Doporučení pro fotbalové svazy

Motto:
„NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ,
JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU.“
Tento manuál obsahuje souhrn doporučení a dat z našich zkušeností
pro jednotlivé složky fotbalového hnutí; sekretáře klubu, funkcionáře,
rozhodčí, hráče atd. Věříme, že jejich svědomité plnění přispěje k tomu,
aby byl český fotbal lepší hrou.
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OFS

100% servis a pomoc

podpora kulturních a sportovních akcí

100% informací

 ro celý okres sjednat dohodu s firmou
p
na sportovní oblečení a vybavení (slevy) výběrové řízení

100% transparentnost
100% komunikace s kluby
zajištění rozhodčích a mládežnických hráčů
 řehledné webové stránky s veškerými
p
informacemi

 ýkonný výbor rozdělen na - komunikaci,
V
mládež, rozhodčí, finance (dotace), fungování
svazu...
právní pomoc- stanovy, Valná hromada, zápis, aj.

zodpovědný a schopný sekretář - velice důležité
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mládež

n ábory mládeže - pomoc při náborech komunikace se ZŠ, MŠ a obcí
t urnaje - kde by kluby z OFS měly možnost
sehrát utkání s kluby z KFS
letní kempy za účasti fundovaných trenérů,
hráčů a osobností - na různých místech
po celém okresu

mezi dalšími okresy, kraji
v ybavení okresních výběru - na úrovni
ligové mládeže - trenéři, kondiční trenéři,
fyzioterapeuti, lékaři
propojit kluby/trenéry mládeže
nabídka turnajů od klubů na webu OFS

okresní výběry - turnaje v zahraničí, turnaje
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Trenéři

podpora školení trenérských licencí
školení trenérů po klubech
školení OFS za účasti trenérů z FAČR

s kupina na sociální síti, kde budou všichni trenéři
mládeže + fundovaní trenéři za OFS – pomoc
trenérům, reakce na dotazy, doporučení,
tréninková videa

v ybrat a zajistit fundované a kvalitní trenéry
pro OFS mládež
u kázkové tréninky mládeže pro trenéry OFS,
ideálně od týmů a trenérů z vyšších soutěží
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Rozhodčí

 odpora nových rozhodčích, amatérských
p
- člen FAČR, minimálně 15 let, odměny
i pro amatérské rozhodčí, které nemohou jít
přes fakturaci informačního systému - díky tomu
se tak mohou získat noví rozhodčí

kemp a školení nových rozhodčí

nábory rozhodčích

sleva na nákup oblečení pro rozhodčí

 ateriální podpora nových rozhodčí - možnost
m
zapůjčení oblečení pro rozhodčí od OFS
na základě smlouvy

s polupráce s blízkými OFS o hostování
a půjčování rozhodčích
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FINANCE

transparentní finance

komunikace s obcemi a městy - dotace

r ozdělování financí klubům podle mládežnické
základny a dalších kritérií, ne na základě
oblíbenosti

v eškeré dotační programy budou přehledně
vypsány na webu OFS

k luby si rozhodují o využití financí sami pomůcky, dresy, míče, branky, vybavení....
z ajištění nákupu bezpečnostních branek
pro všechny kluby

pomoc při žádostech o dotace
 omoc s účetnictvím - výběrové řízení
p
na externího účetního pro kluby na OFS možnost využít služeb za poplatek

 ledání dalších možností na financování - místní
h
firmy a podnikatelé
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KOMUNIKACE

komunikace s ostatními OFS, KFS a FAČR

pravidelná komunikace s kluby

 řehledné webové stránky, kde najdete vše
p
od A do Z

měsíčník OFS

inzeráty pro kluby - hledání trenérů, hráčů,
pořádání turnajů...
sociální sítě
pravidelný report a aktuality o dění na okrese

jednou za 1/2 roku setkání klubů a OFS - včetně
školení pro funkcionáře
Informační systém - návod + jak se vyhnout
zbytečným pokutám za chyby v zápisech
(poukázání na nejčastější chyby)
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KONTAKTY
Čistý fotbal, z.s.
Na zátorách 613/8, Praha 7, 17000
transp. účet: 2800840883/2010

Lukáš Říha
předseda
facebook.com/cistyfotbal
instagram.com/cistyfotbal.cz
www.cistyfotbal.cz

info@cistyfotbal.cz
+420 608 720 646

