Výjezdní zasedání výkonného výboru HSC Havířov, 10. - 13. ledna 2019, Hotel Freud na Ostravici
Datum: 10. - 13. 1. 2019
Místo: Hotel Freud, Ostravice
Přítomni: Petr Kalman, Mar n Kučera, Kateřina Šajnarová, Milan Svojanovský, Vojtěch Zajíček, Robert
Mazouch
Sobota: Alena Sajdaková, Lenka Jurošková, Kristýna Nekolová, Mar na Kotulová, Marie Kalmanová,
Eva Kučerová, Dominik Kniezek, Václav Herzinger

Úkol

Kdo

Deadline

splněno

Organizační struktura
a metodika práce

Kateřina

říjen 2019

Vytvoření tabulky
měsíčních provozních
nákladů

Mar n

31. 8.

Určit osobu, kdo bude
mít na starost
inventarizaci
materiálu

Kateřina

15. 4.

Vytvořit medailonky
hráčů

Vojta

30. 4.

Revize zápisů VV z
2018 na webu

Mar n + Kateřina

31. 3.

Formulace stanoviska
klubu k SH a ČFB

Mar n

11. 3.

Zajis t prostor na
členskou schůzi

Petr

31. 3.

Poslat seznam hráčů
na Spas c

Katka + Vojta

24. 1.

ano

Zjis t termín
soustředění s HC

Mar n

18. 1.

ano

Tepláková soupravy
HSC Havířov

ano

Havířov
Sepsat společnou
strukturu a počet
znaků v podávání
žádos

Vašek a Mar n

30.3.

Vytvořit rozpočet na
rok 2020

Výkonný výbor

30.9.

Narozeninová přání

Maruška

zahájit od 1.2. -

ano

Vytvořit databáze
kontaktů (jednoty,
partneři, členové,..)

Maruška

18.2.

ano

Oslovit Pavlu ohledně
kronikářky

Mar n

do 31.1.

ano

Rozdat kalendáře
partnerům

Výkonný výbor

do 31. 1.

ano

Rozdat kalendáře
hráčům

Trenéři

do 31. 1.

Ujasnění pozice v
rámci cw - opravdu
Marťa bude články i
vkládat na web?

Mar n, odpověď dát
Marušce

do 18. 1.

Vytvořit cestu trenéra
a hráče

Kateřina a Alena

30. 6.

Vytvořit cestu podání
a vyúčtování dotace
(graﬁcky zpracovat)

Mar n

30. 6.

Vytvořit cestu
dobrovolníka a
rozhodčího

Petr a Kristýna

30. 6.

Vytvořit trenérskou
pla ormu

Kateřina

28.2.

ano

Vytvořit formulář pro
IP hráčů

Kateřina

31. 1.

ano

dopracovat vize HSC

Mar n (celý VV)

ano

24. 4.

levnější tělocvična Olomouc

Robert

ano

nový web

Mar n

duben 2019

kampaň nové auto

Mar n

březen 2019

1) Vize HSC Havířov
V průběhu výjezdního zasedání odpovídali členové výkonného výboru, organizačních pracovníků,
trenérů, hráčů a organizačních pracovníků na otázky týkající se vize HSC Havířov. Z vyplývající
odpovědí vytvoří výkonný výbor do následující členské schůze společnou vizi/poslání klubu a cíle,
kterých chceme společně dosahovat.
Kdo je to HSC Havířov?
-

komunita, tým, společenství, rodina → s přesahem, prostor pro seberealizaci

-

prostor pro setkávání

-

sportovní klub s přesahem

-

nezisková organizace

-

sportovní klub, který BY SE MĚL soustředit na výkonnostní a rekreační sport!

-

skvělý tým

-

empa cký tým

Co dělá HSC Havířov?
-

nabízí lidem s tělesným handicapem nejlepší možné podmínky pro sportovní vyži

-

ukazuje, co lidé s TH dokáží

-

překonává bariéry

-

obohacuje všechny zainteresované

-

integruje

-

nabízí prostor pro seberealizaci

-

děláme lidi lepší

-

budujeme komunitu boccii

-

vytváříme příležitos

-

tvoříme image

-

spojujeme lidi

-

vyboccuje z řady

-

maximum pro své hráče

-

nyní snaha o KONCEPČNOST

Proč to dělá?
-

sport je pro člověka důležitý

-

existuje poptávka

-

realizuje své já

-

umí to

-

tvoří přidanou hodnotu

-

baví je to

-

vidí v tom smysl

-

pro zlepšení a kvalitu života lidí s TH

-

máme skvělé hráče, kteří si zaslouží být lepšími

Jak to dělá?
-

materiálním zajištěním

-

organizace akcí

-

s nadšením

-

support

-

komunikací s veřejnos

-

týmová práce

-

inova vním způsobem

-

trénováním

-

rozvíjením klubu

-

s důrazem na vztahy

-

postupné zlepšování ve všech směrech komunikace a realizace

-

dělá vše na maximum

-

dobře

Jak ses k boccii dostal?
Rob - Přes kamaráda na FTK - začal asistovat Míši Zdráhalové u rampy.
Vojta - Mar n mi dělal vedoucího na nějaké akci, tak mě oslovil, jestli bych neměl zájem
trénovat, protože dřív jezdíval na boccia tábory.
Alča - Díky Jiřiny Nevrlé, byla součás HELP Klubu a Roman chtěl sportovat (ve fotbalové
bráně ho nebavilo sedět :D )
Milan - V roce 2004 přes jednu kamarádku, která hrála ligu (takže díky Jirky)
Lenka - Hledali pro Aničku uplatnění ve sportu, v integrovaném klubu Brána mohla až od
sedmi let

Kristý - pomoc na E3CH + H10 (Mar n)
Dominik - Přes ADAMa na 19. HTB
Maruška a Petr - Přes Bránu a tábor, Mar n je k boccie dále přivedl
Marťa - Když poznala Mar na, chtěla si zažít to, o čem píše
Vašek - po úraze v Hrabyni byl seznámen s bocciou, potom v Paraple, k HSC se dostal přes
hráče Marka, který řekl asistentovi od Vaška
Co Tě u boccie drží?
Lenka - viditelný pokrok hráčů, pozi vní energie od hráčů, chci se dozvědět víc
Milan - Jirka, vnímám velký smysl pro spoustu lidí, propojujeme lidi, bylo to umocněno, když
jsem byl poprvné na mistrovství světa a viděl jsem ty lidi různých ras a jak se propojují
Alča - Roman, a když vidím potenciál hráčů (Barča a její c žádos vost), líbí se mi ve světě
boccii, že se lidi přijímají takoví, jací jsou a vidí ČLOVĚKA a ne handicap. Mám možnost
předávat zkušenos
Vojta - kolek v hráčů a týmu, ještě mě to baví, místo kde získávám zkušenos , rád jsem u
změn, kon nuita
Rob - Pomáhám a vedu hráče k jejich seberealizaci, jsem nápomocen světu, hlavní mo vací je
práce s hráči a jejich posunu nejen výkonnostního, ale osobnostní rozvoj (Honza umí říct ne,
udělat těžké životní rozhodnu ), boccia spojuje a je komunita
Rozhodčí: - skvělý kolek v, ve kterém se dobře pracuje a ty turnaje si pak užiji
- kolek v, nové prostředí, možnost využít své dovednos , smysluplně využít
čas, výzva
- Mo vací je pomáhat lidem a zapojovat je do života jako má každý jiný člověk
Vašek - baví ho ten samotný sport, lidi, turnaje, oproštění od domácího stereotyp
Marťa- lidi, atmoška - prostě demen , je to pro mě relax, odreagování, ak vní odpočinek
Maruška - komunita lidí, kteří chtějí dělat práci pořádně a vést klub

2) Náborová akce
Aby se klub HSC Havířov mohl nadále rozvíjet, je potřeba, aby do něj přicházeli noví lidé a klub se
mohl neustále rozvíjet. Výkonný výbor se chce v následujícím roce věnovat, mimo základní činnost,
náborovým akcím. Zpočátku je ale nutné stanovit si, kdo je vlastně cílovou skupinou náboru, jak
můžeme nové členy nabírat, jak je zpočátku provázet a pečovat o ně, aby s klubem spolupracovali
dlouhodobě.

Kdo je cílová skupina náboru?
-

hráči

-

trenéři

-

dobrovolníci

-

rozhodčí

-

sponzoři/partneři - fundraising, péče o partnery

-

management (web, péče o partnery, kronikář, šé renér, event manager, member care,
náborový manager)

-

přátele/fanoušci

Jak?
Hráči
-

Již organizované akce (turnaje, tréninky, chod, web,

-

Šeptanda

-

Náborová akce (rehabilitační ústavy, školy, fyzio zařízení, veřejné akce,..)

-

Nabídka naších ak vit sociálním službám - osobní asistence

-

Navázat spolupráci se sportovními kluby zdravých

Dobrovolníci
-

Již organizované akce

-

Šeptanda

-

Náborová akce ve školách
•ZŠ (9. třída)
• SŠ
• VŠ

-

Firmy a jejich zaměstnanci (beneﬁty)

Trenéři - sportovci!
-

Sportovní gymnázia, SŠ a VŠ

-

Ak vní, bývalý sportovec

-

Kampaň

-

Náborová akce

, propojení sportovních klubů)

3) Onboarding - Vítej na palubě!
Náborové akce děláme cíleně i necíleně, výkonný výbor ale vnímá nutnost umět do klubu zapojit
zájemce o členství. VV sepsal, co od potencionálního člena očekáváme a co mu nabízíme. S mto
Kdo jsme?
-

bude doplněno na základě zpracované vize

Jaké jsou naše služby?
-

bude doplněno na základě zpracované vize

Proč jsi pro nás důležitý?
-

Účast na akcích

-

Práci srdcem

-

Týmový hráč

-

Inicia vu

V čem jsme jiní? Vyboccujeme z řady!
Co Ti nabízíme?
-

Skvělá parta

-

Srdeční záležitost

-

Trainee program (vztahy)

-

Rozvoj, vzdělání

-

Jazdy!

-

Changing the world! k lepšímu

4) Postoj k situaci dvou federací na poli boccii v ČR
Česká federace Spastic Handicap:
Ve výhodách spolupráce s ČFSH vnímáme čistě pragma cké důvody - možnost sportovců účastnit se
ligových turnajů a reprezentovat Českou republiku na BISFED turnajích, jelikož ČFSH je proza m
jediným orgánem, který může vysílat hráče na tyto turnaje.
-

reprezentační koncepce mají hezky sepsanou jako teorii

-

kontakty se zahraničím/BISFED

V postoji našeho klubu převládá ale silná demo vace ke spolupráci s touto federací a hned z několika
důvodů:
-

Sice ČFSH pověřuje TJ/SK k organizaci ligových turnajů, ale jejich kvalita po organizační
stránce je naprosto tristní a často nám způsobuje spíše další starosti (řešení ubytování,
stravu jakožto základním prvkem organizace turnaje),

-

dále ČFSH je v otázce reprezentace u nás vnímán spíše pouze jako papírovým orgánem, ale
podmínky, za kterých se hráč může zapojit do reprezentace, jsou demotivující a nevzbuzují
zájem a motivaci mezi sportovci i kluby k zapojení se do reprezentace,

-

téměř nulová prezentace boccii jako paralympijskému sportu (Vedoucí realizačního týmu
boccia Michaela Říháčková je správcem FB stránky Czech na onal boccia team, na které
prezentuje své OSOBNÍ názory a postoje, ale ne reálnou situaci boccii v ČR jako celku),

-

nevyvíjí týmovou a efektivní spolupráci mezi jednotlivými TJ/SK, což by jako spojovací orgán
měl být jeho primárním úkolem

-

nulový koncept do budoucna

-

nevyvíjí ak vitu v hledání nových sponzorů

-

nevyvíjí ak vitu s dalšímu subjekty

-

celková pasivita

-

pasivní komunikace

-

likvidace paralympijského sportu boccia v ČR

-

nulová ﬁnanční podpora TJ/SK

+

Czech boccia tour

+

časomíry

+

support ﬁnance

+

snaha o rozvoj

-

vize, koncept

-

personální kapacita

-

reprezentace ČR

-

komunikace

-

marke ng

ČFB

5) Organizační struktura HSC Havířov a metodika aktuálních pracovních pozic

Aktuální pracovní pozice:
-

Předseda - koordinátor všeho

-

Účetní - Radka Jahnová

-

Administra vní pracovník (DPP, smlouvy, administrace členů, práce s fakturami, pošta..)

-

Dotační specialista - Václav

-

Trenér - systema cká práce, kompetence

-

Koordinátor trenérů

-

Koordinátor dobrovolníků a rozhodčích

-

Správa webových a facebookových stránek - Textové záležitos Mar na, správa webu
Maruška, programování webu/slidery Vojta

-

Zástupce hráčů - Marek jako zástupce

-

Střih videí - Jirka

-

Copyiright veřejných výstupů - Mar na

Dále:
-

cesta hráče

-

cesta trenéra

-

cesta dobrovolníka

-

cesta podání žádos

-

cesta podání vyúčtování

-

Organizátor turnaje - manuál HTB

-

Vedoucí výpravy

6) Oblast trenérství

Očekávání klubu na trenéra

Co pro to uděláme

Znalost pravidel

Školení + spolupráce se sudími

Poznámky
-

-

Vyžadovat disciplínu ze stran
hráčů

Vytvoření pravidel, to kdo
trenér je

Komunikační skupina
na FB (sdílení poznatků
z tréninků)
Intenzivněji před
turnajem (jednou do
turnaje), 1x za měsíc

Koncepce tréninků
tréninkové plány
- obsah tréninku
- pravidelné testování
- vyhodnocování turnaje

Vytvoření pla ormy ze strany
klubu

Profesní rozvoj

Soustředění, účast 1
akreditovaného kurzu ročně

Videotréninky

Technické zázemí + videa +
střih + dostupnost

Materiální zajištění + revize

Finance na jejich zakoupení

Spolupráce s vedením
- pravidelná komunikace
- pravidelné setkávání
- obustranná zpětná
vazba

Dialog

-

1 trenér - 2 hráči
ak vní, 4 rekreační

-

individuální práce
skupinová práce

Výchova nástupců, spolupráce
s trenéry
Vedoucí výpravy (rozdělení)

1 500 Kč

Obsahová náplň tréninku na
soustředění

Organizace soustředění

Evidence docházky
Spolupráce s FYZIO

Zajištění fyzioterapie+ domluva
na způsobu práce a
koncepčnos

7) Oblast organizace klubu

Web – návrh nové struktury bude dodán v pondělí
●

Deadline – do konce května

●

Zodpovědná osoba – mar na

●

Úkol – zpracovat zadani do 14.1. – Mar na

Kampaň na auto – připravit v první polovině roku a spus t v září
●

Úkoly:

i. Mar n – zjis t reálnou cenu auta – do konce ledna
ii. Václav – najit donátory,kteří podpori tento ucel – do konce ledna
iii. Mar na – vytvořit plán kampane – do konce ledna
Kompetence lidí kdo co dělá
●

Proběhlo vyjasnění pro marusku, martu

●

Je třeba do celkové organizační struktury , která vzniká zařadit a jasně popsat kompetence a
pracovní nápln všech pracovníku (marek, jirka, externis , VV apod) – org strukturu pak
umis t verejne na web, na Gdisk, používat do vyrocni zprávy apod.

●

Úkol – VV – při tvorbe org struktury

Dotace
●

cesta žádos o dotace: Výzva (V) – rozpočet (V) – kontrola VV – TEXT (V-CW-V) – Přílohy (V) –
Podání žádos (M, V)

●

cesta vyúčtovani dotace – dopracovat – úkol Mar n do 15. ledna

Newslettery
●

Zavádíme od letošního roku – zodpovědnost Marťa

●

Frekvence – cca 2 krát do roka plus nahodile dle potřeby

●

První newsle er vydat v půlce června po členské schůzi – úkol Marťa

Klubová kronika – úkol Mar n oslovit Paju
B-wishes – bere si na starost Maruška – ihned
Databáze kontaktů
Úkol: Maruška – do konce ledna vytvořit databázi
●

Boccia jednoty

●

Partneři/sponzoři

●

Členové – aktualizovat, zamyslet se nad vhodnejsi strukturou

Další k řešení
●

Jirková videa – správná distribuce k hráčům – úkol pro trenéry

●

Vašek nabízí zvedák na turnaje, použijeme?

●

Určit vedoucí výprav turnajů

8) Oblast rozhodčích a dobrovolníků
Otázka dobrovolnictví
●

Panuje zde shoda s názorem VV, že je třeba nabírat nové dobrovolníky a dále se o ně
v rámci HSC (potažmo H10, E3CH a dalšího) starat

●

Je třeba udělat koncept náborů, onborad programu a trainee programu – z
přítomných se na tom chce podílet Kristýna, Tykev se moc necí být v této
problema ce ak vní, Dominik rád pomůže, ale spíš očekává zaúkolování (roznos
plakátů, účast na akci, …)

●

Úkoly – do konce února 2019 chci s Kristýnou:
o

dát do kupy návrh náborové akce (konkrétní cílové skupiny, navržení

konkrétních dat NA, vytvoření manuálu pro NA, …)
o

vytvořit adresář dobrovolníků

o

„hierarchie“ dobrovolníků

o

nástřel akcí pro stávající dobrovolníky (+ případné materiální/ﬁnanční

rozvahy)
o

stanovení si dalších cílů pro rok 2019 (příp. dlouhodobější cíle)

o

doplnění týmu pro „péči“ (uvítám nějaké návrhy)

Otázka rozhodčích
●

Tykev i Dominik chtějí i nadále pokračovat jako rozhodčí, Tykev by ráda kariérní růst
(např. možnost stát se mezinárodním rozhodčím), což jí v klubu nemůžeme
nabídnout

●

Workshop – určitě ano, spíše navázaný na turnaj, lepší otevřený i pro ostatní rozhodčí

●

Docházení na tréninky v rámci edukace hráčů a trenérů – Tykev a Dominik ano,
zapojení ostatních těžko říct (bude dotazník)

●

Úkoly:

o

vznést dotaz na SH a ČFB ohledně kariérního růstu rozhodčích

o

dotaz na SH ohledně školení rozhodčích 2019

o

dotazník ostatním rozhodčím (ohledně jejich budoucnos , účas na

trénincích, workshopech, příp. soustředění)
10) Harmonogram klubu

Datum

Co

10. - 11. 1. Výjezdní zasedání výkonného výboru
7. 3.

Místo

Pro koho

Ostravice, Hotel
Freud

VV

Schůze VV

VV

16. - 17. 3. Otevřená národní soutěž SH

Velké Meziříčí

Hráči

26. 3. - 1. 4. Evropský pohár BISFED

Záhřeb

Repre

12. - 14. 4. Czech Boccia Tour // 21HTB

Havířov

Všichni

25. 4.

Schůze VV

VV

28. 4. - 4. 5. Světový pohár BISFED

Montreál

Všichni

11. - 12. 5. Otevřená národní soutěž SH

Brno

Hráči

31. 5. - 2. 6. Czech Boccia Tour

Praha

Hráči

6. 6.

Ostrava

Všichni

13. - 17. 6. Boccia Tatra Cup

Liptovský Ján

Hráči

Interna onal Germany Para-Boccia
20. - 23. 6. CUP

Saarbrücken

BC4/BC5

9. - 11. 8.

Nymburk

Hráči

Sevilla

Repre

Členská schůze HSC Havířov

MČR v boccie SH

25. 8. - 1. 9. Mistrovství Evropy BISFED

Hráči +
trenéři

13. - 15. 9. Soustředění pro hráče HSC Havířov
22. - 29. 9. Evropský pohár BISFED
4. 10.

Schůze VV

13. 10.

Residomo H10

Vedoucí
výpravy

Nymburk

Repre
VV

Havířov

všichni

29. 10. - 4.
11.
Evropský pohár BISFED

Povoa,
Portugalsko

Repre

15. - 17. 11. Czech Boccia Tour

Plzeň

Hráči

30. 11.

22. havířovský turnaj v integrované
boccie

Havířov

Všichni

13. 12.

Schůze VV

Havířov

14. 12.

Vánoční turnaj v integrované boccie

Všichni

Petr Kalman

Kateřina

9.-12.1.202
0

Ostravice, Hotel
Výjezdní zasedání výkonného výboru

Freud

VV

11) Práce s partnery
Kdo?
-

Sponzoři

-

státní orgány (kraj, město)

-

mediální partneři, dárci

-

jiné neziskové organizace

-

nadace

-

podporovatelé (Npř. Autodům Vrána,..)

-

soukromé osoby

-

sociální služby

-

federace

-

paralympijský výbor

Co můžeme nabídnout?
-

Výroční zpráva

-

PFko

-

skové zprávy

-

newspapery

-

personální výpomoc

-

pozvání na turnaje (integrovka) + další akce (H10)

-

sdílení zkušenos

-

zmínění referencí partnerů

-

seznam stávajících partnerů

Jak?
-

Elektronicky

-

Osobní setkání (alespoň jednou ročně- i s hráči, nechat na nich hlavní roli)

-

Dopis

Zápis zpracovala Kateřina Šajnarová.

