
ROZVOJOVÝ PLÁN

Svaz učitelů tance ČR, z.s., IČO: 00444944

Cíle jsou členěné do časových úseků:

- Trvalé = průběžně
- Krátkodobé = 1 – 2 roky

- Střednědobé = 3 – 5 let

- Dlouhodobé = 6 – 10 let

ROZVOJ A MLÁDEŽ

Trvalé:

- udržovat aktuální rozvojové plány jednotlivých regionů, případně sekcí a sledovat

jejich plnění

- udržovat postavení spolku při jeho nezastupitelné roli na poli českého sportovního a

společenského života

- monitorovat úspěšnost a efektivitu práce Sportovních akademii, Sportovních center

mládeže a Vrcholových center mládeže

Střednědobé:

- dosáhnout rozvoje pobočných spolků pro jejich zastoupení v každém okrese,

okresním městě
- průběžně zvyšovat členskou základnu ve věkové kategorii do 18 let každý rok

alespoň o 3%

- zvýšit členskou základnu mužů na podíl alespoň 40% a to s ohledem rozvoje

párových disciplín tanečního sportu

Krátkodobé:

- obnovení sportovní činnosti po koronavirové pandemii, plnohodnotná organizace

soutěží

- vytvořit koncepci činnosti neregistrovaných členů, zejména nejmladší věkové

kategorie

- zvýšit díky projektu Mladý sportovec členskou základnu mládežnických a juniorských

kategorií

- průběžné zvyšování členské základny mužů
- zpracovat přehled a zvýšit podíl žen, působících na pozicích trenérka a rozhodčí



- zvýšit finanční a materiální podporu Sportovních akademich, Sportovních center

mládeže a Vrcholových sportovních center mládeže.

STRUKTURA A SYSTÉM ŘÍZENÍ

Trvalé:

- udržovat aktuálnost legislativních předpisů a jejich návaznosti na legislativu ČR

- udržovat vhodnou strukturu komisí, sekcí v rámci spolku

- udržovat vhodnou personální strukturu sekretariátu s ohledem na velikost spolku

- udržovat rejstřík sportovců a členů dle pokynů Národní sportovní agentury

Dlouhodobé:

- dosáhnout minimálně 20% podílu žen, působících aktivně v celostátních a

regionálních orgánech

Střednědobé:

- dosáhnout minimálně 15% podílu žen, působících aktivně v celostátních a

regionálních orgánech

- s rozvojem sportu zvažovat vytvoření vhodných podmínek pro fungování volených

orgánů

Krátkodobé:

- zefektivnit elektronizace administrativních úkolů v rámci spolku a dosáhnout co

největšího podílu automatizace operací

- definovat oblasti pro meziregionální spolupráci a metody spolupráce

- zpracovat strategii k dosažení vyššího zapojení žen do struktur spolku

- zapojit externí pracovníky do oblasti řízení, vedení a vzdělávání rozhodčích a trenérů

POLITIKA, DIPLOMACIE A MEZINÁRODNÍ OBLAST

Trvalé:

- udržovat pozici spolku v rámci struktur příslušné mezinárodní federace (WDC, WDC

AL, WDO, WADF)

- udržovat pozici spolku v rámci struktur českého sportu, zejména v Národní sportovní

agentuře a Sdružení sportovních svazů ČR

Střednědobé:

- zpracovat možnosti systémové spolupráce okolních zemí s možností finanční podpory

této aktivity (zejména V4) – soutěže a taneční festivaly V4



- zpracovat možnost podpory z Evropských fondů pro kulturní výměny v rámci

propagace české kultury, konkrétně tradice tanečních a také pro oblast ParaDance

Krátkodobé:

- aktivní účastí v rámci Sdružení sportovních svazů České republiky a Národní

sportovní agentury zajistit adekvátní postavení specializovaných sportovních odvětví

- zpracovat přehled přímého zastoupení činovníků sportu na nejdůležitějších orgánech

(sportovní organizace, ministerstva, zastupitelstva, komise měst a krajů, apod.)

FINANCE A EKONOMIKA

Trvalé:

- udržovat stabilní situaci spolku, mít nepřekročitelnou finanční rezervu ve výši 20%

rozpočtu

- zajistit vícezdrojové financování spolku

Dlouhodobé:

- připravit se na případný přechod na euro

Střednědobé:

- připravit systém pro víceleté finanční plánování

Krátkodobé:

- aktivně se podílet na diskuzi s Národní sportovní agenturou o úpravách financování

specializovaných sportovních odvětví

- navýšit finanční toky do spolku při získávání dotačních prostředků z municipalitních

rozpočtů

KOMUNIKACE, MEDIALIZACE A MARKETING

Trvalé:

- zajistit kvalitní medializaci vrcholných sportovních akcí spolku

- udržovat kvalitní komunikaci na sociálních sítích

Dlouhodobé:

- dosáhnout maximálního využití všech potenciálních marketingových prostorů v rámci

spolku

Střednědobé:

- posílit mediální prezentaci akcí spolku



- navýšit příjmy z marketingu

Krátkodobé:

- ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky zajistit spolupráci

s Českou televizí

- optimalizovat internetovou prezentaci spolku s ohledem na rostoucí % využívání

mobilními zařízeními

- systémovým přístupem budovat a připomínat sportovní hvězdy spolku

VZDĚLÁVÁNÍ A METODIKA

Trvalé:

- udržovat každoroční kurzy na všech stupních trenérských licencí

- průběžně aktualizovat vzdělávací systém v jednotlivých oblastech (trenéři, rozhodčí,

funkcionáři, apod.)

- průběžně aktualizovat metodické materiály spolku

Střednědobé:

- schválit cílovou podobu a spustit realizaci systému práce s talentovanou mládeží

Krátkodobé:

- navázat mezinárodní spolupráci s dalšími národními svazy, podporovat mezinárodní

výměnu expertů a stáže členů spolku

V Praze dne 9.3.2022

………………………………………

Jiří Plamínek

Prezident Svazu učitelů tance ČR

Zpracoval: Vítězslav Rázek


