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ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЪРВОТО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ В
СЕКТОРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ПОМОГНЕТЕ ДА СЪЗДАДЕМ РАБОТНАТА СИЛА НА БЪДЕЩЕТО В СПОРТА
Това проучване е част от проекта ESSA-Sport, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+
и координирано от Европейската обсерватория за трудова заетост и спорт (EOSE). То е транснационална
инициатива за целият ЕС с участието на 18 национални партньори и 5 Европейски мрежи.
Пълното наименование на проекта е Европейски секторен алианс за Спорт и Физическа активност (ESSASport).
Целта на проекта е да подобри предлагането на умения за сектора. Вижданията на работодателите са
жизненоважни за успеха на проекта и резултатите от проучването ще бъдат използвани, за да се съставят:
>> 28 национални доклада и планове за развитие на уменията в спортния сектор – по един за всяка страначлен на ЕС;
>> Първият анализ за целият ЕС относно заетостта и уменията в целия сектор;
>>Първата Среща за умения в спортния сектор на ЕС, която ще се организира през 2019.
Нашата цел е да представим вижданията на работодателите относно реалността и предизвикателствата,
които срещат в спортния сектор, който непрекъснато расте, променя се и става все по-важен в социалното и
икономическо бъдеще на Европа, както и да служи за препоръка за бъдещи действия.

ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШЕТО МНЕНИЕ
Чрез попълването на въпросника ще предоставите жизненоважно доказателство от вашата държава, които
ще:
>> Повлияят на предлагането на образование и подготовка, за да се осигурят необходимите за успеха на
сектора опитна работна ръка от професионалисти и доброволци.
>> Подпомогне формулирането на съвети за трудова заетост и кариера.
Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à cette grande enquête européenne.
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