
Zahrnuje aktivity, 
související
s nancováním, 
ekonomikou, účetnict-
vím
a výkaznictvím
federace a rozvojem
i řízením dceřiných 
subjektů (například 
s.r.o, nadace
a podobně).

Zahrnuje aktivity, které 
jsou spojeny s běžnými 
operativními činnostmi 
řízení běžného
administrativního administrativního 
provozu fungování 
federace (funkce 
sekretariátu federace, 
řízení soutěží, zajištění 
materiálového vybav-
ení, atd.)

Zahrnuje aktivity, které 
jsou potřebné
k denování rozvoje
a vlastnímu řízení 
rozvojových činností, 
zajišťujících pozitivní 
změny v rozvoji
federace.federace.

Zahrnuje aktivity 
směrem k divákům, 
spolupracujícím 
fyzickým i právnickým 
osobám,
spolupracujícím subjekspolupracujícím subjek-
tům (fankluby, státní 
správa, sportovní 
sdružení, atd.), tedy 
všem, kteří sympatizují
s basketbalem.

Zahrnuje aktivity
v souvislosti s hráči, 
trenéry, rozhodčími, 
funkcionáři,
fyzioterapeuty, lékaři, fyzioterapeuty, lékaři, 
tedy osobami, které 
aktivně působí
v basketbalové federaci.

EkonomikaInterní procesyStrategie a rozvojPasivní basketbalová
populace

Aktivní basketbalová
populace

PRINCIPY ŘEŠENÍ STRATEGIE ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE

Knihovna tréninkových postupů v basketbalu.

Vzdělávání mladých trenérů basketbalu.

Vzdělávání basketbalových rozhodčích.

Manuál organizování basketbalových utkání
a jejich televizních přenosů.

Systémová podpora basketbalu na základních
a středních školách.

Rozvoj basketbalové disciplíny „Minibasketbal“.

Zavedení a rozvoj basketbalové disciplíny „Basketbal 3x3“.

Webová prezentace a informační základna
České basketbalové federace.

Kalendář sportovních akcí České basketbalové federace.

Plán společenských akcí České basketbalové federace.

Denice práv a produktů České basketbalové federace.

Kultivace prostředí basketbalových hal.

NAŠE  STRATEGICKÉ PROJEKTY

Zvyšovat počet aktivních hráčů, trenérů, funkcionářů,
rozhodčích a komisařů.

Zvyšovat kvalitu speciálních činností hráčů, trenérů,
funkcionářů, rozhodčích a komisařů.

Rozvíjet dobré vztahy s národními a nadnárodními,
sportovními i společenskými elitami.

Vytvářet podmínky pro sympatizující občany 
České republiky.

Vytvářet a formovat basketbalovou komunitu mládeže.

Stabilizovat basketbal jako třetí sport
v České republice.

Podporovat organizačně, personálně, materiálně
i nančně basketbalovou disciplínu 3x3.

Podporovat informační platformy a mediální aktivity.

Realizovat aktivity k získání nančních prostředků
ve prospěch mládeže.

Soustřeďovat nanční prostředky na rozhodující
basketbalové projekty.

Zvyšovat kvalitu řízení federace na všech stupních řízení.

Zlepšovat sportovní i organizační úroveň
basketbalových soutěží v České republice.

NAŠE CÍLE

Vytváříme podmínky pro rozvoj komunity basketbalu na všech jeho úrovních a ve všech disciplínách.
Při tom spolupracujeme s národními a nadnárodními sportovními i společenskými elitami.

NAŠE MISE: VÍCE PRO BASKETBAL

OTEVŘENÝ VZRUŠUJÍCÍ CHYTRÝ SPOLEČNÝ POKROKOVÝ ODPOVĚDNÝ SVĚŽÍ DYNAMICKÝ

BASKETBAL S NEJVYŠŠÍMI CÍLI.  ZAMIŘ VÝŠ, HRAJ BASKETBAL!

MY JSME BASKETBAL!


