
Εταιρικό Σχήμα
Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. (Συντονιστής)  | Ελλάδα
Εταίροι:
TREK Development Α.Ε. | Ελλάδα
Malta Football Association | Μάλτα
International Cooperation South South | Ιταλία
Catalan Association Cluster of Sports Industry | Ισπανία
Salfit Development Association | Παλαιστίνη
Sports for Life | Παλαιστίνη
Rene Moawad Foundation | Λίβανος

Aποποίηση Ευθυνών 
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. Το περιεχόμενο 
του παρόντος εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. και 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή των διαχειριστικών αρχών του Προγράμματος.

?
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

Προϋπολογισμός έργου: 2.9 εκ.

Συγχρηματοδότηση έργου: 10%
Συνεισφορά της ΕΕ:  2.6 εκ.

Διάρκεια έργου:  Ιουλ. 2020-Ιαν. 2023
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Ενδιαφέρεται ο οργανισμός σας για την αύξηση της απασχολησιμότητας 
των νέων στον τομέα του αθλητισμού;
Είστε άνεργοι μεταξύ 17 - 30 ετών;
Ενδιαφέρεστε να βρείτε απασχόληση στον κλάδο του αθλητισμού;

Εάν η απάντησή σας σε τουλάχιστον μία από τις παραπάνω ερωτήσεις 
είναι ναι, τότε πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχετε και να παρακολου- 
θήσετε το έργο Skills4Sports!
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νέοι θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για μια καριέρα στον κλάδο 
του αθλητισμού

ημέρες κατάρτισης σε νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας του κλάδου 
του αθλητισμού

εργοδότες και ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου του αθλητισμού συμμετέχουν στο έργο

Στρατηγική Συμμαχία "Skills4Sports" μεταξύ βασικών αθλητικών φορέων με σκοπό την αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την προσφορά νέων ευκαιριών απασχόλησης σε NEETS

ηλεκτρονικά εργαλεία για την ηλεκτρονική εκμάθηση δεξιοτήτων τα οποία απευθύνονταιστη νεολαία και 
συμπεριλαμβάνουν μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και διάφορες εφαρμογές

Πολυάριθμες Δημόσιες Αρχές, ΜΚΟ και κοινωνικές οργανώσεις

Νέες θέσεις εργασίας για τους NEETs

Το Skills4Sports είναι ένα καινοτόμο, νεανικό, 
συμπεριληπτικό και συμμετοχικό έργο.

Στην περιοχή της Μεσογείου η ανεργία των νέων είναι  υψηλή, ενώ δυναμικοί κλάδοι 
όπως η αθλητική βιομηχανία αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εξεύρεση ατόμων με τις 
κατάλληλες δεξιότητες για τις αυξανόμενες ανάγκες τους. Το Skills4Sports στοχεύει 
στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης και στην αύξηση της απασχολησιμότητας  νέων 
σε ηλικία ατόμων, τα οποία δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης  (NEETs). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατάρτισης και 
προετοιμασίας νέων επαγγελματιών που αναζητούν απασχόληση στον κλάδο του 
αθλητισμού και των e-Sports, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αναντιστοιχία μεταξύ 
των δεξιοτήτων αυτών που αναζητούν απασχόληση και των  αναγκών της αγοράς 
εργασίας και εμπλέκοντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία.

Το έργο Skills4Sports έχει ως στόχο:
Να αυξήσει την απασχολησιμότητα των NEETs στον κλάδο του αθλητισμού 
υψηλής προβολής, παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης σε διάφορους τομείς του 
κλάδου.

Να δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη επαγγελματιών 
στον τομέα του αθλητισμού με τη συμμετοχή περιφερειακών φορέων και την 
προώθηση καλών πρακτικών και καινοτόμων πολιτικών για την αύξηση της 
απασχόλησης των NEETs.

νέα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τόσο τις αθλητικές όσο και τις διοικητές και διαχειριστικές 
διαστάσεις των αθλητικών επαγγελμάτων και τα οποία απευθύνονται σε άτομα που ενδιαφέρονται να 
εργαστούν στον κλάδο 


