Představení volebního programu kandidáta na prezidenta
ČSTS Leoše Siegela pro činnosti ČSTS v období 2016 – 2019
Vážení členové Českého svazu tanečního sportu,
jménem svým i jménem svého týmu si Vám dovoluji představit náš program pro činnost ČSTS v následujícím
období 2016 – 2019. Z úst prezidenta našeho spolku často slýcháme v různých obměnách totéž, jak za poslední
období náš spolek vzkvétá, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své Výkonné radě a orgánům WDSF a jaké krásné
perspektivy se před námi otevírají. To ale není tak úplně pravda. Nekandiduji proto, abych Vám i já něco
předstíral. Spoustu věcí jsme zanedbali a naše prostředí je morálně zkaženo. Tanečníci, za jejichž jméno se tak
rádi schováváme, jsou jenom součástky zaprášeného stroje, o kterém často nevíme, jaký má smysl. Všichni
jsme spolutvůrci našeho prostředí, všichni jsme to dopustili a všichni společně to můžeme napravit.
V nápravě tanečního prostředí se máme o co opřít. Můžeme se opřít o desítky, stovky lidí, kteří každý den
odevzdávají své zkušenosti ostatním. Můžeme se opřít o tisíce lidí, kteří “jen“ chtějí tancovat. Můžeme se opřít
o všechny, kteří umí i dávat, ne jenom brát.
Budu-li zvolen, mým úkolem je zajistit, aby došlo ke ZMĚNĚ. K lepšímu, ve všech oblastech a pro všechny, kteří
se ať už na sportovní, nebo rekreační úrovni, s tancem potkávají. Vytvořili jsme pro Vás na příští léta program,
kterému věříme. Náš tým není tvořen pouze tanečníky. A to je dle mého názoru dobře. Jedná se o kombinaci
lidí s manažerskými zkušenostmi a lidí, kteří dokázali své přednosti v oblasti tance a výchovy sportovců. Takto
postavený tým je schopen zajistit správné a efektivní fungování svazu, aniž by ztratil kontakt s těmi, o které jde
nejvíce. Pomocí realizace bodů tohoto programu tedy nechceme vládnout, chceme jen dobře sloužit těm, pro
které je tento spolek určen.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky napište mi, nebo kterémukoliv členu kandidátky na
facebookové stránky: www.facebook.com/leossiegelcsts

40 odstínů změny
Vnitřní organizace svazu:
-

důsledně zavést funkci generálního sekretáře a zajistit fungování sekretariátu včetně všech agend,
účetnictví, poradenství, …

-

vypracovat dlouhodobé plány (vize) a akční krátkodobé plány

-

zrušit nepotřebné agendy a činnosti

vytvořit průhledný informační portál inovováním webových stránek a profilů na sociálních sítích,
zajistit komunikaci (i zpětnou) s členskou základnou
zaktivizovat provádění kontrolních a revizních činností
vytvořit funkční komise pro jednotlivé činnosti (profesní, ekonomickou, soutěžní)

Legislativa:
-

vytvořit legislativní oddělení svazu pro důsledné zpracovávání a správu legislativních dokumentů
zmodernizovat řády pro řízení základních činnosti – organizační, finanční, soutěžní a kvalifikační
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Finančně marketingová oblast:
-

vytvořit finanční strategii svazu, prosadit ekonomické řízení a plánování a vytvořit průhledný systém
kontroly finančních toků

-

zajistit účinné a efektivní přerozdělení všech získaných prostředků

-

vytvořit a provádět aktivní marketingovou, PR a mediální strategii a politiku (včetně zajištění
dlouhodobého TV partnera i vlastního sportovního a vzdělávacího kanálu)

vytvořit smysluplné financování potřeb reprezentace
zajistit efektivnější využívání prostředků pro SCM, více využít možnosti divizí a klubů
zajistit plnohodnotné financování potřeb i v současné době méně preferovaných tanečních skupin
využít všechny možnosti získání dotací ze státního sektoru
podpořit i organizátory lokálních soutěží
vytvořit marketingové oddělení svazu jako nástroj pro získání finančních prostředků z podnikatelské
sféry

Postavení ČSTS v mezinárodním a národním měřítku:
-

dořešit naše začlenění v oblasti sportu (ČASPV, ČUS) a využít všech možností a nabídek z oblasti sportu
(MŠMT, ČOV, …)

-

prosazení tanečního sportu ve školském (AŠSK ČR) a akademickém prostředí (ČAUS, EUSA, FISU)

-

navázání spolupráce se SUT a PSUT s cílem vytvoření společné členské základny, která nás posune mezi
„velké“ sporty

-

aktivně podporovat pořadatele mezinárodních soutěží v ČR (nejen finanční podpora, ale i akvizice a
zajišťování akcí)

-

spolupráce se sousedními svazy (zejména unifikace soutěžních pravidel, společná mistrovství v málo
obsazovaných kategoriích a disciplínách, Mistrovství střední Evropy, EU, …) a vytváření společenství
ve středoevropském prostoru

-

aktivní účast v orgánech a v projektech WDSF a DSE

navázání spolupráce a vytvoření společných projektů s dalšími tanečními obory s cílem vytvoření
střešní taneční organizace

Soutěžní oblast:
-

inovovat soutěžní SW a jeho návaznost na databáze, vytvoření nových HW platforem a vyškolení
funkcionářů pro nové generace technických prostředků

-

inovovat pravidla výběrových řízení na centrální akce a akce divizí včetně ochrany termínů
mezinárodních soutěží

-

zavést pravidla pro zdravotní péči o sportovce (povinné zdravotní prohlídky)

-

zajistit péči o reprezentanty (zdravotní, materiální, administrativní, doprovody, …)

-

vytvořit mechanizmus na snížení absence přihlášených párů na soutěžích (což má mnohdy negativní

zajistit průběžnou implementaci mezinárodních soutěžních (a souvisejících) pravidel včetně činnosti
funkcionářů soutěží
revidovat současný rankingový systém a systém Taneční ligy s cílem zajistit větší atraktivitu domácích
soutěží pro páry
dopad na ty ostatní, kteří se soutěže zúčastní)

-

revize způsobu výběru startovného a přihlašování na soutěže (např. možnost bezhotovostní platby
předem)
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Odborná činnost (vzdělávání, licence, profesionálové) :
-

inovovat systém vzdělávání v souladu se světovým vývojem a trendy ve státní správě

-

podporovat metodické a studijní akce, které povedou k vytváření veřejně přístupného know-how,
zvláště pro mladší kategorie

-

rozšířit a aktivovat lektorský sbor

-

vytvoření podmínek pro činnost profesionálů v naší organizaci.

aplikovat technické příručky WDSF a nový systému hodnocení
prezentační systémy kvalifikačních studií doplnit o distanční a e-learningové systémy vzdělávání,
včetně tvorby potřebných studijních materiálů

zapojit se do certifikačních procesů WDSF
vytvořit novou koncepci činnosti komise porotců s jasnými záměry, odpovědnostmi a pravomocemi
pro hodnocení kvality porotování a činnosti porotců

Leoš Siegel – kandidát na prezidenta ČSTS
www.facebook.com/leossiegelcsts
9. 11. 2015
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