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EHHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN A VÉLEMÉNYÉRE

A kérdőív kitöltésével Ön alapvető információkat nyújt nekünk, melyek:

 >  befolyásolni fogják az ágazatba áramló szakemberállomány és önkéntesek oktatását és képzését, megfelelő 

készségekkel való ellátását;

 >  segítenek a foglalkoztatási és karrierépítési tanácsadás alakításában.
 

Köszönjük, hogy időt szakít ennek a fontos kérdőívnek a kitöltésére. 

ÜDVÖZÖLJÜK AZ ELSŐ EURÓPAI A MUNKÁLTATÓI 
GYAKORLATOT A SPORT ÉS A FIZIKAI AKTIVITÁS SZEK-

TORBAN FELMÉRŐ KÉRDŐÍV KITÖLTŐI KÖZÖTT

KÉRJÜK, SEGÍTSEN SPORT A MUNKAERŐ PIACI KÍNÁLATÁNAK MINŐSÉGI 
FORMÁLÁSÁBAN, A SPORTSZAKEMBEREK FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

A kérdőív az Európai Bizottság Erasmus+ programja által életre hívott ESSA-Sport projekt része, melyet az Európai Sport 
és Foglalkoztatási Obszervatórium (EOSE) vezet. Az EOSE egy Európai Unióra kiterjedő nemzetközi kezdeményezés, 
amely 18 tagország és 5 európai hálózat bevonásával működik.

A projekt teljes címe: Európai Partnerség a Sport és Fizikai Aktivitás Szakemberállományának Ágazati fejlesztésére 
(ESSA-Sport). Röviden: Sportágazati Szakképzés-fejlesztési partnerség.

A project célja, hogy hozzájáruljon a felkészült és kompetens munkaerő kínálat növeléséhez és fejleszetéséhez a 
sportágazatban. A munkáltatók véleménye nélkülözhetetlen a projekt sikerességéhez. A kérdőív kérdéseire adott 
válaszaik alapján a következő dokumentumok készülnek el:

 >  28 nemzeti jelentés és szakember készségek fejlesztésére vonatkozó akcióterv a sport ágazat számára – minden 

EU tagállam részére egy;

 >  az első, az európai unió egészét lefedő foglalkoztatási- és készség-elemzés a sportágazat minden területére 

kiterjedően;

 >  az első - 2019-ben megrendezésre kerülő – EU Készségek Csúcstalálkozó (EU Skills Summit) a sport ágazatban.

Tényekre támaszkodva kívánjuk bemutatni a növekedő, és folyamatosan változó Európa társadalmi és gazdasági 
jövője szempontjából egyre fontosabbá váló sportágazat munkáltatóinak nézőpontját és kihívásaikat, valamint 
javaslatokat és ajánlásokat megfogalmazni a jövőbeni működés segítéséhez/fejlesztéséhez. 
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