
ANALIZA ȘI EVIDENȚIEREA
ABILITĂȚILOR DOBÂNDITE PRIN
VOLUNTARIAT ÎN SPORT ÎN EUROPA

MOTIVELE ȘI
CONTEXTUL

 

+ sunt efectuate cu liberul arbitru al individului

 + sunt dezvoltate în cadrul organizațiilor

neguvernamentale non-profit

 + sunt neplătite și efectuate în beneficiul
comunității sau a unei terțe părți.

OBIECTIVE
Obiectivele generale ale acestei inițiative transnaționale
sunt:

Voluntarii aduc o contribuție imensă în sport și joacă un 

rol vital în susținerea evenimentelor sportive de

la participare până la competiții de elită.

Prin angajamentul lor neobosit, voluntarii au 

de câștigat cunoștințe în mod informal, care 

deseori trec neobservate și neremunerate. 
Dacă ar putea să-și facă vizibile abilitățile
dobândite, acesta ar fi un stimulent puternic

pentru recrutarea voluntarilor, ușurarea tranziției
către un loc de muncă plătit și soluționarea 
lacunelor de competențe din sectorul sportiv.

V4V lucrează cu același concept adoptat de 

statele membre ale UE, și anume că
voluntariatul descrie acțiuni care:

 +

 +

 + Crearea unui instrument inovator     de
autoevaluare bazat pe competențe al UE   pe 

care voluntarii îl pot utiliza pentru a identifica, 
înregistra și prezenta competențele
dobândite în timp ce participă ca voluntari 

în sport și pentru a le face vizibile potențialilor 
angajatori și furnizorilor de educație

 + Publicarea unui plan de acțiune strategică
sustenabilă și implementare cu o serie de 

recomandări concrete pentru a spori

vizibilitatea abilităților dobândite prin

experiența de voluntariat și pentru a stimula 

mai mulți cetățeni să devină voluntari

 + Organizarea primului Summit european al 
competențelor de voluntariat sportiv care 

va atrage acționari interesați din toate țările
UE pentru a explora rezultatele proiectului și 
derularea unor soluții durabile

Realizarea unei cartografieri cuprinzătoare
a forței de muncă europene pentru
voluntarii din sport, oferind date privind

dimensiunea și caracteristicile sale, rolurile
pe care le îndeplinesc voluntarii, stimulentele

și aspirațiile acestora, precum și realitățile și
provocările cu care se confruntă.

Elaborarea unui set de instrumente pentru

voluntari, practic și ușor de utilizat, pe care

organizațiile sportive îl pot utiliza pentru a facilita și
îmbunătăți angrenarea, gestionarea și menținerea
voluntarilor



Acest prospect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acesta reflectă doar punctele de vedere ale autorului și

Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare 

ce poate fi făcută din informațiile conținute în acesta

IMPACT ȘI BENEFICII
AȘTEPTATE
V4V își propune să aibă următoarele
beneficii și impact: 

PARTENERIATUL

European Observatoire of 
Sport and Employment (EOSE)

Franța / Europa-Coordonator

International Sport and 
Culture Association (ISCA)

Danemarca / Internațional

European Volunteer 
Centre (CEV)

Belgia / Europa
World Rugby 

Irlanda / Internațional

International Judo 
Federation Academy 

Foundation (IJF) 
Malta / Internațional

Romanian Football 
Federation (FRF) 

România

Finnish Athletics Federation 
(SUL) 

Finlanda

Sport and Recreation 
Alliance (SRA) 
Regatul Unit

Portuguese Institute of Sport 
and Youth (IPDJ) 

Portugalia

Estonian Foundation of 
Sports Education and 

Information (FSEI) 
Estonia

National Institute For Sport 
Research (NISR) 

România

University of Physical 
Education (UPE)

Ungaria

Leeds Beckett University (LBU)
Regatul Unit

Pentru informații suplimentare, vă
rugăm să contactați: 

eosesec@eose.org

www.v4v-sport.eu

 + Îmbunătățirea   înțelegerii    privitor

la  forța   de   muncă   a   voluntarilor 

sportivi, astfel încât organizațiile sportive 

să poată aprecia mai bine contribuția
lor valoroasă în cadrul sectorului.

 + Relevarea profilului  voluntarilor

din sport și evidențierea a ceea ce îi 

motivează să facă voluntariat și 
provocările cu care se confruntă.

 + O mai bună înțelegere a abilităților și 
competențelor pe care le dobândesc 

voluntarii în sport și modul în care

acestea pot fi transpuse în locuri de 

muncă plătite în sport sau în alte 

sectoare.

 + Accentuarea profilului voluntarilor

în sport și sublinierea valorilor și
beneficiile experiențelor ca voluntar

 + Îmbunătățirea recrutării, gestionarea și 
păstrarea voluntarilor  și ușurarea
tranziției de la voluntar la cea

remunerată pentru cei care doresc acest 

lucru, ajutând astfel la soluționarea
deficitului actual de competențe.

Coordonat de Observatorul European al Sportului și 
Ocupării Forței de Muncă (EOSE), parteneriatul V4V este un 

conglomerat puternic alcătuit din 13 parteneri interesați 
din întreaga UE, care reunește federații sportive naționale 
și internaționale, o organizație guvernamentală, furnizori 

de formare, centre de cercetare și rețele cu numeroase 

contacte pe tot continentul și nu numai, inclusiv alte 

sectoare în care voluntariatul joacă un rol important.

V4V este finanțat în cadrul Programului 

Erasmus + Sport și rulează din ianuarie 2021 

până în decembrie 2023.


