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Az ebben a dokumentumban megfogalmazott programot két szervezet készítette és vallja közösen magáénak:

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

Pápai Perutz Football Club

A közös sportfejlesztési program elkészítését az indokolja, hogy a szervezetek munkamegosztásban, de egyazon célért
dolgoznak, ugyanazt az utánpótlás- nevelési, versenyeztetési és klubműködtetési feladatrendszert ellátva, amit más esetben
egyetlen sportszervezet.

A munka- és feladatmegosztás a lokális környezeti feltételekhez való hatékony alkalmazkodásból következik, és az adott
képzési struktúra sajátosságai miatt van rá szükség.

A közös programot elkészítő szervezetek szorosan együttműködve valósítják meg az itt leírt programot, minden szereplő a jól
definiált, egyértelmű feladatvállalásait teljesítve.

 

I. A fejlesztési program rövid bemutatása

A sportszervezetek közös programját megalapozó már megvalósult előző programok:

Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012–2015/2016

Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012–2015/2016 megvalósítási
terv 2012/2013

Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012–2015/2016 megvalósítási
terv 2013/2014

Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012–2015/2016 megvalósítási
terv 2014/2015

Általános bemutatás (Program összefoglaló)

1995 tavaszán a Pápai SE labdarúgó-szakosztályából kiválva alakult meg a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC). A
PELC felnőtt csapata az NBII-es szintig jutott, majd szerepét átvette a 2003/2004-es bajnokság előtt Pápára költöző
Lombard FC. A Lombard a városban hivatásos futballcsapatként működött a továbbiakban, amelynek közvetlen
utánpótlását a PELC nevelte a két sportszervezet és az önkormányzat között létrejött megállapodások alapján. A két
sportszervezet összhangban, közös erővel dolgozott együtt, az MLSZ klublicenc elvárásainak közösen megfelelve, az
előírt utánpótlás rendszert és a profi csapatot működtetve. A 2015/16-os szezonban profi labdarúgás, a Lombard FC
megszűnésével átmenetileg nem lesz a városban.

A PELC a tömegbázis folyamatos növelésével napjainkban 13 fiú és 2 leány korosztállyal foglalkozik, közülük 8 MLSZ
versenykorosztályként, a többi előkészítő korosztályként többféle versenyrendszerben, kiemelten a Bozsik-programban
versenyez. Az általános iskola első osztályos, illetve az óvodai nagycsoportos korosztálytól kezdve, vagyis a 6 évesektől a
19 éves korig minden évfolyamban jelen vannak a PELC csapatai az MLSZ versenyrendszerében. A 2015/16-os bajnoki
szezonban a fiú csapatok az országos másodosztályban, U14, U15, U17 és U17B(U16), U19 és U19B(U18) a leány
csapatok az U15 félpályás és az U17 nagypályás országos bajnokságban.

A PELC Pápa és vonzáskörzetének összes(!) oktatási intézményével kapcsolatban áll, de ki kell emelni az általános
iskolák közül az Erkel Ferenc, a Weöres Sándor és a Munkácsy Mihály Általános Iskolát, a középfokú intézmények közül a
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Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolát. Ezekben az oktatási intézményekben helyileg is jelen van az
egyesület. A PELC számára kiemelten fontosak a pápai óvodák is, melyekben három éve indultak be nagy sikerrel a
legkisebbek labdás foglalkozásai.

A képzési rendszert minden óvodára sikerült kiterjeszteni, Pápán 7 óvodában a helyszínen van jelen a club, a többi
óvodából ezekre a helyszínekre járnak a gyerekek. Bármely képzési formánkról legyen is szó, az egyesületünk a
legmesszebbmenőkig törekszik a magas szintű szakmaiságra. Edzőinknek a megfelelő licencek megszerzéséhez
igyekszünk segítséget nyújtani, de sok belső képzést is tartunk, így is segítve az edzőket a minél teljesebb felkészültség
megszerzésében.

A létesítmény helyzet kielégítő, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves, három füves pálya és egy nagyméretű füves
edzőterület áll az utánpótlás rendelkezésére. Ezek közül két pálya és az edzőterület talaja javításra szorult, melyeket TAO
pályázataink segítségével ez évben sikerült feljavítanunk. A Perutz Stadionon kívül 2 további telephelyen is edzenek az
utánpótlás csapataink. Téli időszakban a kisebb korosztályok számára a terembérlet oldja meg az edzéslehetőséget,
mivel saját csarnoka, terme nincs az egyesületnek.

Vízió (2015/16-2016/17)

A profi labdarúgás, a Lombard FC megszűnésével átmenetileg nem lesz a városban. Az újjáéledő pápai labdarúgás a
Pápai Perutz FC kereteiben indul el, mely legkedvezőbb esetben a megyei bajnokság első osztályában kezdi meg a
bajnokságot. A PELC volt U21-es gárdájának tagjaira, a PELC fiatal edzőire és a város, valamint vonzáskörzetének lelkes
és érzelmileg elkötelezett játékosaira alapozva a lehető leghamarabb stabil keret alakul ki. A csapat gyorsan
formálódva, egyre több saját nevelésű (PELC) játékost foglalkoztatva két bajnoki szezon alatt feljut az NBIII-as bajnoki
osztályba.

Az utánpótlás-nevelés rendszerünkön belül 5-10 éves kora között minden fiút és leányt elérünk a régióban. Az
érdeklődőket bekapcsoljuk képzésünkbe, megismertetjük és megszerettetjük velük a labdarúgást, a legjobbakat pedig
megnyerjük képzési rendszerünk számára és megkülönböztetett figyelmet szánva rájuk elérjük, hogy a későbbiekben se
hagyják el az egyesületet. Az utánpótlás rendszerünkből évente legalább 5 fő bekerül a felnőtt csapatba.

Edzőink mindegyike UEFA „A” vagy legalább „B” licenccel rendelkezik és folyamatosan képzi tovább önmagát, melyet az
egyesület minden eszközzel támogat.

Stratégiai célok és prioritások (2015/16-2016/17)

A következő három évben az eddigieket is meghaladó számú tornát, toborzókat rendezünk már óvodás kortól, ezzel is
bővítjük a lehetőséget potenciális labdarúgó tehetségek megtalálására. További partnereket vonunk be az oktatási
intézményekkel kialakított hálózatunkba, a testnevelő tanárokat ösztönözve a klubunkkal való együttműködésre.

A következő években tovább fejlesztjük kiválasztási rendszerünket, a legmodernebb tudományos módszereket is
alkalmazva további tehetségeket választunk ki, akik a képzésünk minőségi vonulatát képezik.

A következő években szakembereink számát már nem növeljük, edzőinket folyamatos képzésben részesítjük, illetve
ösztönözzük őket a minél magasabb képesítés, UEFA licenc megszerzésére. Még vonzóbbá és egyértelművé tesszük a
felnőtt csapathoz vezető átjárhatóság, feljutás lehetőségét. A csapat- és utánpótlás építési tervünk csakis akkor
töltheti be megkívánt szerepét, ha a felnevelkedett labdarúgók menedzselése a felnőtt klub részéről prioritást élvez.

II. A TAO program és az Utánpótlás-nevelési Program erőforrás felhasználása (2015-2017)

A vonatkozó jogszabályok megalkotásakor, majd az arról folytatott társadalmi egyeztetések során három fontos
döntéshozói szándék rajzolódott ki a sporttámogatások kapcsán:

1. A támogatások járuljanak hozzá a sportolási aktivitás növekedéséhez. Ennek kiemelt eszközei:
Az (igazolt) gyereksportolók számához kötött támogatási összegek;
A sportolás infrastruktúrájának fejlesztését célzó támogatások;
A sportolás költségeinek kompenzálása (sporteszköz és felszerelés beszerzés támogatások, nevezési díjak
szövetségi kompenzálása, versenyrendezési díjak, pályabérlés, személyszállítás támogatása, stb.)

2. A támogatások segítsék a tehetségek kibontakozását, járuljanak hozzá a minőségi sport fejlesztéséhez. Kiemelt
eszközök ezen a téren:

Erőforrás biztosítása sportszakemberek alkalmazásához;
Gyógyszerek, diagnosztikai és sportorvosi eszközök igénybevételének támogatása;
Képzési támogatások.

3. A hivatásos csapatsportok EU jogszabályok adta keretek közötti támogatása, elsősorban a létesítményinfrastruktúra
fejlesztése, a létesítménybiztonsági eszközök és a szakemberek bérének és képzésének támogatásával.

A három szempont figyelembevételével alakítottuk ki a TAO programunkat, és az elmúlt négy évben ezek az elvek
határozták meg a TAO-ból származó források felhasználását. Röviden áttekintjük a célok megvalósulását.

Létszámnövekedés

TAO támogatások és MLSZ működési támogatás révén ez idáig mintegy 440 millió forint érkezett az utánpótlásunkba,
aminek leglátványosabb eredménye, hogy jelentősen megnőtt a nálunk sportoló fiatalok száma. 3 utánpótlás csapatból
indulva a TAO támogatás segítségével, több év kemény munkájával sikerült létrehozni egy 400 fős, 15 korosztályos
utánpótlásközpontot Pápa és vonzáskörzetének területén.

2010-ben a Lombard újra feljutott az NB 1-be, így első osztályú csapatok számára kötelező utánpótlás bázist kellett
kiépíteni, mert az nem volt adott a Lombard számára. 16 korosztályt kellett versenyeztetni, ehhez pedig a város 30 000-
es lélekszáma kevés, ezért a toborzásba és képzésbe bevontuk a szintén 30 000-es vonzáskörzetet, így sikerült elérni,
hogy 6 évestől 21 évesig bezárólag mintegy 300 fiatal labdarúgó volt részese a képzési rendszerünknek. Az évek alatt az
összes városi óvodával sikerült kialakítani egy foci programot, az onnan feljövő fiatalok 100 játékost adnak, így tevődik
össze a pápai utánpótlás 400 labdarúgója. A toborzási lehetőségeinket rontja, hogy az egyesületünk korábbi elnöke a
régió legnagyobb szakmunkásképzőjének igazgatója volt, de az általa irányított iskola megszűnt, és vele együtt eltűnt a
látókörből az a 800-1000 szakmunkástanuló is, akik közül sokan jártak hozzánk focizni.

Az óvodás korosztálynak heti 1-2 edzést tartunk, a náluk idősebbeknek heti 3-4-et. Ezt azért fontos kiemelni, mert Pápa
15 km-es körzetében nincsen más első osztályú megyei csapat sem; megszűntek a klubok, vagy a megye alacsonyabb
osztályaiban indulnak. A városi gyerekek számára nincs más lehetőség labdarúgásra, csak egyesületünk. Ugyanakkor a
TAO megjelenésével a falusi kiscsapatok is foglalkoznak valamilyen szinten gyerekekkel, ami azt eredményezte, hogy
amíg korábban egy fiatal gyakran időt és pénzt nem sajnálva beutazott a mi edzésünkre, most van lehetősége helyi
szinten is a játékra, elmarad tőlünk.

Képzés, utánpótlás-nevelés
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Egyesületünk inkább létszámban teljesítette a TAO által támasztott szakmai elvárásokat, a minőségi képzésben azonban
egy kicsit elmaradtunk. Nálunk jó értelemben vett tömegképzés folyik, már csak azért is, mert kultúránk alapszabályban
rögzített értéke, hogy nem küldünk el senkit sem azért, mert egyáltalán nem vagy csak kevéssé tehetséges labdarúgó.
Alapvető érték a képzési rendszerünkbe korábban jelentős számban bevont fiatal labdarúgók megtartása.

Ugyanakkor törekszünk a minőség fejlesztésére. Azon játékosok, akik tudásban elmaradnak az átlagtól, felzárkóztató
edzéseken vesznek részt, a legtehetségesebbeknek pedig extra képzéseket tartunk, de sajnos az akadémiák elszívó
ereje így is nagyon erős, a legtehetségesebb játékosainkat nem tudjuk megtartani. Amíg fiatal labdarúgóinkat az
általános iskola végéig a családi környezet, a barátok még Pápán tartják, addig csapataink versenyképesek, de a
gimnázium előtt a legtehetségesebbeket már elviszik az akadémiák, onnantól a korosztályok eredményei jelentősen
romlanak. Ha a távozók közül valakinek mégsem sikerül valamelyik akadémián gyökeret eresztenie, ugyan visszatér
hozzánk, de egy csalódott, elkedvetlenedett játékost kapunk vissza, akit nagyon nehéz motiválni.

Az utóbbi időben egységesebb lett a képzési rendszerünk és a szervezet működése felelősségteljesebbé,
szervezettebbé vált. A pályán már láthatóak azok a játékelemek, felfogásbeli változások, amiket minden korcsoportnál
célunk kialakítani. Az edzésanyagot központosítottuk, modernizáltuk, az edzők egy, a szakmai felelős által kijelölt
stratégiát követnek a csapataiknál. Adott szezonra kialakított elvárásaink, éves tervünk van, ezt lebontva kell az
edzőknek minden hónapra kidolgozniuk az edzésterveket, majd azokat heti szinten foglalkozásokra kell bontsák.
Elektronikusan adnak le minden tervet jóváhagyásra, visszacsatolást pedig e-mailben, szóban, esetleg a pályán a
foglalkozások során/után kapnak.

A minőségi képzés fejlesztésének további akadálya, hogy a szülők és játékosok között végzett felmérésünk szerint
nagyon elenyésző azon játékosaink száma, aki felnőttként hivatásos labdarúgó karriert akar befutni, a teljes létszám
kevesebb, mint 10%-a. Az akadémiai korosztályok alatt a gyerekek szeretnek idejárni, a szülők is szeretik a labdarúgást,
megfelelőnek tartják a képzést, amit a gyerekek kapnak. A felsőbb korosztályoknál azonban a mindennapi
testneveléshez szükséges aláírás megszerzése a fő motiváció, arra elég a futballozás szeretete, hogy ezt a sportágat
válasszák, de komolyabb futballtudást már nem akarnak megszerezni.

Eszközök, sportfelszerelések tekintetében is nagy elmaradásaink voltak, de a TAO segítségével szépen, nagy
lépésekben fejlődünk, eszközbeszerzéseink folyamatosak, és a hiányokhoz, igényekhez igazítottak. Az alapvető munkához
(labdák, mezek, bóják, kapuk, stb.) az eszközháttér garantált.

Humán erőforrás

A labdarúgók számának növekedése megkövetelte, hogy bővítsük a szakember gárdát is. A korábbi 6-7 fős stábot 18
főre bővítettük, közülük 3 szakember dolgozik főállásban, a többiek megbízási szerződéssel, részmunkaidőben. A
részmunkaidős edzők többnyire testnevelő tanárként dolgoznak, vagy legalábbis a múltban Pápán futballoztak. Amikor
elindítottuk az utánpótlás kiépítését itt Pápán, tudatos döntés volt a klub és a városvezetés részéről, hogy nem a
nagyobb futballmúlttal bíró Szombathelyről vagy Győrből szerződtessünk edzőket, hanem a klubhoz kötődő volt
játékosokat, tanárokat képezzük, szerezzenek ők edzői UEFA licenceket.

A városhoz kötődés követelményét a szakmai igazgatói poszt betöltésénél azonban nem érvényesítettük, ezen a
területen a szakmai tudást, előmenetelt helyeztük előtérbe. Korábbi szakmai igazgatónkat, Nagy Mihályt Lengyel Ferenc
váltotta. A mindenkori szakmai igazgatótól elvárás, hogy edzőinket is képezze, segítse őket az NB 1-es csapatoknál
elvárt utánpótlás-képzési ismeretek elsajátításában.

Lengyel Ferenc szakmai igazgatóként ellenőrzi minden egyes korosztály és edző munkáját, ha kell, bemutató edzéseket
is tart – nem csak a gyerekek képzése miatt, inkább az edzők fejlődése érdekében. Az U14-es, 15-ös korosztályunk már
országos szinten is versenyképesnek mondható, és a kisebb korosztályokban is megvannak mind létszám, mind a
tehetségeket tekintve a csapataink, van jövőképünk.

A szakmai előrelépés fontos eleme az edzők képzése és főállású szerződéssel státuszuk rendezése: másod-harmad
állásként fáradtan, meggyötörten nehéz jó futballképzést végezni, de követelni sem nagyon lehet tőlük. A folyamatos
személyes ellenőrzés, az edzők MLSZ általi külső és a saját belső továbbképzéseink ellenére az edzésmunka nem
mindegyike viszi közelebb a fiatalokat a megfogalmazott célokhoz. Fontos lenne, hogy részterületeken szakosított
edzőket alkalmazzunk (technikai, koordinációs, fizikális edzések, stb.). A gyerekek jelenleg is részt vesznek TRX-es
edzéseken, kiegészítő tréningeken, de az edzések nem mindig érik el a kívánt hatást.

Létesítményhelyzet

A szülőknek és a gyerekeknek nagyon fontos, hogy egy sportszervezet a hosszú távú képzési rendszer működtetése
mellett milyen edzéslehetőségeket, tárgyi környezetet, felszereléseket biztosít a fiatal futballisták számára. Ezek mind a
gyerekek, mind a szülők számára meghatározó kritériumok.

Az eredetileg szerződött hét óvoda mindegyikében van tornaszoba, tornaterem, a foglalkozásainkat ott tartjuk. A
városban található sportpályák tulajdonosa az önkormányzat, de a városvezetés megosztotta a fenntartói feladatokat.
Bérlőként, egyelőre több telephelyen szétszóródva tudjuk megtartani egyre növekvő mennyiségű edzéseinket és
mérkőzéseinket.

Elmaradásaink vannak pályafelület területén, az egyesület méretét tekintve négyzetméterszámban megfelelőnek
mondható, de minőségben sajnos nem minden játékfelület az.

A létesítményhelyzet javítása fontos része a programunknak, olyan állapotok megteremtése a cél, amivel az
értékrendünket és a gyermekeket is megtarthatjuk. Olyan környezetet és szakmai munkát szeretnénk tartósan
biztosítani, amiben a családok, szülők és gyerekek azt érezhetik, hogy felesleges lenne eligazolni tőlünk, a
futballképzésünk minősége versenyképes. A jövő TAO szakaszra sikerült előteremteni az önrészt, így lehetővé válik a
szükséges karbantartások, felújítások végrehajtása.

A füves center pályát főként felnőttek használják. A stadionrekonstrukciós program keretén belül kaphatnának egy
főépületet a mindenkori felnőttek, így a jelenleg használt öltözőket, létesítményeket átvenné egyesületünk, ami azt
jelenti, hogy az összes korosztályra lenne 7 öltöző, kialakított konditerem, konyha, stb. Ez jelentené a megfelelő
elhelyezést az utánpótlás számára.

III. Sportfejlesztési tervek 2015/2016-ra

Programunk céljainak megfelelően a 2015/16-os időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására
szánjuk a TAO illetve a Utánpótlás-nevelési Program források döntő hányadát, a források felhasználásának másik – jóval
kisebb arányú – de fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósítása, mely az előző pályázati
ciklusok tárgyi eszköz terveinek megvalósítását jelenti jelen esetben.

Az utánpótlás nevelés, fejlesztés jogcím aljogcímeinek eloszlása, az egyesület céljai és közvetlen gazdasági környezetünk
támogatói potenciálja reálisan kapcsolódnak egymáshoz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre egészségesebb, a
fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő arányok alakultak ki az aljogcímek között.

Ebben az évben határozott lépéseket teszünk a korábban bemutatott gyenge minőségű infrastruktúránk minőségének
javítására. Ez adja TAO pályázatunk központi elemét. A pályafelújítások tulajdonképpen kiegészítik az utánpótlás

2779-8/2015/1290/1

              3/5



fejlesztési igényeinket, hiszen a jobb minőségű pályák is az utánpótlás-nevelés fejlesztését szolgálják.

A Program területei és megoszlásuk 2015/2016-ban (tervek)

Utánpótlás-nevelés

A helyzetleírásban részletesen kifejtettük, továbblépésünk két akadálya az általunk használt létesítmények állapota és
az edzőink rendezetlen helyzete. Jövő évben jelentősen szeretnénk oldani ezeken a korlátokon:

Közel 100 millió forintot szánunk a létesítmények felújítására
Rendezni szeretnénk szakembereink bérét, szeretnénk közülük többeket főállású edzőként alkalmazni.

Utánpótlás-nevelés TAO támogatások felhasználási területei és megoszlása 2015/2016-ban (terv)

 

Versenyrendszerünket igyekszünk mobilan alakítani az egyes korcsoportok sajátosságaihoz, természetesen
elsődlegesen figyelembe véve az alsó korcsoportoktól felfelé egyre jobban kiépülő minőségi képzésünk folyamatos
fejlődését garantáló igény- és követelményrendszert. Az előző pályázati ciklusban bevezettük az optimális két edző/edzés
munkarendet az előkészítő korcsoportoknál és az egyéni képzések rendszerének finomításán dolgozunk a
versenykorcsoportoknál is.

A beszerzendő sporteszközök között megtalálhatóak a tipikus fogyóeszközök: jelzőmezek, stb.; valamint az újonnan
belépő korosztályok, illetve a legrégebben felszerelt korosztályok új felszerelései.

A rendezési/felkészítési költségek a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, de a versenykorcsoportok felkészülési tornáinak
számát, saját rendezésű tornákkal növelni szeretnénk. A Kárpát-medencei határokon átívelő összmagyar tornát idén
nyáron is megszervezzük.

Tárgyi eszköz: létesítményfejlesztés

Edzéseinkhez, mérkőzéseinkhez a Perutz Stadion, a Munkácsy Sportpálya, a Városi Sportcsarnok és a Teveli úti
Sportpálya létesítményeit, valamint két iskola tornatermét béreljük. A tornatermek használata elengedhetetlen a
játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése érdekében. Használatának
gyakorisága és időbeni eloszlása az időjárási viszonyok függvénye.

Pályáink adottak, de jelen állapotukban nem megfelelőek a minőségi képzéshez. Ennek javítását kívánjuk elérni a tárgyi
eszköz felújítások, beruházások megvalósításával, melyek az előző pályázati ciklus tárgyi eszköz terveinek megvalósítását
jelentik:

Perutz center-, edzőpálya, füves edzőterület, Munkácsy Sporttelep, Teveli úti Sporttelep ápolási program
Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves
szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását,
szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.

Perutz Stadion műfüves pálya
A folyamatos használat és nagyarányú terhelés következtében a pálya felső rétegei elhasználódtak,
balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje.

Munkácsy Sporttelep 20x40m-es műfüves pálya
Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje. A tervezett felületcseréig hátralévő egy év használathoz elengedhetetlen
egy mély tisztításon alapuló karbantartás.

Perutz Stadion műfüves pálya ápolási program
Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák karbantartását jelentő szükséges pályaápolási
program. A tervezett felületcseréig hátralévő egy év használathoz elengedhetetlen egy mély tisztításon alapuló
karbantartás.

Perutz edzőpálya öntözőrendszer
Az előző pályázatba két edzőpálya hiányzó öntözőrendszerének kiépítése került be, ez a harmadik pályán
létesítendő öntözőrendszer tenné teljessé az edzőpályák megfelelő öntözhetőségét. Ez a beruházás
elengedhetetlen az edzőpálya megfelelő minőségi szintjének megteremtéséhez. Ezen pálya tekintetében jelenleg
nem állunk még bérleti jogviszonyban, a létesítmény önkormányzati tulajdonba kerülése jelenleg zajlik.

 

Az Utánpótlás-nevelési Program forrásainak felhasználási főbb területei 2015/2016-ban(tervek)

A program forrásai lehetőséget biztosítanak a szakmai célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok
finomhangolására, kiegészítve a TAO támogatási rendszer nyújtotta lehetőségeket.

Tárgyi eszköz beruházás keretében szeretnénk tovább folytatni pályáink megfelelő szintre emelését, minőségük javítását,
valamint a szakmai sokoldalúság és a motorikus képzés lehetőségeit bővítve, egy kisméretű homokos grund játékteret
tervezünk megvalósítani. Tovább bővítjük edzésmódszertani lehetőségeinket, kondíció fejlesztését szolgáló gépek
beszerzését tervezzük.

Sportszerek, sportfelszerelések beszerzésével a játékosok mérkőzés és edzésfelszereléseinek hiánypótlását tervezzük.

A Program adta lehetőségek tovább erősíthetik a szakmai hátteret a humán erőforrások terén is, tervezzük masszőr és
számítógépes szakember foglalkoztatását. Valamint már státuszban lévő sportszakembereink munkabérének egy részét
is ebből a pályázati keretből kívánjuk finanszírozni.

Az edzéstervezés, edzésirányítás korszerű technikai hátterét számítógépek beszerzésével kívánjuk elősegíteni, melyeket
edzőink használnak.

Létesítményeink nagyfokú kihasználtsága folyamatos állagmegóvást, karbantartást követel, ennek tételeiben is
segítségünkre lehet a program forrásként. Tervezzük a létesítmény festését, az öltözők és közösségi terek
komfortosabbá tételét.

Lehetőség nyílik a sportegészségügyi hétér további fejlesztésére, korszerűsítésére, a szükséges és hiányzó gyógyászati
segédeszközök pótlására.

Az egyesület működtetéséhez szükséges informatikai rendszerek fejlesztése mellet az adminisztratív költségek valamint
a szakértői segítség terén is kihasználjuk a támogatás adta lehetőséget, megkönnyítve és segítve ezzel a megfelelő
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színvonalú munkavégzést.

 

IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai

A legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját maguk által meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, ne
pedig más kluboknál bontakoztassák ki tehetségüket. Célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. Programunkkal és
pályázott fejlesztéseinkkel olyan vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással és a
tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület. Az eddig elért eredményeket meg kell becsüljük és
folyamatosan keresnünk kell az új lehetőségeket.

Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a magas gyerekszám jó alapot jelent
egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a mennyiségi mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer
kiépítése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad.

Az előző TAO pályázatok segítségével, programunk céljainak megvalósításával lényeges elemeiben kialakult és beállni
látszik egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer mely lehetővé teszi eredményes munkavégzésünket. Ennek
stabillá tétele és további optimalizálása fő célunk, erős alapot képezve az egyre magasabbra jutó pápai felnőtt
labdarúgásnak.

Kelt: Pápa, 2016-04-06

P.h.
 

(cégszerű aláírás)
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