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Program ten ma na celu stworzenie europejskiego programu 
rozwojowego dla młodych liderów, którzy mają ambicję 
poprowadzić hokej w swoim kraju i na arenie międzynarodowej 
na nowe wyżyny. 


6 liderów młodzieżowych z Polski, Czech, Ukrainy, Walii, Danii i 
Szwecji będzie współpracować z 5 ekspertami w dziedzinie 
przywództwa i rozwoju młodzieży.

CEL



PARTNERZY
1. Danish Hockey Federation 
2. Polish Hockey Federation 
3.Swedish Hockey Federation 
4. Ukraine Hockey Federation 
5. Wales Hockey Federation 
6. Czech Hockey Federation  
7.European Hockey Federation (Belgium) 
8. Copenhagen University  (Danemark) 
9.Streetgames (England) 
10.SportInq (Netherlands) 



PRIORYTETY PROGRAMOWE
• Zapewnienie długoterminowego programu reform niezbędnych do tego, 

aby sport nadal odgrywał kluczową rolę w społeczeństwie. 


• Budowa ścieżek rozwoju liderów administracji sportowej i kierownictwa


• Umożliwienie młodym osobom zdobycia certyfikowanego doświadczenia


• DualCarrer


• Wzmocnienie wymiany dobrych praktyk




“Before you can lead others…  
you have to discover yourself “ 



POŻĄDANE EFEKTY 
INTELLECTUAL OUTPUTS 
1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA 
Pozwoliłoby to ukształtować i wspierać mechanizmy i wiedzę wprowadzoną w 
celu rozwijania i dostarczania edukacji w ramach innych efektów intelektualnych. 

2.KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZWOJU PROGRAMU AIYL 
Celem będzie wypracowanie pragmatycznego i elastycznego podejścia do 
pozyskiwania młodych entuzjastycznych liderów na pozycji, na której przyczynią 
się do rozwoju hokeja w swoim kraju. 

3.PROGRAM ROZWOJU REGIONALNYCH LIDERÓW MŁODZIEŻY 
Celem jest połączenie formalnego uczenia się z doświadczeniami zdobywanymi 
w miejscu pracy. 



4.ŚCIEŻKI KARIERY 
Ścieżki kariery pozwalają uzyskać jaśniejszy obraz kroków, jakie mogą podjąć, aby 
awansować na wyższe stanowiska w hokeju 

5.KAMPANIA INFORMACYJNA 
Uwydatnienie w jaki sposób edukacja przyczynia się do rozwoju podstaw, poprzez 
tworzenie ścieżek edukacji i kariery, aby rozwijać przywództwo młodzieży, a tym 
samym wprowadzać więcej niezbędnych innowacji w naszym sporcie. 

6.SZCZEGÓŁOWY RAPORT 
Będzie to wymagało dokładnego zestawienia i układu w celu opublikowania tych 
spostrzeżeń i dodatkowo poparte tłumaczeniem raportu na różne języki. Aby 
przetwarzać szersze rozpowszechnianie. 

POŻĄDANE EFEKTY 
INTELLECTUAL OUTPUTS 



INNOWACYJNOŚĆ 
• Nigdy nie było projektu przywództwa w 

kontekście UE, który łączyłby „dziedzictwo”, 1-2 
letni program rozwoju, ścieżki kariery i kampanię 
uświadamiającą, aby zapewnić długoterminowe, 
podejście do przywództwa w sporcie


• Wykorzystanie nowoczesnych technologi i 
doświadczenia partnerów w tym zakresie


• Wykorzystanie zdobytego treningu w praktyce 
pracy administracyjno - organizacyjnej



WARTOŚĆ DODANA UE 
EU ADDED VALUE

• Program wspiera integrację i równość szans-  artykuł 23 
dotyczący równości kobiet i mężczyzn z Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej


• kształtujemy przyszłą politykę sportową 

• Program stworzy spin-offy, w których uczestnicy z jednego 
kraju będą wspierać i zdobywać doświadczenie w innym 
kraju


• „Młodzi inspirują młodych”



APLIKACJA PROJEKTOWA 
PROJECT DESIGN



KOMUNIKACJA 
• EU Branding 

• Chmura 

• Grupa Whatsapp 

• Upowszechnianie : materiały promocyjne 

• Strona internetowa https:/www.sportyouthleaders.eu 

 



„Bo coś w szaleństwach jest młodości, 
wśród lotu wichru, skrzydeł szumu, 

co mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze 
od rozumu…” 

Leopold Staff



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Kontakt mailowy: mateusz.grochal@pzht.pl

mailto:mateusz.grochal@pzht.pl

