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 КОНТЕКСТ И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Се повеќе се препознава општествениот и економскиот потенцијал 
на спортот и како резултат на зголеменото ниво на очекувања од 
националните влади секторот да стане моќна алатка поврзана со 
главните политики во образованието, здравството и економијата и 
да се користи за да промовираат социјална кохезија. 

За да се постигнат овие очекувања, императив е оние кои работат и 
волонтираат во спортот да ги стекнат потребните вештини и знаења 
за да работат на нивните позиции.

Сепак, секторот е сложен, фрагментиран и се развива. Се отвораат 
нови бизниси и работни места, а потребни се нови вештини и за 
професионалците и за огромната армија волонтери што лежи во 
срцето на секторот за да се совпаднат со очекувањата од владите и 
пазарот на трудот. 

Амбицијата на 24-месечниот проект S2A Sport Mobility, кофинансиран 
од Европската Унија, е да го поддржи секторот во остварувањето на 
неговиот потенцијал преку унапредување на вештините на 
спортските администратори и зајакнување на нивната идна 
вработливост и личен развој преку учење искуства за мобилност. 

SФункциите на администрацијата на спортот ги спроведуваат сите 
оние поединци, и платен персонал и волонтери, кои работат за да 
обезбедат ефективно водење на спортската организација во 
согласност со нејзината цел и насока.

 



 ГЛАвНИ цЕЛИ

Целта на работната програма С2A Спортска Мобилност е да им 
понуди можност на 40 учесници од Европската Унија и 4 целни земји 
од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора и Република 
Северна Македонија) да учествуваат во соодветна намената 
транснационална програма за обука на спортската администрација 
која ќе се испорача преку 3 модули во времетраење од 1 недела во 
3 различни земји од Западен Балкан.

Програмата за обука ќе биде дополнета со 4-дневна национална 
студиска посета прилагодена за секој учесник за да преземе 
развојно искуство во странство во спортската индустрија. 

Очекуваното влијание е да се подобрат вештините на учесниците, да 
се зајакне нивната идна вработливост и личен развој, да се прошири 
нивната мрежа, да се придонесе за градење капацитети на нивните 
организации и развој на спортот во ЕУ и Западен Балкан.

ПОДОБРУвАЊЕ НА вЕШТИНИТЕ НА 
СПОРТСКИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ 
ПРЕКУ УЧЕЊЕ НА МОБИЛНОСТ



 ОЧЕКУвАНО вЛИЈАНИЕ
Да се промовира и да се направи мобилноста за учење 
реалност во спортскиот сектор;

Да се покажат главните придобивки од ваквите искуства во 
странство за поединци, организации и спортскиот сектор како 
целина;

Јакнење на меѓународната соработка;

Одржлив и зајакнат капацитет на спортските организации со 
добро опремена работна сила;

Спортот да го достигне својот потенцијал и да влијае на 
општествените промени. 

 УЧЕСНИцИ

40-те учесници ќе треба активно да бидат вклучени во водењето на 
спортска организација како што се спортска федерација, спортски 
клуб, локална власт, Националниот олимписки комитет, спорт за сите 
организации итн. 

Вкупно 32 учесници ќе дојдат од Западен Балкан (8 од секоја целна 
земја) и 8 од земјите-членки на Европската унија, а партнерството ќе 
биде одговорно за изборот за да се обезбеди добра мешавина и 
разновидност на учесниците.



 ТРАНСНАцИОНАЛАНА ИНИцИЈАТИвА 

Координиран од Европската опсерваторија за спорт и вработување 
(EOSE), проектот S2A Sport Mobility е составен од конзорциум од 8 
партнери, вклучувајќи 3 национални олимписки комитети, 3 
универзитети и 2 европски спортски мрежи. 

Половина од партнерите доаѓаат од Западен Балкан, а другата 
половина од Европската Унија.
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ОФИЦИЈАЛЕН ПАРТНЕР НА 



Доколку сакате да добиете дополнителни информации за 

проектот С2A Спортска Мобилност, да бидете вклучени во 

фазите на консултации на проектот или да учествувате во 

испораката на обуката, ве молиме контактирајте го EOSE, 

проектен координатор на:

S2A-Sport-Mobility@eose.org

КОНТАКТ

www.eose.org

Поддршката на Европската комисија за производството на овој леток не претставува одобрување 

на содржината, која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде 

одговорна за каква било употреба на информациите содржани во него.  


