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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος ESSA-Sport που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Erasmus + και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης (EOSE).
Πρόκειται για μια διακρατική πρωτοβουλία για το σύνολο της ΕΕ με τη συμμετοχή 18 εθνικών εταίρων και 5
ευρωπαϊκών δικτύων.
Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Τομέα Αθλητισμού και Φυσικής
Δραστηριότητας (ESSA-Sport).
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα. Οι απόψεις των εργαζομένων είναι ζωτικής
σημασίας για την επιτυχία του έργου και τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση με:
>> 28 εθνικές εκθέσεις και σχέδια δράσης για τον αθλητικό τομέα - ένα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ;
>> την πρώτη πανευρωπαϊκή ανάλυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον τομέα;
>> την πρώτη σύνοδο κορυφής για τις δεξιότητες της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού που θα διοργανωθεί το 2019.
>>
Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις απόψεις των εργοδοτών σχετικά με τις πραγματικότητες και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο αθλητικός τομέας, που αυξάνεται, αλλάζει και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για το κοινωνικό
και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και να διατυπώσουμε συστάσεις για μελλοντικές ενέργειες.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο θα παράσχετε σημαντικά δεδομένα από τη χώρα σας τα οποία θα:
>>επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που να διασφαλίζουν ότι ο Αθλητικός τομέας διαθέτει το
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό των επαγγελματιών και των εθελοντών που χρειάζεται για να πετύχει;
>>συμβάλουν στη διαμόρφωση της απασχόλησης και της παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας.
Σας ευχαριστούμε που αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας, για να συμπληρώσετε αυτή τη σημαντική έρευνα.
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