader certifikátem
b) Počet žen alespoň s Grassroots Leader certifikátem v procentech z celkového počtu trenérů

GRASSROOTS LEADER CERTIFIKÁT
• Předstupeň trenérského vzdělávání (předpoklad 1. 4. 2017)
• Více v samostatné prezentaci

ALWAYS FAIR PLAY / VŽDY FAIR PLAY
•
•
•
•
•
•

Podávání rukou před a po zápase – vzájemný respekt
Větší využití karty pro rodiče, distribuce do KFS, OFS, klubů
Podpora projektů podporujících zdraví
Podpora sociálních projektů
Nová pozice Manažerka sociálních projektů FAČR
Michaela Veselá od 1. 9. 2016

ALWAYS FAIR PLAY / VŽDY FAIR PLAY
Projekty podporované FAČR
• Fair play (Say no to racism – Řekni ne rasismu)
• Veteráni, senioři (veteránské soutěže, walking fotbal, Sue ryder cup)
• Děti z dětských domovů (DD Cup)
• Mentálně postižení (České hnutí speciálních olympiád, FOKUS tým)
• Nevidomí a neslyšící (fotbal a futsal pro nevidomé)
• Dlouhodobě závislí (Sananim, Homeless World Cup)

Jak to měřit?
• Počet fair play programů
• Počet sociálních programů (alespoň dva zaměřené na fotbal hráčů s postižením)

RESPEKT ZELENÁ KARTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora Fair play chování
Volně k využití pro kluby
Cedule na hřištích a stadionech
Vytisknuté letáky pro rodiče
Využití na webových stránkách
Propagační materiály klubů
Ke stažení na www.fotbal.cz
Formáty A1 – A6

TERMS / PODMÍNKY
•
•
•
•
•
•
•

Strategický plán FAČR + Grassroots oddělení
Licenční systém kvality klubů
Organizační struktura
IS systém
Členství
Registrační systém hráčů a trenérů
Školní a klubové programy

LICENČNÍ SYSTÉM KVALITY KLUBŮ
• Viz Grassroots charta (Gold, Silver, Bronze, čtvrtá úroveň Grassroots)
• Určeno pro neprofesionální kluby do úrovně ČFL/MSFL
• Více v samostatné prezentaci

KRAJSKÝ GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reformovaná pozice, z „PTM“ na „GTM“
FAČRmobil k dispozici
Práce pro rozvoj fotbalu v KFS a OFS
Vedení týmu Létajících trenérů
Ukázkové tréninkové jednotky v klubech
Ukázkové tréninkové jednotky ve školách
Vedení trenérských kurzů C a B licence
Vzdělávání učitelů a učitelek TV
Organizace meziokresních soutěží přípravek
Trenérská činnost u krajských výběrů U13 a U14 v MKS

OKRESNÍ GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nově plánovaná pozice, v gesci FAČR a GTM KFS od 1. 8. 2017
Zaměření do kategorie U13
Spolupráce s krajskými GTM
Výběr talentů od U8, organizace turnajů přípravek
Meziokresní výběry U11, U12, trénování, organizace
Ukázkové TJ v klubech, MŠ a na 1. stupni ZŠ
Náborové akce v Měsíců náborů
Účast v Létajících týmech trenérů
Vzdělávání C licence + Grassroots leader
Kontrolní a konzultativní činnosti pro SpSM v rámci OFS
Organizační činnost pro příslušný OFS
Účast na Komisích mládeže KFS a OFS + členství v Komisi mládeže OFS
Organizace a propagace ženského fotbalu, účast na kempech rajských výběrů dívek
Atd.

FAČRMOBIL, TRÉNINKOVÉ VYBAVENÍ
•
•
•
•
•
•
•

14 x automobil do KFS vybavený pro trénink
K dispozici GTM, podpora Létajících trenérů
Zvýšení prestiže i kvality této oblasti vzdělávání
Podpora regionálního fotbalu
Vynikající PR pro FAČR a KFS, výrazná medializace
Design viz reprezentační autobus, fotografie chlapci, dívky, vzdělávání
Více ve videu

SPORTOVNÍ STŘEDISKA MLÁDEŽE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozšíření SpSM do všech okresů v rámci ČR
2017/2018 nadále 60 SpSM, od 2018/2019 cca 90 SpSM
Zaměření na podpoření výchovy v kategoriích přípravek a žáků
Dotace dle licenčního řízení, předpoklad 3 stupně podpory (10.000, 20.000, 30.000)
Dotace bude využita na vedoucího trenéra, případně další trenéry
Pro nové okresní SpSM NEBUDE povinnost mít 4 ročníky žáků (U12 – U15)
Už nebude spojován statut SpSM se soutěžemi, hlavním záměrem výchova hráčů
Nadále mohou tato SpSM hrát pouze krajské přebory U15 a U13 + přípravky
Spolupráce s krajským a okresním GTM
Spolupráce s menšími kluby z okolí v rámci OFS
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