„Sukces to nie przypadek. To ciężka praca,
wytrwałośd, nauka, analiza, poświęcenie, a przede
wszystkim miłośd do tego, co robisz”
- Pele
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1. Organizacja

1.1 Wstęp
Celem opracowania niniejszej prezentacji było zebranie wszelkich informacji dotyczących struktury, funkcjonowania
i perspektyw rozwoju Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin.
Głównym obszarem działalności klubu jest prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
z dzielnicy Bronowice w mieście Lublinie. Oprócz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do aktywnego uprawiania
sportu dodatkowym celem realizowanego projektu jest promowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz animacja czasu
wolnego najmłodszych mieszkaoców w tej części Lublina.
Za realizację projektu Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin odpowiadają osoby od lat związane z lubelską piłką nożną
zarówno w obszarze organizacji, jak i szkolenia. Pomysłodawcą projektu i osobą sprawującą kontrolę nad jego właściwym
funkcjonowaniem jest Arkadiusz Kozłowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie oraz Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdaosku z kwalifikacjami menedżerskimi, aktywny działacz środowiska lubelskiej piłki nożnej. Pracę
klubu w zakresie organizacyjno-sportowym koordynuje Piotr Wójcik, trener z kwalifikacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz doświadczeniem boiskowym na III ligowym szczeblu. Akademię w zakresie szkolenia współtworzą wykwalifikowani
szkoleniowcy z zakresu piłki nożnej, posiadający umiejętności pracy z najmłodszymi nabyte w innych organizacjach
sportowych lub podczas swojej przygody boiskowej.
Start projektu wymagał inwestycji związanej z promocją oraz zabezpieczeniem infrastruktury treningowej i bazy sprzętowej
w początkowym okresie działalności. Kolejne inwestycje dotyczyły rozwoju Akademii w zakresie budowy zaplecza osobowego,
tworzenia nowych grup oraz konieczności rozbudowy wspomnianej już bazy sprzętowej. Kształtowanie budżetu organizacji
jest tym elementem, który ma znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie oraz atrakcyjnośd oferty szkoleniowej w całym
okresie pracy klubu.

1.2 Misja

Realizując projekt Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin pragniemy dad szansę wielu
młodym chłopcom i dziewczynkom postawienia na boisku pierwszych piłkarskich
kroków. Nasz wspólny cel to doskonalenie umiejętności piłkarskich w drodze do
stawania się lepszym zawodnikiem. Zadaniem Akademii będzie również kształtowanie
charakteru młodych piłkarzy w oparciu o wartości takie jak szacunek, odpowiedzialnośd
i sumiennośd, co z kolei da fundamentem do stawania się lepszym człowiekiem.

1.3 Przedmiot działalności
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin prowadzi szkolenie sportowe w ramach
organizacji treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Bronowice
w Lublinie. Co za tym idzie w zakresie naszych obowiązków znajduje się również
organizacja zawodów i turniejów piłkarskich zarówno o charakterze ligowym, jak
i towarzyskim. Adepci Akademii mają także możliwośd korzystania z oferty obozów
sportowych planowanych i przygotowywanych przez sztab trenerski. Integralną częścią
szkolenia jest adaptowanie do zajęd stricte sportowych elementów edukacyjno
- wychowawczych.
Dla podniesienia atrakcyjności działalności Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin młodzi
piłkarze z Bronowic uczestniczą w różnych wydarzeniach sportowych odbywających się
w Lublinie. Ponadto klub jest organizatorem inicjatyw o charakterze rekreacyjno
- integracyjnym.

1.4 Forma organizacyjno - prawna

Akademii Sportowa Bronowice Lublin prowadzi swoją działalnośd na podstawie wpisu
do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Lublin na podstawie przepisów art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715) i posiada osobowośd prawną.

1.5 Zarządzanie i podział pracy
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin podlega Zarządowi Stowarzyszenia, w którym funkcję kontrolną oraz
decyzyjną sprawuje Prezes Zarządu Arkadiusz Kozłowski. Do obowiązków Prezesa względem Akademii
ponadto należy administracja i księgowośd, zarządzanie majątkiem i finansami, aspekt wizerunkowo promocyjny, a także reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
Za sprawy bieżące Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin także odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu Piotr
Wójcik, który jednocześnie pełni funkcję Koordynator ds. Sportu. Jego podstawowymi obszar pracy to aspekt
sportowy projektu, a do obowiązków należy m. in. dbałośd o właściwą jakośd szkolenia, nadzorowanie pracy
trenerów, budowa relacji i komunikacji z rodzicami.
Ponadto w klubie funkcjonuje stanowisko Kierownika ds. Organizacyjnych pełnione przez Sebastiana Świątka,
który odpowiada za wszelkie sprawy techniczne. Z kolei realizacja zadao związanych z przynależnością do
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz udziałem w rozgrywkach spoczywa na osobie Koordynatora ds.
Rozgrywek Rajana Burczyoskiego.

Fundamentem pracy na wysokim poziomie oraz rozwoju jest zaangażowanie i terminowośd zarówno na
szczeblu osób zarządzających, jak i wśród trenerów. Dla usprawnienia oraz wsparcia organizacji grup
i komunikacji szkoleniowcy zobligowani są do powoływania kierowników drużyn.

1.6 Lokalizacja i analiza rynku
Bronowice to jedna ze starszych i większych dzielnic Lublina, której formą zamieszkania
w dużej mierze są blokowiska pozbawione przestrzeni do aktywnego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Na terenie dzielnicy nie jest prowadzona żadna działalnośd szkoleniowo
- sportowa przez inne organizacje, z którą w szczególności młodzi mieszkaocy mogliby
w jakikolwiek sposób utożsamiad się czy identyfikowad. Ponadto w obrębie tylko tej
części miasta zlokalizowane są trzy Szkoły Podstawowe oraz siedem instytucji
Przedszkolnych, co stanowi potencjał rozwoju organizacji. Plusem lokalizacji dla
rodziców adeptów Akademii jest stosunkowo krótki czas jaki muszą poświęcid na
dotarcie lub powrót z zajęd.

1.7 Identyfikacja odbiorców
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zakłada prowadzenie szkolenia piłkarskiego
chłopców i dziewczynek w wieku od 4 do 12 lat. Skierowane jest ono do mieszkaoców
dzielnicy Bronowice oraz przyległych do niej dzielnic miasta Lublina. Po ukooczeniu 12
roku życia zainteresowani zawodnicy przekazywani będą do większego klubu
partnerskiego, aby kontynuowad kolejny etap szkolenia. W każdej kategorii wiekowej
nabór do Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin prowadzony jest przez cały rok.
Warunkiem przyjęcia nie są umiejętności piłkarskie, a chęd uczestnictwa
i zaangażowanie w zajęcia treningowe.

1.8 Funkcja marketingowa
Funkcja marketingowa, czyli jedna z trzech podstawowych funkcji realizowanych przez
klub dotyczy organizacji sportowej, która zarządzana w odpowiedni sposób, kreuje
kulturę organizacji, skupia się wokół wartości symbolizowanych przez markę
i komunikuje się z otoczeniem rynkowym. Celem takiego zarządzania jest przyciągnięcie
widzów, zdobywanie finansowania i angażowanie do współpracy przedsiębiorstw
rynkowych. Zadaniem funkcji marketingowej jest rozwijanie relacji z rynkiem tak, aby ta
współpraca przynosiła wymierne korzyści i umożliwiała stały rozwój klubu.

1.9 Funkcja CSR
Drugą z realizowanych przez klub funkcji jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialnośd
przedsiębiorstwa. Podstawą strategii budowania relacji z grupą są programy skierowane
do lokalnej społeczności. Najczęściej spotykanymi rodzajami aktywności wobec
społeczności funkcjonującej wokół klubu są programy wychowawczo-edukacyjne dla
dzieci i młodzieży, walka z patologiami społecznymi, społecznym wykluczeniem,
rasizmem, polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, działalnośd charytatywna oraz
promowanie wartości, jakie niesie sport: tolerancja, poprawa stanu zdrowia, rozwój
umiejętności.
Działania klubów piłkarskich skierowane do otaczającej je społeczności mają również na
celu budowanie środowiska sympatyków. Budowanie społeczności sympatyków klubu
i ich lojalności już od najmłodszych lat jest niewątpliwie istotne z perspektywy
przyszłości organizacji.

1.10 Funkcja finansowa
Funkcja finansowa klubu ma za zadanie tworzenie budżetu organizacji. Osiąganie
określonych środków finansowych jest niezbędne w celu zabezpieczenia bieżącej
działalności, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, a także realizacji planów
rozwoju.
Przychody organizacji

Koszty organizacji

- opłata za treningi
- dotacje
- sponsorzy
- inne (np. 1% podatku)

- wynagrodzenie kadry trenerskiej
- sprzęt treningowy i odzież
- wynajem obiektów
- inwestycje w kadrę trenerską
- transport
- podatki
- koszty administracyjno – biurowe
- promocja i nabór
- koszty organizacji rozgrywek
- wydatki okolicznościowe
- wdrażanie nowych projektów

2. Pion sportowy

2.1 Kadra trenerska

PIOTR WÓJCIK

Łukasz Gieresz

RAJAN BURCZYŃSKI

(UEFA C)
trener gr. 2006 i 2010 (żółta)
w klubie od września 2015 r.

(UEFA B)
trener gr. 2009 (czarna)
w klubie od lipca 2017 r.

(UEFA B)
trener gr. 2007 i 2009 (żółta)
w klubie od marca 2015 r.

Wojciech Szacoo

Karol Niedko

Łukasz Rusinek

Mateusz Cydejko

(UEFA C)
trener gr. 2011 i 2012
w klubie od stycznia 2016 r.

(UEFA C)
asystent gr. 2011 i 2012
w klubie od marca 2017 r.

(UEFA C)
trener grupy 2010 (czarna)
w klubie od października 2017 r.

(UEFA C)
asystent gr. 2006
w klubie od września 2017 r.

2.2 Inwestycje w rozwój kadry
Za sukcesem każdej organizacja skrywa się kapitał ludzki. Aby osiągad zakładane cele,
podnosid jakośd i dążyd do wysokiego poziomu realizowanego projektu należy
inwestowad w rozwój. Tylko systematyczne i ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz
zdobywanie doświadczenia jest w stanie zapewnid wymierne korzyści. Tym samym
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin finansuje ze środków budżetowych w całości lub
partycypuje w finansowaniu szkoleo, stażów, materiałów szkoleniowych oraz kursów
swojej kadry trenerskiej.
Odbyte staże i szkolenia:
- Akademia Piłkarska Lach Poznao S.A. - staż (czerwiec 2016)
- Akademia Piłkarska Lech Poznao S.A. - szkolenie (wrzesieo 2016)
- Lech Poznao S.A. - konferencja (grudzieo 2016)

Planowane staże i szkolenia:
- Lech Poznao S.A. - konferencja (grudzieo 2017)

2.3 Struktura grup
Akademia Piłkarska Bronowice Lublin prowadzi szkolenie dla ponad 160 adeptów piłki
nożnej w wieku od 4 do 11 lat (stan 02.01.2018). Treningi odbywają się w ośmiu
grupach uformowanych wg kryterium wieku oraz poziomu zaawansowania.
Grupa 2006 - kategoria rozgrywkowa Młodzik Młodszy (U11)
Grupa 2007 - kategoria rozgrywkowa Orlik Starszy (U10)
Grupa 2009 (żółta) - kategoria rozgrywkowa Żak (U8)
Grupa 2009 (czarna) - kategoria rozgrywkowa Żak (U8)
Grupa 2010 (żółta)
Grupa 2010 (czarna)
Grupa 2011
Grupa 2012

2.4 Realizowane formy szkolenia
Oprócz podstawowego szkolenia jakim są standardowe zajęcia piłkarskie Akademia
realizuje dodatkowe formy treningu mające na celu podnoszenie umiejętności
i świadomości wśród młodych piłkarzy.
Formy treningu:
- organizacja treningów indywidualnych
- organizacja treningów bramkarskich
- organizacja wyjazdów i obozów szkoleniowych
- organizacja turniejów halowych
- organizacja wewnętrznej ligi
- organizacja meczów sparingowych
- udział w rozgrywkach ligowych LZPN
- udział w rozgrywkach halowych DHLM

2.5 Klasy profilowane
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin w ramach realizacji Strategii rozwoju
sportu i rekreacji w Lublinie we współpracy ze szkołami, klubami oraz związkami
sportowymi przed kilkoma laty rozpoczął proces tworzenia klas profilowanych. Ich
celem jest zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo szkolenia na wysokim poziomie
na każdym etapie nauczania.
Od października 2017 roku Akademia Piłkarska Bronowice Lublin jest organizacją
prowadzącą szkolenie z zakresu piłki nożnej klas profilowanych (klasa V i VI) w Szkole
Podstawowej Nr 52 w Lublinie. Uczniowie tychże klas poza obowiązkowym
tygodniowym wymiarem zajęd wychowania fizycznego, dodatkowo realizują po 6 godzin
zajęd specjalistycznych w tygodniu.

2.6 Piłkarskie Przedszkole
Nawiązując umowę partnerską z Przedszkolem Nr 7 w Lublinie zainicjowaliśmy działania
w ramach pierwszego Piłkarskiego Przedszkola Akademii Bronowice. Głównym
zadaniem jest podejmowanie inicjatyw na rzecz najmłodszych mieszkaoców naszej
lokalnej społeczności skupionych w ramach placówki. Cele stawiane przed tą
współpracą wiążą się z realnym wpływem na rozwój dzieci za sprawą szeregu działao
o charakterze zarówno sportowym, jak i edukacyjnym mających wpływ na
zainteresowanie sportem, a jednocześnie będących wspaniałą zabawą i przygodą.

W owej relacji warte podkreślenia są dwa aspekty o charakterze organizacyjnym tj.
zaufanie kolejnej już instytucji zlokalizowanej w obrębie dzielnicy, a także poszerzenie
oferty klubu.

2.7 System motywacyjny
Młody zawodnik, nawet najlepszy, jest przede wszystkim dzieckiem i ma związane z tym swoje
potrzeby. Jedną z najważniejszych jest akceptacja rówieśników oraz miłośd rodziców, niezależnie
od wyników, jakie osiąga. Młody piłkarz powinien byd więc jak najczęściej chwalony nawet za
drobne sukcesy, by wzmacniad jego pewnośd siebie oraz podkreślad, że zarówno zwycięstwo, jak
i porażka są naturalną częścią sportu, ale też życia człowieka. Dzięki takiej postawie zawodnik
będzie potrafił czerpad radośd z uprawiania sportu, co tym samym może przyczynid się do
poprawy jego osiągnięd sportowych.
W Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin funkcjonują dodatkowo trzy formy nagradzania
zawodników. Pierwsza z nich skierowana do 4-9 latków, którą jest tzw. tablica motywacyjna
i system naklejek. Ma on za zadanie budowania u dzieci świadomości własnego zachowania.
Drugą z form motywacyjnych stosowaną w klubie jest organizacja treningu dodatkowego dla
grupy wyselekcjonowanych zawodników w wieku 8-11 lat na podstawie zaangażowania, postawy
i frekwencji w danym okresie. Natomiast trzecią formą skierowana również do 8-11 latków jest
nagroda indywidualna dla zawodnika każdej drużyny po sezonie ligowym. Kryterium wyboru to
wyróżniająca się postawa w rozgrywkach, postęp sportowy, systematycznośd pracy i wzorowe
zachowanie będące przykładem dla innych.

2.8 Platforma, jako narzędzie

Akademii Piłkarska Bronowice Lublin w krótkiej perspektywie czasu planuje wdrożyd do
swojej codziennej pracy jedną z innowacyjnych platform internetowch. Funkcje
dedykowane bezpośrednio do szkoleniowców dają im szereg możliwości przy
planowaniu, tworzeniu i analizowaniu treningów, kontroli realizacji założeo systemu
szkolenia czy komunikacji. Dla osób kierujących klubem jest to narzędzie ułatwiające
administrowanie, zarządzanie oraz nadzór wykonywanej pracy.

2.9 Infrastruktura
Z racji idei funkcjonowania w tej konkretnej dzielnicy Lublina klub dokłada starao, aby
wszystkie zajęcia odbywały się właśnie w jej obrębie. Tym samym na co dzieo Akademia
korzysta z obiektów sportowych szkolnych/miejskich, a warunki korzystania z nich
regulują odrębne ustalenia.
Okres letni:
- boisko typu orlik przy Szkole Podstawowej Nr 33 (program gminny)
- boisko typu orlik przy Szkole Podstawowej Nr 52 (program gminny)
- boisko trawiaste przy Zespole Szkół Budowlanych (umowa partnerska)
Okres zimowy:
- hala przy VIII LO (program gminny)
- hala przy Zespole Szkół Budowlanych (program gminny)
- hala przy Zespole Szkół Energetycznych (program gminny)
- hala Centrum Rekreacyjno – Sportowego Łabędzia (wynajem)
- hala przy Szkole Podstawowej Nr 52 (program gminny)

2.10 Ocena jakości szkolenia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców młodych piłkarzy opracowana została
ankieta o tematyce dotyczącej organizacji i jakości szkolenia w Akademii Piłkarskiej
Bronowice Lublin. Wśród zagadnieo znalazły się punkty między innymi ukierunkowane
na ocenę komunikacji trener-rodzic, zaangażowania i przygotowania szkoleniowców,
kwestii organizacyjnych klubu. Rodzice zostali również poproszeni o sugestie
w zakresie aspektów, które mogłyby ich zdaniem poprawid funkcjonowanie klubu
i poszczególnych grup. Badanie przeprowadzane jest raz w roku na koniec każdego
sezonu.

3. Perspektywa rozwoju

3.1 Cele organizacji
Celem klubu jest wielopłaszczyznowy rozwój zarówno w zakresie podnoszenia jakości
szkolenia piłkarskiego, jak i budowy silnej oraz stabilnej finansowo organizacji.
Pragniemy stworzyd rozpoznawalną markę, która przede wszystkim w aspekcie
sportowym będzie liczącym się podmiotem w naszym mieście. Istotnym elementem
w procesie rozwoju klubu będzie budowanie właściwych relacji, systematyczne
doskonalenie oraz wymiana doświadczeo.
Wierzymy, że organizacja pokroju Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin skupiając się na
rzetelnej pracy w zakresie podstawowego szkolenia piłkarskiego usytuowanego
u podstaw piramidy szkoleniowej jest w stanie wytworzyd potencjał, aby w każdym
sezonie rocznik opuszczający klub był gotowy podejmowad kolejne wyzwania
w następnych etapach przygody z piłką nożną.

3.2 Struktura grup
Skupiając się na szkoleniu opartym o podstawę piramidy szkoleniowej tj. dzieci w wieku
4-12 lat celem klubu jest prowadzenie 8-10 grup. Tym samym dążąc do utworzenia co
najmniej jednej grupy dla każdej kategorii wiekowej. Łącznie skupiając w strukturze
klubu do 200 adeptów piłki nożnej.
W przypadku roczników, w których ilośd chętnych do treningu przekroczyłaby
możliwości grupy klub rozważy utworzenie drużyny równoległej. Kryterium podziału
stanowid będzie wówczas poziom umiejętności.

3.3 Kadra trenerska
Determinantem rozwoju kadry trenerskiej jest rozwój struktury grup i na odwrót. Dwie
niezwykle zależne od siebie składowe organizacji. Docelowo kadra trenerska klubu liczyd
powinna minimum siedmiu/ośmiu trenerów prowadzących oraz dwóch/trzech trenerów
asystentów lub trenerów stażystów. Ponadto w każdym zespole powołany powinien
zostad kierownik drużyny.
Pozyskując nowych trenerów zakładamy, aby głównym kryterium doboru było
posiadanie boiskowego doświadczenia na półzawodowym lub zawodowym poziomie
oraz minimum podstawowych kwalifikacji trenerskich. Zależy nam, aby obecna i przyszła
kadra trenerska godnie reprezentowała Akademię Piłkarską Bronowice Lublin, a także
cechowała się nienaganną organizacją pracy, zaangażowaniem, rzetelnością
i punktualnością w realizowaniu zadao.

Naszym trenerom chcemy oferowad pracę w jednym z najszybciej rozwijających się
projektów sportowych w Lublinie. Możliwośd zdobywania doświadczenia, komfortowe
warunki pracy oraz stałe wynagrodzenie. Klub w dalszym ciągu planuje wspierad rozwój
trenerów inwestując w kursy, szkolenia, konferencje czy materiały szkoleniowe.

3.4 Infrastruktura
Już wiosną 2018 roku zapotrzebowanie Akademii na jednostki treningowe globalnie
wzrośnie o 30%. Wzorem roku ubiegłego klub wystąpi o jednostki na boiskach typu orlik
przyznawane grupom młodzieżowym przez Urząd Miasta Lublin. Ponadto dołożymy
starao, aby kontynuowad współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych w Lublinie
w zakresie korzystania z pełnowymiarowego boiska trawiastego. Wsparcie samorządu
będzie miało tu niezwykle istotne znaczenie, aby rozwój klubu nie został wstrzymany
przez widmo problemów związanych z infrastrukturą, a szerzej brakiem jednostek
treningowych dla grup.
Docelowo przy założeniu prowadzenia ośmiu/dziesięciu grup szkoleniowych klub
potrzebował będzie 20-24 jednostek treningowych w tygodniu. Wierzymy, że
w przyszłości stworzymy warunki zagospodarowania terenu pod utworzenie własnego
boiska treningowego dla Akademii. Co w efekcie doprowadziłoby do budowy bazy
administracyjno - treningowej klubu.

3.5 Finansowanie
Formy finansowania klubu w przypadku planów rozwoju zostają zachowane. Zmianie
musi ulec jednak ich skala. Zwiększając zakres działalności organizacji automatycznie
generujemy znacznie większe koszty bieżące.
Szansę sprostania temu wyzwaniu widzimy przede wszystkim w instytucji Urzędu Miasta
Lublin za sprawą programów dotujących sport dzieci i młodzieży, ale także dzięki
formom wsparcia w postaci chociażby bezpłatnego udostępniania infrastruktury
sportowej.
Dokładamy również starao i przywiązujemy niebagatelną wagę do atrakcyjności
marketingowej organizacji co z kolei daje szansę współpracy i finansowania ze strony
przedsiębiorstw rynkowych w zakresie sponsoringu.

3.6 Analiza indywidualna
Niezwykle istotnym elementem w procesie szkolenia jest ocena efektywności
wykonywanej pracy. W tym celu klub zamierza wprowadzid kartę zawodnika na
podstawie, której klub będzie miał możliwośd monitorowania przebiegu edukacji
piłkarskiej każdego adepta Akademii.
System to przede wszystkim informacja zwrotna o postępie, predyspozycjach
i możliwościach młodego piłkarza dla szkoleniowców prowadzących szkolenie
w Akademii. Jednocześnie jest to też doskonała baza danych dla przyszłych trenerów
zawodnika w przypadku zmiany przynależności klubowej.

3.7 Partnerzy sportowi
W swoich celach Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zakłada nawiązanie relacji
z jednym z lubelskich klubów piłkarskich prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży
powyżej 12 roku życia. Pragniemy dołożyd również starao, aby w gronie partnerów
sportowych Akademii znalazł się klub z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce.
Współpraca głównie warunkowałaby przekazywanie zainteresowanych i wyróżniających
się zawodników, którzy ukooczą 12 rok życia do klubu partnerskiego w celu kontynuacji
treningów i rozwoju. Ponadto relacje dałyby szeroki zakres możliwości wymiany
doświadczeo z zakresu administracyjnego dla zarządzających organizacją oraz
szkoleniowego dla kadry trenerów.

3.8 Kapitał ludzki
Na czele listy problemów z jakimi mierzą się lokalne kluby bardzo często pojawiają się
ograniczenia osobowe. Wiele pomysłów i projektów zostaje w głowie, gdyż brakuje
w otoczeniu jednostki osób mogących zaangażowad się w daną inicjatywę. Akademia
w oparciu o swój zaawansowany poziom organizacyjny gotowa jest podejmowad
współdziałanie w ramach wolontariatu czy staży lub praktyk.
Celem klubu jest rejestracja w bazie Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin
oraz Systemie Obsługi Praktyk UMCS. Często młodzi ludzie nie mają wiedzy o
funkcjonowaniu podmiotów lub tego jak do nich dotrzed, aby realizowad swoje
zainteresowania, pasję lub po prostu zdobywad cenne doświadczenia.

3.9 Kalendarz organizacji
Planowanie to fundament sprawnej i zorganizowanej pracy każdej organizacji. Od
terminów i działao mniej istotnych po kluczowe okresy i duże wydarzenia. Okres,
zadanie, osoba odpowiedzialna i status wykonania to elementy, na których działamy.
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Ponadto:
Beata Stepaniuk – Kuśmierzak Radna Rady Miasta Lublin / Szkoła Podstawowa Nr 32 w Lublinie
Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie / Przedszkole Nr 7 w Lublinie / Rada Dzielnicy Bronowice
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Akademia Piłkarska Bronowice Lublin
ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin
tel.: 500 147 975
e-mail: biuro@akademiabronowice.pl

www.akademiabronowice.pl
www.facebook.com/APBronowiceLublin

