
FIFA Forward projektas – Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 
(LFF/RSC Anderlecht) 

1. 2019.05.05 LFF/RSC Anderlecht/Prosoccerdata pasirašė trijų metų bendradarbiavimo sutartį. 
2. FIFA Forward projektą finansuoja FIFA ir skiria 768 180 USD. 
3. Kiekvienais metais pasirašomas sutarties priedas-darbo planas ( metinis projekto biudžetas –   

256.060 USD). 
4. LFF yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su 19 Lietuvos futbolo organizacijų – projekto dalyvių. 
5. RSC Anderlecht teikia jaunimo ugdymo programą, metodinę, video treniravimo procesų medžiagą, 

vykdo konsultacijas, rengia mokomąsias stovyklas Lietuvoje ir Belgijoje Lietuvos futbolo akademijų ir 
LFF atstovams. 

6. Prossoccerdata – techninis partneris, suteikia internetines online platformas Lietuvos akademijoms. 
Konsultuoja ir teikia IT paslaugas susijusias su platformų funkcionalumų palaikymu. 

7. LFF vykdo projekto administravimą, konsultuoja, teikia užduotis ir kontroliuoja programos 
įgyvendinimo procesus akademijose, dalinai finansuoja akademijų techninių direktorių atlygį, 
apmoką PSD platformų palaikymo mokestį ir RSC Anderlecht teikiamas paslaugas. 



LFF/RSCA/PSD – 2020/2021 metų projekto sezonas 

1. Bendradarbiavimas tarp LFF ir RSC Anderlecht buvo suspenduotas 2020 m. vasaros laikotarpiui dėl 
pandeminės situacijos Lietuvoje ir Belgijoje. 

2. LFF/RSCA projekto antri bendradarbiavimo metai startavo 2020 metų rugsėjo 11d. pasirašant antro 
sezono darbo planą tarp LFF ir RSC Anderlecht. 

3.   RSC Anderlecht įsipareigojimai ir darbai : 
       a) Trys RSCA ir PSD grupės mokomieji vizitai į Lietuvą organizuojant mokomąsias stovyklas Lietuvos 

akademijų treneriams ir žaidėjams (neįvyko dėl Pandeminės situacijos). 
       b) RSCA 2006 metų grupės stovykla Lietuvoje (neįvyko dėl Pandeminės situacijos). 
       c) RSCA priėmimas Lietuvos akademijų atstovų mokomosiose stovyklose Belgijoje (numatyta 2021.07) 
       d) Savaitiniai RSCA treniruočių vaizdo medžiagos pateikimai Spiideo plaformoje (dalinai įvyko) 
       e) Internetiniai seminarai (webinarai) – 18 įvykusių seminarų (mentaliteto ugdymo ir kitomis futbolo 

programos temomis). 
       f) LFF vartininkų rengimo ir atletinio rengimo trenerių konsultacijos programos vykdymo klausimais 

(vyksta). 
       g) Teorinės ir vaizdo medžiagos atnaujinimas (įdiegtos naujos treniruočių kategorijos, treniruočių blokai, 

papildytos žaidėjų vertinimo formos bei kita metodinė medžiaga). 
 

 

 

 



LFF/RSCA/PSD – 2020/2021 metų projekto sezonas 

  4. LFF antro sezono įsipareigojimai ir atlikti darbai : 
      a) vykdomas techninių direktorių atlygio kompensavimas (750EUR/mėn/19 akademijų/ 171.000EUR) 
      b) Prosoccerdata platformų palaikymo mokesčio apmokėjimas (3500 EUR/19 akademijų – viso 

66.500EUR) 
      c) RSC Anderlecht  apmokėjimas (sumokėta 80.000 EUR iš 160.000 EUR). Numatyta antros dalies 

mokėjimo      korekcija birželio mėn. 
      d) vyksta nuolatinės akademijų konsultacijos, treniruočių procesų stebėsena, mokomieji vizitai į 

akademijas. 
      e) 5x5, 8x8 ir 11x11 žaidimo modelių web seminarai Lietuvos akademijoms pagal RSCA programos viziją. 
      f) vykdomi analitikų kursai, kuriuos rengia Belgijos nacionalinės rinktinės analitikas Herman De 

Lendtsheer (9 sesijos po 4 valandas). Akademijoms nupirktos pusmetinės analitinės programos 
Nacsport Basic Plus kartu su  KlipDraw Animation licencijos (viso 2295 EUR). 

      g) LT 19 vartininkų trenerių ir fizinio rengimo trenerių grupių mokymai pagal RSCA programos 
reikalavimus. 

  5. Prosoccerdata : vykdė LFF ir akademijų konsultavimą bei atnaujino tam tikrų platformos funkcijų 
pajėgumus. 



Ačiū už dėmesį 

Lietuvos futbolo federacijos techninis departamentas 


