Oferta

członkowska

Integracja - Wiedza - Kompetencje - Prestiż

Zróbmy to razem dla piłki!
Polska piłka nożna stoi przed ogromnym wyzwaniem – potrzebne są strategiczne decyzje, które pozwolą rozwijać profesjonalne szkolenie już od najmłodszych lat. Niestety, obecnie akademie i szkółki piłkarskie nie mogą liczyć na wsparcie ze strony
PZPN oraz związków wojewódzkich czy samorządów. Brakuje
środków ﬁnansowych na wynagrodzenia dla trenerów, rozwój
obiektów sportowych, a nawet na bieżące funkcjonowanie.
Jako Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS
jesteśmy przekonani, że przyszłość piłki nożnej zależy od
zaangażowania i współpracy całego środowiska piłkarskiego.
Skupiając silną grupę ambitnych szkółek i akademii piłkarskich
z całego kraju, promujemy profesjonalne zarządzanie, podnosimy jakość szkolenia, dzielimy się wiedzą i wspieramy w codziennych wyzwaniach.
Chcesz rozwijać swoją akademię, realizować wspólne projekty
podnoszące poziom szkolenia i zarządzania, zdobywać nową
wiedzę i budować relacje w środowisku piłkarskim? Dołącz do
nas i wspólnie działajmy na rzecz piłki nożnej dzieci i młodzieży!
Stowarzyszenie PASS to:

Synergia

Prestiż

Wymiana wiedzy

Ogólnopolski zasięg

Rozwój
kompetencji

Współpraca
i integracja

Cele Stowarzyszenia PASS
Profesjonalizacja szkolenia w dziecięcej i młodzieżowej
piłce nożnej.
Integracja środowiska i budowanie relacji pomiędzy
szkółkami i akademiami piłkarskimi.
Budowanie pozytywnego wizerunku środowiska.
Obniżanie barier organizacyjnych i ﬁnansowych w rozwoju
szkółek i akademii piłkarskich.
Wsparcie w pozyskiwaniu środków ﬁnansowych na rozwój
wspólnych projektów piłkarskich.
Stanowienie głosu środowiska akademii i szkółek
piłkarskich w dyskusji z PZPN i związkami regionalnymi.

Jak osiągniemy nasze cele?
› Organizacja cyklicznych szkoleń dla osób zarządzających
akademiami piłkarskimi (m.in. marketing, sponsoring,
prawo, ﬁnanse).
› Realizacja wspólnych projektów – sparingów, turniejów,
obozów, wymian stażowych czy szkoleń dla trenerów.
› Współpraca z mediami – zaangażowanie mediów lokalnych,
ogólnopolskich i branżowych.
› Realizacja zakupów grupowych sprzętu sportowego,
grupowe negocjacje z dostawcami i producentami.
› Pozyskiwanie sponsorów i partnerów dla Członków
Stowarzyszenia, pomoc przy ubieganiu o dotacje.
› Opiniowanie regulaminów i reform, wychodzenie z własnymi
propozycjami zmian w przepisach, wsparcie Członków w
kontakcie z PZPN oraz związkami wojewódzkimi.
Nasze grupy docelowe:
› Szkółki i akademie piłkarskie, grające w strukturach
związkowych i poza nimi.
› Producenci sprzętu sportowego i dostawcy usług dla piłki
nożnej.
› Firmy wspierające sport dzieci i młodzieży – sponsorzy i
partnerzy.
› Trenerzy, koordynatorzy, menedżerowie.

Korzyści dla szkółek i akademii
Korzyści ﬁnansowe
› Udział w zakupach grupowych sprzętu sportowego w niższych
cenach.
› Pomoc Stowarzyszenia w pozyskiwaniu dotacji miejskich i
funduszy ministerialnych.
› Wsparcie Stowarzyszenia w poszukiwaniu sponsorów i partnerów.
› Możliwość współpracy z partnerami i sponsorami Stowarzyszenia.

Korzyści sportowe
› Udział w wymianach stażowych pomiędzy akademiami
członkowskimi oraz klubami partnerskimi.
› Udział w szkoleniach dla trenerów organizowanych przez
Stowarzyszenie.
› Wspólna organizacja meczów i turniejów z Członkami
Stowarzyszenia.
› Udział w turniejach organizowanych i wspieranych przez
Stowarzyszenie.

Korzyści związane z zarządzaniem
› Udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez
Stowarzyszenie (zarządzanie, marketing, sponsoring, ﬁnanse,
prawo).
› Wymiana wiedzy i know-how z pozostałymi Członkami
Stowarzyszenia.
› Dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania
i marketingu sportowego.
› Dostęp do informatycznego systemu zarządzania akademią na
preferencyjnych warunkach.

Korzyści marketingowe
› Wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia we własnych działaniach
marketingowych.
› Wsparcie Stowarzyszenia w promocji projektów realizowanych
przez Członka.
› Logotyp Członka na stronie internetowej Stowarzyszenia.
› Logotyp Członka w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia.

Korzyści prawne i organizacyjne
› Dostęp do stałego dyżuru radcy prawnego, wyspecjalizowanego
w prawie sportowym.
› Wspólne lobbowanie zmian i reform w PZPN oraz związkach
wojewódzkich.
› Wsparcie Stowarzyszenia w relacjach z samorządem.
› Doradztwo Stowarzyszenia w rozwoju infrastruktury sportowej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się ze składką
członkowską, która służy realizacji celów statutowych.
Wysokość składki uzależniona jest od liczby zawodników
trenujących w akademii:
› szkółki i akademie do 200 zawodników – 100 zł
miesięcznie,
› szkółki i akademie od 200 do 400 zawodników – 200 zł
miesięcznie,
› szkółki i akademie powyżej 400 zawodników – 300 zł
miesięcznie.
Jeżeli nie prowadzisz swojej szkółki ani akademii piłkarskiej, również możesz zostać Członkiem naszego Stowarzyszenia. Dlaczego warto?
› Udział w szkoleniach dla trenerów organizowanych
przez Stowarzyszenie.
› Wymiana wiedzy i know-how z pozostałymi Członkami
podczas cyklicznych spotkań.
› Lobbowanie zmian organizacyjno-szkoleniowych w
Polskim Związku Piłki Nożnej i związkach regionalnych.
› Pomoc w organizacji stażów krajowych
i zagranicznych.
› Pomoc w poszukiwaniu pracy.
› Inicjowanie i realizacja wspólnych projektów z innym
Członkami Stowarzyszenia (organizacja wspólnych
turniejów, wyjazdów na turnieje lub obozy).
Koszt składki członkowskiej dla osoby prywatnej to 50 zł
miesięcznie.

Prowadzisz własną ﬁrmę i chciałbyś mieć wpływ na rozwój
polskiego sportu? Dołącz do Stowarzyszenia i buduj z nami
siłę polskiej piłki nożnej!
› Dotarcie do atrakcyjnej grupy docelowej – szkółki i
akademie, młodzi piłkarze i ich rodzice.
› Budowanie relacji podczas cyklicznych spotkań.

› Wykorzystanie wizerunku Stowarzyszenia
w działaniach marketingowych – budowanie prestiżu.
› Budowanie rozpoznawalności w całym kraju.
› Wsparcie w działaniach marketingowych kierowanych
do szkółek i akademii piłkarskich.
Koszt składki członkowskiej dla ﬁrmy to 300 zł miesięcznie.

Chcesz podnieść poziom polskiej piłki nożnej, masz pomysł na realizację innowacyjnego
projektu, potrzebujesz wsparcia w rozwoju swojej akademii?
Dołącz do Stowarzyszenia PASS i sprawdź, jak możemy Tobie pomóc.

Więcej informacji:
www.razemdlapilki.com
Dominik Kajzerski
Koordynator Stowarzyszenia
info@razemdlapilki.com
508 670 310
Wśród naszych członków są:

Wspierają nas:

