SPORTO GALIMYBĖS IR
REALIJOS EUROPOJE

I

š 505 milijonų Europos piliečių 41%1 užsiima
sportu bent kartą per savaitę; veikia per 700 000
sporto organizacijų. Per 1,5 mln. žmonių dirba
sporto sektoriuje; 35 mln. piliečių aktyviai dalyvauja
savanoriškai.

‘‘Augantis ir besivystantis sektorius’’
Sporto sektorius yra svarbus ekonomikos plėtrai,
kuriant darbo vietas, taip pat reikšmingas sveikatos,
švietimo ir socialinėje srityse.
Kad būtų užtikrinta sektoriaus plėtra, o jis
atitiktų poreikius, sporto ir aktyvaus laisvalaikio
organizacijoms reikia gerai apmokytų darbuotojų
ir savanorių, galinčių atitikti vis reiklesnių klientų
ir dalyvių reikalavimus, taip pat atliepti ir šalių
vyriausybių poreikius.

Sportas yra reikšmingas sektorius, todėl siekiant
pateisinti jo potencialą, labai svarbu, kad etatiniai
dirbantieji ir savanoriai būtų įgiję tinkamų įgūdžių
ir kompetencijų
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SPORTO ORGANIZACIJŲ

NUO STRATEGIJOS PRIE
VEIKSMŲ

S

2A projektas yra orientuotas į „sporto
administratorių“, dirbančių visu etatu arba
savanoriais, reikalingų įgūdžių, kurie lemia
sporto pateiktį, ugdymą.
Sporto administravimas apima procesus ir/arba
veiklas, darančias įtakos organizacijai sporto
sektoriuje savivaldos, regionų, nacionaliniu ir
Europos lygmenimis.
Administravimas apima įgūdžius ir kompetencijas,
leidžiančias asmenims koordinuoti, valdyti,
realizuoti, organizuoti ir pateikti sportą atitinkamai
pagal organizacijos tikslą ir veiklos kryptį.

‘‘Etatinis ir
savanoriškas darbas viduriniu
valdymo lygiu’’
Pripažįstama, kad egzistuoja atotrūkis tarp sporto
organizacijų sporto administratorių kompetencijų
ir įgūdžių, reikalingų šių pareigų realijoms ir
lūkesčiams pateisinti.
Kokių įgūdžių jiems reikia? Ar jie, atsižvelgiant į
kylančius naujus iššūkius, turi galimybę tobulintis?
S2A projektu bus sprendžiami šie pagrindiniai
klausimai

GEBĖJIMŲ/POTENCIALO IR

S2A PROJEKTO LŪKESČIAI

A

tsižvelgiant į svarbiausias švietimo ir
užimtumo problemas, su kuriomis susiduria
sektorius, įgyvendinant pagrindines ES
politikos priemones, Sporto ir aktyvaus poilsio
mokymosi visą gyvenimą strategiją (arba 7 žingsnių
modelis), buvo sukurtas EOSE.
Viena svarbiausių S2A projekto dalių bus 7 žingsnių
modelio įgyvendinimas, nustatant industrijos
profesinius standartus, išcentruojant veiklos
standartus, nustatant tikslias žinias ir įgūdžius,
būtinus sporto administratorių efektyviai veiklai,
taip pat reikia sudaryti atitinkamą mokymo
programos vadovą ir parengti medžiagą, kuri bus
patikrinta ir išbandyta antroje projekto dalyje.

‘‘Koordinuotai nustatyti darbo vietai
reikalingus įgūdžius ir kompetenciją’’
Galutinis projekto tikslas – pakeisti ir modernizuoti
esamas mokymo programas, suteikti etatiniams
arba savanoriams sporto administratoriams
reikiamų įgūdžių, taip prisidėti prie visos Europos
sporto organizacijų gebėjimų / potencialo ir
efektyvumo stiprinimo

EFEKTYVUMO STIPRINIMAS

KONSORCIUMAS
Konsorciumas, subūręs patyrusius partnerius iš
įvairių visos Europos sporto ir aktyvus poilsio
sektoriaus dalių, įgyvendina šį ambicingą projektą.
EOSE yra projekto koordinatorius, vienijantis
unikalų suinteresuotųjų šalių – 8 nacionalinių
organizacijų ir 4 europinių asociacijų iš 10 skirtingų
Europos šalių – derinį
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TRUKMĖ
S2A projektą finansuoja Europos Komisija pagal
Erasmus+ programą. Projekto trukmė 30 mėnesių,
pradžia – 2015 m. rugsėjo mėn. 1 d., pabaiga – 2018
m. vasario mėn. 28 d.

DĖL PAPILDOMOS
INFORMACIJOS
Jei jus domina ši tema ir norite gauti daugiau
informacijos apie projektą, o gal norėtumėte
pasidalyti gerąja patirtimi arba būti projekto, kol
jis vyks, konsultantas, prašome kreiptis adresu:
eosesec@eose.org

WWW.S2A-SPORT.EU

Šio lankstuko leidyba finansuojama Europos Komisijos
lėšomis ir atspindi tik projekto rengėjų požiūrį, todėl
Europos
Komisija
negali
būti
laikoma
atsakinga
už jame pateiktą informaciją ir jos panaudojimą.

