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JUVENTUS FC – NASZ PARTNER
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PROJEKT JUVENTUS ACADEMY

Największy program szkoleniowy na 
świecie:

64 lokalizacje, 32 kraje

- EUROPA: Albania, Belgia, Cypr, 
Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, 
Hiszpania, Rosja, Szwajcaria, Wlk. 
Brytania,

- AMERYKA PŁN i PŁD: USA, Kanada, 
Gwatemala, Kostaryka, Kolumbia, 
Argentyna,

- AZJA: Chiny, Japonia, Liban, Arabia 
Saudyjska, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Bahrajn, Oman, Kuwejt, 
Wietnam, Tajlandia

- AFRYKA: Tunezja, Maroko, Egipt, 
Nigeria

- AUSTRALIA
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WSPÓŁPRACA Z JUVENTUS FC
- Umowa licencyjna z prawem 

używania znaku graficznego i 
nazwy JUVENTUS ACADEMY

- 15 dni w sezonie wizyt 
włoskiego trenera celem 
szkolenia trenerów, 
prowadzenia zajęć i nadzoru 
nad realizacją programu 
szkoleniowego,

- Dostęp do nowoczesnych 
narzędzi i środków 
treningowych,

- Wymiana poglądów i wiedzy w 
sieci prawie 60 Akademii 
piłkarskich z całego świata,

- Monitoring najlepszych 
zawodników przez pion 
scoutingowy JUVENTUS FC, 



JUVENTUS ACADEMY  w POLSCE
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➢ 8 lokalizacji w Polsce,
➢ Piekary Śląskie Toruń, Bydgoszcz, 

Rzeszów, Gdańsk, Wrocław, Legnica, 
Warszawa,

➢ Ponad 1 000 zawodników

Piekary 
Śląskie

Toruń Bydgoszcz



DATY I HISTORIA

• 2012.10. – Podpisanie listu intencyjnego z JSS-Polska Sp. z o.o.,

• 2012.12. - Umowa z JSS Polska Sp. z o.o. (JUVENTUS SOCCER SCHOOLS)

2013.04.15 - Pierwszy trening Akademii

• 2013.09. – Start w rozgrywkach Podokręgu Bytom,

• 2015.06. – SUPERMECZ Lechia Gdańsk- JUVENTUS FC – wizyta  i 
spotkanie w Gdańsku z pierwszym zespołem,

• 2015.07. – Umowa z JUVENTUS FC  (JUVENTUS ACADEMY) do 2018,

• 2017.11. – Roczniki 2003,04,05,06 – grają na poziomie II i I Ligi Woj.,

• 2018.06. – Uczestnictwo w I JUVENTUS WORLD CUP 2018 – Ćwierćfinał,

• 2018.09. – Umowa z JUVENTUS FC (JUVENTUS ACADEMY) do 2023,

• 2019.06 – Uczestnictwo w II JUVENTUS ACADEMY WORLD CUP 2019 – 3-ce miejsce,

• 2019.11 – Przyznanie najwyższego certyfikatu szkolenia przez PZPN (Złoty Certyfikat),
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MOSIR Piekary Śląskie
Ul. Olimpijska 3

1. Pełnowymiarowe boisko trawiaste
2. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i  

oświetleniem
3. Zaplecze (5 szatni, pełny węzeł sanitarny, parking) 
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OBIEKT - INFRASTRUKTURA



KADRA

• 8 trenerów w tym:
• 1 trener z licencją UEFA A ELITE YOUTH,
• 4 trenerów z licencją UEFA A,
• 3 trenerów z licencją UEFA B,
• Trener przygotowania motorycznego,
• Trener bramkarzy,

• Współpraca z JUVENTUS FC to także staże dla 
kadry trenerskiej w Turynie pod okiem trenerów 
JUVENTUS FC,
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SPECJALIŚCI- WSPÓŁPRACA

Dieta i odżywianie
Magdalena Gorzkowska -
lekkoatletka, reprezentantka
Polski, Olimpijka i halowa
wicemistrzyni świata w
sztafecie 4x400m zajmuje się
w JUVENTUS ACADEMY
odżywianiem, dietą i
suplementacją zawodników
oraz rodziców chcących
poprawić jakość swojego ciała
i życia.

Psychomotoryka i psychologia sportu
Sport and Minds opracowała specjalnie dla Nas program
skierowany do zawodników, trenerów i rodziców, w zakresie
możliwości rozwoju w sferze mentalnej. W ramach treningu
umiejętności psychologicznych budujemy pozytywną
motywację, wzmacniamy koncentrację i umiejętność
skupienia uwagi, uczymy radzić sobie ze stresem, budujemy
pewność siebie i ukierunkowanie na cel. Metody pracy są
wynikiem wieloletniego doświadczenia, a tym co nas
wyróżnia i na co kładziemy szczególny nacisk jest diagnoza,
monitoring i trening psychomotoryczny.

Fizjoterapia i rehabilitacja.
FIZJOMED KOSTUR – Piekary Śląskie
Nasi zawodnicy otaczani są również profesjonalną
opieką przez firmę FIZJOMED KOSTUR absolwenta
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na
kierunku Fizjoterapia, ukończonego z
wyróżnieniem, uczestnika wielu szkoleń z zakresu
rehabilitacji, terapii manualnej i treningu
motorycznego.



Tworzymy najlepsze środowisko dla rozwoju młodego piłkarza  
poprzez wspólne zrównoważone działania:

• Kompetentnego i profesjonalnego trenera,

• Świadomego i wyedukowanego rodzica,

• Zmotywowanego i utalentowanego dziecka,
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WŁASNA FILOZOFIA – FUNDAMENT

Rodzic Trener

Zawodnik



„Wiemy, że nie każdy z Naszych zawodników będzie profesjonalnym 
piłkarzem, ale chcemy żeby każdy był dobrym człowiekiem”

Wspólne zrównoważone działania rozumiemy jako zespół pożądanych cech
osobowościowych, schematów postępowań i zachowań, które występują
wspólnie i są identyfikowalne z perspektywy trenera, rodzica i zawodnika
oraz oczekiwań (kierunek) zachowań innych trenerów, rodziców,
zawodników:

• Jestem trenerem/rodzicem/zawodnikiem i jaki powinienem być wobec pozostałych 
trenerów/rodziców/zawodników.

• Jestem trenerem/rodzicem/zawodnikiem i czego oczekuję od pozostałych 
trenerów/rodziców/zawodników

Zrównoważone działanie to najlepsze środowisko do rozwoju talentu piłkarskiego oraz 
kierowania rozwojem młodego piłkarza.
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WŁASNA FILOZOFIA – FUNDAMENT
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trener

1. profesjonalizm,
2. najnowocześniejsza wiedza,
3. pasja
4. praca w zespole
5. koncentracja na detalach

1. komunikacja
2. edukacja
3. kultura osobista, 
4. szacunek,
5. punktualność

1. cierpliwość
2. umiejętność przekazania wiedzy
3. mieć autorytet
4. sprawiedliwość,
5. uczciwość - fair play

rodzic

1. otwarty,
2. przekazujący uwagi,
3. obserwujący zawodnika w domu
4. punktualność,
5. zainteresowany procesem,

1. docenianie innych dzieci,
2. integracja i atmosfera,
3. pomoc w logistyce,
4. kultura w dopingu,
5. STOP dla KOR-u

1. obiektywny,
2. sprawiedliwy,
3. wspierający,
4. motywujący
5. zainteresowany postępami

zawodnik

1. pracowitość i sumienność,
2. dobre wyniki w szkole,
3. mieć pasję piłki,
4. kultura osobista,
5. wykonywać polecenia

1. otwartość
2. szczerość
3. prawdomówność
4. szacunek
5. wdzięczność za poświęcony czas

1. koleżeński,
2. znać zasady fair-play
3. uczciwy,
4. pomocny,
5. lubiący wspólną zabawę w zespole
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WŁASNA FILOZOFIA – FUNDAMENT



S.F.E.R.A.
• Giuseppe Vercelli – psycholog odpowiedzialny za sferę mentalną w

JUVENTUS FC. - „W ciągłym poszukiwaniu procedur pozwalających na
optymalizację osiągów sportowca osiągnąłem osobiste przekonanie, poparte
wynikami uzyskanymi u sportowców, że konieczne jest działanie na pięciu
podstawowych czynnikach w celu uporządkowania ich mentalnej
reprezentacji. Można je zebrać w akronimie SFERA, ukutym przeze mnie i
kiedy pracuję ze sportowcami, sprawdzam i sprawdzam, czy wszystkie te
czynniki są pozytywne i mocne” http://www.giuseppevercelli.it/
https://www.psycosport.com/

• S.F.E.R.A. akronim słów 5-ciu składników metodologii:
• Synchrony/Synchronizacja,
• Force/Mocne strony, 
• Energy/Energia, 
• Rhythm/Rytm,
• Activation/Aktywacja,
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S.F.E.R.A.
• Synchronizacja to umiejętność bycia obecnym i skupienia się na tym, co robisz w czasie

występu. Osiąga się, gdy umysł i ciało są doskonale ze sobą połączone. Gdy jest
zsynchronizowany, istnieje jeden wymiar czasu, obecny, przeżywany momentami z
maksymalną świadomością.

• Mocne strony to zdolności fizyczne, techniczne i umysłowe oraz zdolności, które
sportowiec uznaje za posiadanie w celu uzyskania doskonałej wydajności. Jeśli są
właściwie używane, mogą zwiększyć poczucie własnej skuteczności.

• Energia to aktywne wykorzystanie siły i mocy. Jeśli jest używana w odpowiedniej ilości,
pozwala nam na jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Wręcz przeciwnie,
rzadkie lub nadmierne wykorzystanie energii generuje całą serię wrażeń, które utrudniają
doskonałą wydajność.

• Rytm jest uporządkowaną kolejnością przedziałów czasowych, co generuje właściwy
przepływ w sekwencji ruchów. To, co nadaje jakości i harmonii akcji, sprawia, że ci, którzy
stosują właściwy rytm podczas występu, są postrzegani jako eleganccy.

• Aktywacja to wartość dodana, silnik motywacyjny, maksymalny wyraz pasji, który
pozwala sportowcowi pokonać ograniczenia. Jest to również stan fizyczny i psychiczny,
którego doświadcza sportowiec, gdy czuje się gotowy na występ.



• Czym jest SFERA dla JUVENTUS ACADEMY:
✓ Narzędziem do komunikacji werbalnej i pozawerbalnej na linii trener-

zawodnik,
✓ Jest „nośnikiem, środkiem transportu wiedzy” pomiędzy trenerem a 

zawodnikiem,
✓ Metodologią prowadzenia zajęć na boisku,
✓ Wzorcem postawy trenera na boisku i sposobu prowadzenia treningu,
✓ Wymaganą postawą zawodnika (zawodnik powinien stosować SFERĘ)
✓ Elementem wyróżniającym od  innych w zakresie sposobu prowadzenia 

zajęć,
✓ Fundamentem na którym budujemy szkolenie,

• Czym nie jest SFERA dla JUVENTUS ACADEMY:
✓ Nie jest źródłem wiedzy technicznej, taktycznej – piłkarskiej,
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S.F.E.R.A.



Program Certyfikacji Akademii PZPN
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WYRÓŻNIENIA

SPORTOWIEC ROKU 2017 Dziennika Zachodniego
- 3 miejsce w kategorii drużyna młodzieżowa w województwie
- 4 miejsce w kategorii trener młodzieży w województwie
- 1 miejsce w Piekarach Śląskich we wszystkich kategoriach młodzieżowych

TRENING POKAZOWY NA KUROSKONFERENCJI ŚL.ZPN w Lublińcu,
- Ponad 100 trenerów, przedstawiciele PZPN, władze samorządowe

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Chorzowie – praca dyplomowa nt. JUVENTUS 
ACADEMY Piekary Śląskie,



EFEKTY SZKOLENIA - INDYWIDUALNE
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MEDIA O NAS
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• Najwyższy poziom szkolenia i organizacji – potwierdzony złotym certyfikatem PZPN,
• Kompletna oferta dla młodego piłkarza (szkolenie, turnieje, mecze, obozy, eventy

międzynarodowe, ubezpieczenie, badania lekarskie, opieka psychomotoryczna,
psychologiczna, dietetyczna, fizjoterapeutyczna, treningi indywidualne) oparta o
merytoryczną pomoc jednego z największych klubów na świecie,

• Grupy treningowe w każdej kategorii wiekowej U6-U15,
• 1 trener na 12 zawodników,
• Oferta skierowana do dziewczyn,
• Bardzo dobra infrastruktura treningowa udostępniana przez Miasto Piekary Śląskie,
• Wykwalifikowana kadra trenerska,
• Nowoczesne narzędzia do zarządzania akademią i tworzenia dokumentacji treningowej

i komunikacji z rodzicami - współpraca z PROTRAINUP,
• Social Media - narzędzia komunikacyjne: Facebook, Twitter, Instagram,
• Strona www: www.juventus.com oraz własna www.juventusacademy.com.pl
• Poziom sportowy i szkoleniowy równy największym klubom na Śląsku,
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Nasza oferta to…..

http://www.juventus.com/
http://www.juventusacademy.com.pl/


Dokąd chcemy zmierzać… 
wspólnie z Piekarami…
• Otwarcie IV klasy sportowej od września 2020 dla rocznika 2010 lub od
września 2021 dla rocznika 2011,

• Stworzenie kilku ośrodków poza Piekarami dla najmłodszych J|KIDS i nabór
z tych punktów do projektowanych klas sportowych w Piekarach (celem jest
przyciąganie do piekarskiej sportowej podstawowej szkoły publicznej) –
konieczność otwarcia szkoły to również jedyna droga do tego, żeby zmieścić
treningi w godzinach wcześniejszych, kiedy boiska są niewykorzystane
(zwolnienie miejsca w godzinach wieczornych),

• Stworzenie bezpłatnego programu sportowych zajęć świetlicowych w
piekarskich szkołach dla uczniów klas I-III oraz bezpłatnego programu
badań stanu zdrowia i kondycji fizycznej w przedszkolach,

• Piekary Śląskie mają być słynne również ze szkolenia piłkarskiego dzieci i
młodzieży,
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