
VAPAAEHTOISTYÖSSÄ

HANKITUT TAIDOT

Perustelut ja tausta

 + suoritetaan yksilön vapaasta tahdosta

 + toteutetaan voittoa tavoittelemattomassa
organisaatiossa

 + ovat palkattomia ja toteutetaan
kolmannen osapuolen hyväksi

TAVOITTEET

Tämän kansainvälisen aloitteen
yleistavoitteet ovat:

Vapaaehtoiset antavat valtavan panoksen
urheiluun, ja heillä on tärkeä rooli toiminnan 
ylläpitämisessä kaikilla tasoilla, seurojen
osallistumisesta huippu-urheiluun.

Sitoutuneet vapaaehtoiset saavat paljon 
käytännön oppia, joka jää usein
huomaamatta ja palkitsematta. Mikäli 
vapaaehtoisten osaaminen saataisiin tehtyä 
näkyväksi, toimisi se voimakkaana
kannustimena vapaahehtoisrekrytoinnissa. 
Samalla se myös helpottaisi palkkatöihin 
siirtymistä sekä korjaisi työkokemuksen
karttumista urheilun alalla.

V4V toimii saman EU:n jäsenvaltioiden
omaksuman käsitteen mukaan, että
vapaaehtoistyö kuvaa toimia, jotka:

 + Laatia kattava kartoitus vapaaehtoisurheilun 
eurooppalaisesta työvoimasta, josta saadaan 
lisätietoja sen koosta ja ominaisuuksista, 
vapaaehtoisten rooleista, kannustimista ja 
toiveista sekä heidän kohtaamastaan
todellisuudesta ja haasteista

 
+ Kehittää käytännöllinen ja helppokäyttöinen 

vapaaehtoistyökalu, jota urheiluorganisaatiot 
voivat käyttää helpottamaan ja parantamaan 
vapaaehtoisten sitoutumista, hallintaa ja
toiminnassa pysymistä.

 + Luoda innovatiivinen EU:n osaamispohjainen 
itsearviointityökalu, jonka avulla
vapaaehtoiset voivat tunnistaa, tallentaa ja 
rekisteröidä urheilun vapaaehtoistyöhön 
osallistumisen aikana hankitut taidot ja tehdä 
niistä näkyvät potentiaalisille työnantajille ja 
koulutuksen tarjoajille. 

 + Julkaista kestävän kehityksen ja toteutuksen 
strateginen toimintasuunnitelma, jossa on 
joukko suosituksia vapaaehtoistyössä
hankittujen kokemuksien kautta hankittujen 
taitojen näkyvyyden lisäämiseksi ja uusien 
toimijoiden kannustamiseksi
vapaaehtoistyöhön.

 + Järjestää kaikkien aikojen ensimmäinen 
Euroopan vapaaehtoistyötaitojen
huippukokous, joka houkuttelee sidosryhmiä 
kaikkialta EU:sta tutkimaan projektin tuloksia 
ja aloittamaan kestävien ratkaisujen
konkretisoinnin.



Tämä sivusto on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Se heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissiota voida

pitää vastuussa ei voida pitää vastuussa siinä olevista
tiedoista mihin tahansa käyttöön.

ODOTETUT HYÖDYT JA
VAIKUTUKSET

V4V määrittelee seuraavat hyödyt
ja vaikutukset:

KUMPPANUUS

European Observatoire of 
Sport and Employment (EOSE)

Ranska / Eurooppa-Koordinaattori

International Sport and 
Culture Association (ISCA)

Tanska / Kansainvälinen

European Volunteer 
Centre (CEV)

Belgia / Eurooppa

World Rugby 
Irlanti / Kansainvälinen

International Judo 
Federation Academy 

Foundation (IJF) 
Malta / Kansainvälinen

Romanian Football 
Federation (FRF) 

Romania

Finnish Athletics Federation 
(SUL) 

Suomi

Sport and Recreation 
Alliance (SRA) 
Iso-Britannia

Portuguese Institute of Sport 
and Youth (IPDJ) 

Portugali

Estonian Foundation of 
Sports Education and 

Information (FSEI) 
Viro

National Institute For Sport 
Research (NISR) 

Romania

University of Physical 
Education (UPE)

Unkari

Leeds Beckett University (LBU)
Iso-Britannia

Lisätietoja:

eosesec@eose.org
www.v4v-sport.eu

 + Kehittää alan ymmärrystä urheilun 
vapaaehtoistyöntekijöistä, jotta
urheiluorganisaatiot voivat paremmin 
arvostaa sen arvokasta panosta alalle.

 + Nostaa vapaaehtoisten profiilia ja 
korostaa, mikä motivoi heitä
vapaaehtoistyöhön ja kohtaamiinsa 
haasteisiin.

 + Luoda paljon parempi ymmärrys
taidoista, joita vapaaehtoiset hankkivat ja 
kuinka ne voidaan siirtää palkkatyöhön 
urheilussa tai muilla aloilla.

 + Nostaa vapaaehtoisten mielikuvaa ja 
korostaa vapaaehtoistyökokemusten 
arvoa ja etuja.

 + Kehittää vapaaehtoisten hankintaa, 
johtamista ja toiminnassa pysymistä 
sekä helpottaa siirtymistä päätoimiseen 
työhön niille, joilla on puutteita
ammattiosaamisessa

Euroopan urheilun ja työllisyyden seurantakeskuksen 

(EOSE) koordinoima V4V-kumppanuus on vahva sekoitus 

13 sidosryhmästä eri puolilta EU: ta, ja se yhdistää

kansalliset ja kansainväliset urheiluliitot, valtiolliset

organisaatiot, koulutuksen tarjoajat, tutkimuskeskukset ja 

verkostot, joilla on lukuisia kontakteja kaikkialla

mantereella ja sen ulkopuolella, mukaan lukien muut alat, 

joilla vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli.

V4V rahoitetaan Erasmus + Sport -ohjelmasta, 
ja se kestää tammikuusta 2021 joulukuuhun 
2023.


