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Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének
bemutatása.
Egyesületünk célja, hogy iskolai keretek között népszerűsítse a sportolást, a szabadidősportot, a
labdarúgást és kiemelten a futsal sportágát Veszprémben, Veszprém megyében. Egyesületi alapon
működve, amatőr formában kívánjuk lerakni a sportág utánpótlásának alapjait együttműködve a helyi
futsal clubbal. A fiatalokat szeretnénk visszacsalogatni a sport „útjára” és segíteni őket az egészséges
életmód kialakításában. Elsősorban bázisként szeretnénk működni, mely biztos alapot ad városunk
sportjának, ezen belül az egyre népszerűbb futsalnak. Külföldi mintákat vizsgálva és szakmai
tanácsadások révén jutottunk arra az elhatározásra, hogy az alapokat az iskolai szintéren kell
megszerezni és ez indukálta az együttműködésünket a 1.Futsal Club Veszprém egyesülettel, illetve az
FCV Sportszervező Kft-vel.
Fontosnak tartjuk a sport melletti tanulást is, és már most felkészítjük a gyerekeket a kettős életvitelre,
a sport utáni lehetőségekre. Iskolánkban felmenő rendszerben jelen van a mindennapos testnevelés, és
Diáksport egyesületünk a TAO adta lehetőségeket kihasználva valódi „sportos” képzést valósít meg.
Az egyesület sportfejlesztési programjának célja minél több utánpótláskorú gyermek bevonása a
labdarúgásba, futsalba. Szakmai szempontokat mérlegelve döntöttünk a futsal kiemelésével, hiszen a
sportág adottságai rendkívül komplexek és így a résztvevői általános képzést szerezhetnek. A
megszerzett képességeket – állóképesség, gyorsaság, dinamikus láberő, mozgáskoordináció – az élet
és a sport más területein is kamatoztathatják. Fontosnak tartjuk az edzői, testnevelői gárda rendszeres,
folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítását, illetve az utánpótlásban
dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésén túl kielégítő anyagi elismerésüket is. Kidolgozzuk a
programunkhoz hatékonyan kapcsolódó „szakember-létrát”, ily módon a testnevelő, az edző, a
szakmai vezető, a masszőr, a sportorvos közösen tud dolgozni és rendkívüli mértékben növeli a
rendszer hatékonyságát. Sportkoncepciónk feladata a tehetségek felismerése Veszprém és
vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, ezzel ideális tömegbázis kialakítása. Gyermekek integrálása és a
futsallal, labdarúgással való megismertetése, megszerettetése. Kapcsolódunk az MLSZ utánpótlás
fejlesztő programjához (Bozsik-program, szakemberképzés, tehetséggondozás). Kidolgozzuk a
tehetségkutató és fejlesztő programunkat, mely hosszú távon meghatározza irányelveinket.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának
ütemezése.
Fő sportlétesítményünket a veszprémi II. János Pál Pápa Sportcsarnokunkat szeretnénk felújítani,
korszerűsíteni a kor követelményeinek megfelelően. Az öltözők és vizesblokkok festését, javítását
tervezzük. Az öltöző bútorzat komplett cseréjét valósítanánk meg a pályázatnak köszönhetően. A
csarnok világításának korszerűsítését is szeretnénk megvalósítani. A fő felújítás a parketta felújítása
lenne, ami a hibás parketták cseréjéből, illetve felcsiszolásból, festésből állna.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve.
Projektidőtartam: 2016.06.01 - 2016.09.01 Felkészülés a bajnoki szezonra, esetleges edzőtábor
szervezése, lebonyolítása
2016.06.01 – 2016.08.31 tagtoborzás,kiválasztó sportnapok szervezése, igazolások intézése bajnokság
5 korcsoportban, torna és nyílt vegyes rendszerben
2016.11.01.-2017.03.15. Megyei Futsal bajnokság szervezése, lebonyolítása VMLSZ-vel közösen
2016.09. 01.– 2017.05.30 Együttműködő partneriskolák közötti iskolai futsal-bajnokság lebonyolítása
2016.12. hó Évzáró sportgála szervezése
2016.06.01. – 2017.05.30. Sportág folyamatos növelése, sportág népszerűsítése 2017.05. hó
Szezonzáró családi nap szervezése, lebonyolítása
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a
korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat
bemutatása (amennyiben van)
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Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva születettet meg. Elsősorban az
utánpótlásképzésben vállalunk szerepet, együttműködve felnőtt csapattal, ezáltal biztosítva a fejlődés
lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás nevelésen belül a tömegbázis növelése, kialakítása szintén
kiemelt célunk, mely egyezik az MLSZ stratégiájával. A megfelelő utánpótlásképzéshez szükséges a
megfelelő szakembergárda, ezt megfelelő szakmai vezetés mellett szakedzőkkel és testnevelőkkel
szeretnénk megoldani, ily módon kialakíthatunk egy ideális rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és
megfelelően szolgálja a fiatalok fejlődését. A tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és
megfelelő kapcsolatrendszert kiépítve klubon túli lehetőségeket (más nagyobb egyesületekben)
kínálunk fiataljainknak. Az ideális képzés elengedhetetlen része a szakmai háttér mellett a megfelelő
orvosi, egészségügyi háttér. Ennek lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni. Előző
sportkoncepcióink mentén elindult egy folyamat, mely jövőbe mutató és fenntartható. Most hosszú
távon szeretnénk lefektetni egy ideális alapokon működő, az iskolai rendszerrel kooperáló utánpótlásnevelő programot, melynek két fontos eleme a sport és a tanulás. Kidolgozás alatt van egy
sportosztály/futsal osztály szervezése, indítása, melynek a hatástanulmánya folyik jelenleg. Ennek
megvalósítsa esetén egy újabb szintéren tudnánk a gyerekeket kötni a sportághoz.
Bízunk benne, hogy a TAO forráslehetőség sokáig lehetőséget kínál programunk beteljesüléséhez és
teljes kiforrásához.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatásai elsősorban Veszprémben és
környezetésben éreztetik hatását. Társadalmi hatásai olyan formában jelentkeznek, hogy az itt élők
számára lehetőséget teremtünk, nyújtunk egy új, feltörekvő sportág űzéséhez, kipróbáláshoz. A szülők
szervezett keretek között sportoltathatják gyermekeiket, ahol a szakembereink által nem csak a sport
szakmai részét tanulják meg, hanem közösségi értékeket is tanulnak, magukba szívnak, amit az életük
során a későbbiekben is alkalmazni, hasznosítani tudnak. A szülőknek egy közösségi teret alkotunk,
ahol együtt a gyermekeikkel élvezhetik a labdarúgás, futsal közösségépítő erejét. A tornákon együtt
izgulhatnak a másik szülőkkel, akikkel ennek köszönhetően kapcsolatokat alakíthatnak ki. Erősödik a
lokálpatriotizmus, az egészséges társadalom. Gazdasági hatásait is elsősorban a helyi vállalkozások
irányába kívánjuk érvényesíteni. Olyan formában, hogy a megnyert támogatást oly formában
használjuk fel, ami közvetve az itteni gazdaságot erősíti. Mindezen által egy körfolyamat indulhat
meg, mivel így a gazdasági szereplők is könnyebben tudnak segíteni a sportszervezetnek akár a
támogatás összegyűjtésében, akár más jellegű támogatásban.
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