Az európai sportban végzett önkéntes
közreműködés során megszerzett
készségek elemzése és láthatóvá tétele

HÁTTÉR
Az önkéntesek nagy mértékben hozzájárulnak a
sportágazat működéséhez, annak minden
szintjén létfontosságú szerepet játszanak: a
szabadidősporttól a versenysportig, a helyi
szinttől a nemzetközi eseményekig.
Fáradhatatlan elkötelezettségük révén az
önkéntesek olyan sok informális tanulási
lehetőségre (tudás, képesség, készség) tesznek
szert, amelyek gyakran észrevétlenek és
elismerés nélkül maradnak. Ezeknek a
készségeknek, képességeknek a láthatóvá
tétele erőteljes ösztönzést jelentene az
önkéntesek toborzásában, elősegítené a
munkaerőpiacra történő belépést, csökkentené
a munkavállalók képesség/készség-szintje és a
sportszektor elvárásai közötti szakadékot.
A V4V projekt az EU tagállamok által elfogadott
deﬁníciót használja, amely szerint önkéntesség:

+ az egyén szabad akaratából megvalósuló
közreműködés
+ nonproﬁt, nem kormányzati szervezetek
(pl. sportegyesületek, sportszövetségek)
keretében jön létre
+ más vagy mások, illetve közösségek
javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett
tevékenység

CÉLOK
A projekt főbb céljai a következők:
+ Az európai (benne a magyar) sportban
megjelenő
önkéntesség
átfogó
feltérképezése,
több
ismeret/adat
megszerzése
az
önkéntes
állomány
nagyságáról és jellemzőiről, az önkéntesek
által elvégzett feladatkörökről; mi ösztönzi
őket, milyen törekvéseik vannak, valamint a
valós helyzet, a kihívások, amelyekkel szembe
kell nézniük.
+ Gyakorlati(as),
könnyen
használható
önkéntes eszköztár kidolgozása, amelyet a
sportszervezetek az önkéntesek toborzása,
irányítása
és
megtartása
érdekében
használhatnak, javíthatják munkájukat ezen
a területen.
+ Innovatív uniós kompetenciákon alapú
önértékelési eszköz létrehozása, amelyet az
önkéntesek a sportban végzett önkéntes
közreműködés során szerzett készségeik
azonosítására, felsorolására és bemutatására
használhatnák, valamint ezek láthatóvá
tételére a lehetséges munkaadók és oktatási
intézmények számára.
+ Fenntarthatósági és végrehajtási stratégiai
cselekvési terv közzététele, amely egy sor
konkrét ajánlást tartalmaz az önkéntestapasztalatok révén megszerzett készségek
ismertségének növelésére és egyre több
önkéntes ösztönzésére.
+ Az első európai sportönkéntes készségekkel
foglalkozó csúcstalálkozó megszervezése,
amely az EU minden részéből vonza majd az
érdekelt feleket, hogy közzé tegyék a projekt
eredményeit, és megkezdjék a fenntartható
megoldások konkretizálását.

PROJEKTPARTNEREK
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK,
HATÁSOK
A V4V projekt befejezésével a következő
hatások várhatók:
+ A sportágazat szereplői pontosabb
ismeretekkel rendelkeznek majd az
önkéntes
munkaerőről,
és
a
sportszervezetek jobban tudják értékelni
az
ágazathoz
való
értékes
hozzájárulásukat.
+ A sportban dolgozó önkéntesekről
alkotott
kép
javítása
és
annak
megismerése, hogy mi motiválja őket az
önkéntességre,
illetve
milyen
kihívásokkal kell szembenézniük.
+ A sportönkéntesek által megszerzett
készségek és kompetenciák sokkal
alaposabb megismerése, valamint az,
hogy ezek hogyan használhatók fel,
vihetők át a sport vagy más ágazatok
ﬁzetett
munkaköreiben
történő
alkalmazás esetén.

A Sport és Foglalkoztatás Európai Megﬁgyelőközpontja
(EOSE) által koordinált V4V partnerség az EU 13 különböző
érdekelt szereplőjének hatékony együttműködése, amely
összehozza a nemzeti és nemzetközi sportszövetségeket,
kormányzati
szervezeteket,
képzési
szolgáltatókat,
felsőokatási intézményeket és kutatóközpontokat és
hálózatokat a kontinensen és azon túl, beleértve olyan más
ágazatokat is, ahol az önkéntesség fontos szerepet játszik.
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+ Az önkéntes munka során szerezhető
tapasztalatok értékének és előnyeinek
bemutatása.
önkéntesek
toborzásának,
+ Az
szervezésének,
irányításának
és
megtartásának
javítása;
annak
előmozdítása, hogy az önkéntesen
végzett
közreműködésből
állandó,
ﬁzetett munkakörbe kerülhessenek
azok, akik ezt szeretnék – amivel az egyes
országokban jelentkező munkaerő- vagy
készséghiányt is kezelhetik.

A V4V projekt megvalósítását az Erasmus+
Sport program ﬁnanszírozza 2021 január és
2023 december között.

További információ a következő
címen található:
A projekt hazai partnere: Testnevelési Egyetem

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

A tájékoztató elkészítését az Európai Bizottság
támogatta, mely kizárólag a szerzők nézeteit tükrözik.
A Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt
információk bármilyen felhasználásáért.
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