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Visaginas
Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro (toliau Centro) direktorius iki 2026 m. kelia sau žemiau
išvardintus tikslus, kurie yra numatyti Centro dalininkų patvirtintame 2022-2026 m. veiklos
strateginiame veiklos plane ir padės įgyvendinti organizacijos misiją. Plane yra numatyta tokia Centro
vizija ir misija:
Centro vizija – Pažangiausias futbolo sporto centras Utenos aps., pagrįstas nuoseklia ir novatoriška
sportinio ugdymo sistema, reprezentatyvia futbolo komanda, sudaryta iš vietoje išugdytų žaidėjų.
Centro misija – Suvienijant Centro bendruomenės, verslo ir viešojo sektoriaus atstovų bei kitų
socialinių partnerių jėgas visapusiškai ugdyti futbolo talentus, siekiant, jog jie būtų tinkamai paruošti
sportinės karjeros ir gyvenimo iššūkiams.

Direktoriaus tikslai
Centro direktorius Centro viziją ir misiją ilgalaikėje perspektyvoje ketina įgyvendinti pasitelkęs šiuos
pagrindinius išsikeltus tikslus:
1. Užtikrinti Centro dalininkų patvirtintą 2022-2026 m. veiklos strateginį plano įvykdymą ir
jame numatytų tikslų įgyvendinimą. Svarbiausi Strategijoje numatyti tikslai, už kuriuos yra
atsakingas direktorius:
a. Stabilus Centro auklėtinių skaičiaus augimas ir esamų narių išlaikymas pasiūlant jiems
augančios kokybės Centro paslaugas. Direktorius su komanda sieks pritraukti kuo
daugiau vaikų (berniukų ir mergaičių) iš Visagino miesto ir Utenos apskrities regiono,
sukurti kuo geresnes sąlygas jiems sportuoti ir visapusiškai tobulėti.
b. Paslaugos ugdymo kokybės gerinamas keliant trenerių kvalifikaciją ir motyvaciją.
c. Aktyvios futbolui, sportui bendruomenės kūrimas, įtraukiant veteranus, darželinukus
ir mėgėjus.
d. Papildomo finansavimo pritraukimas per projektinę veiklą, organizuojant futbolo
turnyrus bei stovyklas.
2. Įgyvendinti metines direktoriaus užduotis.
Keliami iššūkiai:
Direktorius savo veikloje yra numatęs įveikti šiuos iššūkius:
1. Komandų sportinio meistriškumo ugdymas, geresnių rezultatų šalies čempionatuose
siekimas.
2. „Visaginas Autumn Cup“ turnyro įgyvendinimas ir išpopuliarinimas, paverčiant jį tarptautiniu
ir populiariu futbolo turnyru už Visagino miesto ribų.
3. Moterų futbolo Visagine atgaivinimas. 2022 m. pradėti pirmieji žingsniai, suburta merginų
komanda, kuri po kelerių metų pertraukos pradėjo kovas UAFF pirmenybėse.

4. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ugdymo programos įgyvendinimas.
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