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Helyzetelemzés, létesítmények, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása! 
A sportegyesületünkben két tagozat működik, egy felnőtt és egy ifjúsági U19. A felnőtt és ifjúsági 
U19 csapatban 20 fő felnőtt és 40 fő ifjúsági játékos sportol. Szeptembertől május végéig – a téli 
pihenőt leszámítva -  minden hétvégén bajnoki mérkőzést játszanak felváltva hazai, illetve idegen 
sportpályákon. A sportolók többsége döbröközi fiatal, de a környékbeli településekről (Dombóvár, 
Kurd, Gyulaj) is vannak igazolt játékosaink. A mérkőzések között hét közben 2 edzést tartanak az 
edzők a csapattagok részére. A Mérkőzések látogatottsága általában 100-150 fő körül mozog (kivétel 
június közepétől-augusztus közepéig tartó nyári szünetet tekintve). A döbröközi KSE az elmúlt 
évadokban sikeresen működött. A felnőtt csapat 2013/14-es évadban 3. helyezést ért el a Tolna 
Megyei II. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokságon. 
 
Ifjúsági csapatunk ugyanebben az évadban a 5. helyen végzett a Tolna Megyei II. osztályú Ifjúsági 
Bajnokságon. A jelzett bajnokságon 12 csapat indult velünk együtt mindkét korosztályban. Az 
egyesület életében jó pár évvel ezelőtt elindult az országosan is ismertté vált és kiválóan működő, az 
MLSZ által kezdeményezett és támogatott „Bozsik program”, melynek fő célja az utánpótlás nevelés 
volt. 
Az óvodás nagycsoportos korosztálytól, a tizenkét éves korosztályig jelentkezhetnek a programra az 
„apróságok”. 
 
Jelenleg a megye 2 bajnokságban a 11 csapat közül felnőtt csapatunk a 10. helyen áll míg ifistáink 
(U19) a 7. helyen állnak. A kisebb korcsoportos U 7, U 9, U 11 csapataink a „Bozsik program” 
rendszerében alkalmanként egy-egy kistérségi Focikupán vesznek részt, a tavaszi és őszi időszakban 
3-3 mérkőzést játszanak. A 2016/2017. évad legfontosabb célja, hogy ezeket az eredményeket tovább 
vigyük, majd pedig kitartó munkával a „megye-1.o” bajnokságában szerepelhessünk. Tervezzük, 
hogy az jövőben U15-os csapatot indítunk a Tolna megyei bajnokságban, hogy a „megye 1” osztály 
előírásainak megfelelhessünk a későbbiek folyamán. Törekszünk arra, hogy a bajnokságokon minél 
több saját nevelésű játékosunk szerepelhessen. Fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelését, ezért 
indítottuk az óvodás és 6-12 éves korosztály számára a „foci-sulit”, ahol egy „D” UEFA licenccel 
rendelkező szakember irányításával mintegy 40 gyermek edz heti két alkalommal. 
 
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának 
ütemezése. 
A 2016/17-es évadban TAO-s támogatásból nem kívánunk ingatlan beruházást végrehajtani. 
 
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve. 
Sportfejlesztési programunk a 2016/17-es évadra vonatkozik. A költségek a bajnokság során 
folyamatosan merülnek fel, így a támogatás a bajnokság ideje alatt folyamatosan kerül 
felhasználásra.  
 
A Sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint 
a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat 
bemutatása (amennyiben van) 
 
Programunk szinte teljes egészében igazodik a szakszövetségi stratégia által elvártakhoz. 
Egyesületünk főként utánpótlás nevelés fejlesztése jogcímen kíván támogatást elnyerni, ezen 
tárgykör az MLSZ stratégiájában is nagy hangsúlyt kap. Az előző programban megkezdett munka 
folytatásaként, próbáljuk még vonzóbbá tenni a fiatal korosztály részére a sportolás lehetőségét. A 



megpályázott összeggel tudnánk biztosítani utánpótlás csapataink működését. Fontos hogy a 
támogatás biztosítaná a gyerekek egészséges életmódját, szabadidejük tartalmas eltöltéséhez 
szükséges feltételeket.  
 
Sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok 
időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 
 
Sportfejlesztési programunk megvalósítása révén jelenleg több mint 60 labdarúgónak biztosítjuk a 
versenyszerű sportolás lehetőségét, melynek kedvező társadalmi, és mentális hatásai a 
szakirodalomban kétségtelenül alátámasztottak. A sport nem csak a gyermekek testi fejlődését, az 
egészséges életmód kialakulását segíti elő, hanem olyan tulajdonságok kialakulását is elősegíti, mint 
a kitartás, lelki erő, kudarcok feldolgozása, csapatszellem, önuralom. Labdarúgóink közül kevesen 
vannak, akik sérülés, vagy egyéb ok miatt inaktívak voltak az idei szezonban, bár kétségtelenül reális 
veszély és a sportfejlesztési program megvalósításának legnagyobb kockázata a gyerekeknél, hogy 
néhány edzés, vagy torna után meggondolják magukat és emiatt néhányan csak a játékengedély 
nyilvántartásban növelik a létszámot, a pályán viszont sajnos nem. Ezt amennyire lehetséges 
igyekszünk kiküszöbölni előzetes felméréssel és az igazolás előtt meghatározott várakozási idő 
beiktatásával, de a kockázat kiküszöbölése kétségtelenül nem lehetséges.  

A sport különösen az utánpótlás nevelés bármely sportágban annak a legveszélyeztetettebb 
korosztálynak a figyelmét kívánja az egészséges szórakozás, időtöltés felé irányítani, mely a 
leginkább veszélyeztetett napjaink olyan súlyos társadalmi problémái által, mint a drog és az 
alkoholizmus. A labdarúgás népszerűsége és közösségformáló ereje vitathatatlan. Az egyesület célja 
a programmal, hogy minél több sportoló fiatal ismerje meg a csapathoz tartozás érzését, és azt az 
élményt, hogy kitartása és szorgalma eredményekért magas színvonalú hazai versenyeken van 
alkalma részt venni, tudását és felkészültségét megméretetni. 

A  program várható társadalmi hatásai:  
1. Egészséges életmódra nevelés elősegítése,  
2. Helyi fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését szolgálja,  
3. A helyi, labdarúgást szerető emberek minőségi kiszolgálása. 

Várható gazdasági hatások:  
1. Az egyesület bevételeinek növelése,  

Az eredmények főképpen a 2017-es évben realizálódnának. 

A legfőbb várt előny az, hogy a jövőre nézve biztosítani tudnánk az utánpótlás csapatunk 
fennmaradását, eredményességének elősegítését, minőségi felszerelésekkel történő ellátását. 

Kockázatokkal gyakorlatilag nem igazán számolunk, azonban előfordulhat, hogy a támogató 
meggondolja magát a támogatás folyósítását illetően, ezáltal lehetséges, hogy kicsúszik az egyesület 
a projekt elszámolásának határidejéből. 
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