
 SKUPNA POBUDA 

Projekt CHANGE združuje edinstveno partnerstvo z namenom 
proučevanja vprašanj znanja na področju športa za razvoj. 

Partnerstvo, ki ga vodi EOSE, vključuje nacionalno ministrstvo za 
šport, nacionalne in mednarodne dobrodelne ustanove za šport za 
razvoj, krovno organizacijo za množični šport in telesno dejavnost, 
nacionalne športne organizacije in univerze.

www.change-sport.eu
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University of Cassino and Southern Lazio (UNICAS)
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Leeds Beckett University (LBU)
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General Secretariat for Sports (GSG)
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Italian Sport for All Association (UISP)
Italija

Sports Union of Slovenia (SUS)
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Združeno kraljestvo

Women Win (WW)
Mednarodno / Nizozemska

Projekt CHANGE bo podal sistematično proučitev zaposlovanja, 
izobraževanja in znanja v sektorju športa za razvoj. Projekt CHANGE 
bo prispeval skupno razumevanje izzivov znanja na področju športa 
za razvoj, kakor tudi pilotsko izobraževanje in preučitev začetnih 
poti in poti za napredovanje za posameznike, ki delajo na tem 
področju.

Ta zloženka je bila sofinancirana s strani Evropske komisije.  
Vsebina zloženke odraža poglede avtorja in Evropska komisija ne sprejema nobene 

odgovornosti za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.  

V kolikor želite pridobiti dodatne informacije o projektu CHANGE, 
ali izmenjati primer dobre prakse, ali sodelovati v projektu v             

fazi posvetovanja, prosimo, kontaktirajte ekipo                                 
projekta CHANGE: 

eosesec@eose.org

www.change-sport.eu

KONTAKT

SPLETNA STRAN

URADNO PARTNERSTVO



 GLAVNI CILJI
Projekt CHANGE je izobraževalni projekt z namenom izboljšati 
učinkovitost izvajanja programov športa za razvoj, ki so zasnovani 
za reševanje socialnih vprašanj. 

Glavni cilji projekta:

Seznanjanje politike in strategije v športu z opredelitvijjo 
velikosti, obsega, potenciala in vloge športa za razvoj v Evropi ter 
razpona rezultatov za skupnosti in posameznike, ki jih lahko 
doseže;

Opredelitev znanj in kompetenc, ki jih potrebujejo ključni 
ustvarjalci sprememb – koordinatorji in aktivatorji na področju 
športa za razvoj;

Izpopolnjevanje in višja raven usposobljenosti delovne sile na 
področju športa s pomočjo inovativnega izobraževanja in 
usposabljanja za razvoj veščin in znanja, ki bodo zadostila 
novim vlogam, ki se pričakujejo od športa.

 KONTEKST IN UTEMELJITEV

Razumevanje potenciala športa, preučevanje, kako se izvaja, in 
izgradnja razumevanja znanj, ki jih morajo posedovati ljudje, da so 
učinkoviti na svojih položajih, bo tvorilo osnovo za ta skupni projekt. 

Projekt temelji na prepričanju, da ima šport ogromen potencial, da 
spremeni družbo in spremeni ljudi, vendar za to potrebuje delovno 
silo ljudi s pravimi veščinami, znanji in kompetencami, podprto z 
ustreznim programom izobraževanja, usposabljanja in 
profesionalnega razvoja. 

Projekt CHANGE financira Evropska komisija v okviru programa 
Erasmus+ Sport in se bo zaključil decembra 2021. 

 PRIČAKOVANI UČINKI

Projekt CHANGE temelji na razvoju evropskih poklicnih standardov 
in ustreznega učnega gradiva za ljudi, ki delajo na področju športa 
za razvoj. 

Omenjeni poklicni standardi bodo določali standarde uspešnosti 
ter znanja in veščine, ki jih morajo strokovni delavci na področju 
športa za razvoj opravljati učinkovito.

Želeni učinki projekta so zagotavljanje priložnosti za:

Natančno razumevanje značilnosti in stvarnosti glavnih vlog v 
športu za razvoj v Evropi;

Celovita opredelitev znanj, veščin in kompetenc, ki so potrebne 
pri delu v športu za razvoj v opredeljenih ključnih vlogah;

Nriložnost za izmenjavo in sodelovanje v sektorju z vsemi 
ustreznimi akterji;

Nove izobraževalne poti na podlagi inovativnih, pilotno 
preizkušenih usposabljanj.

Rezultati bodo relevantni za številne raznolike organizacije po vsej 
Evropski uniji in širše, ki so odgovorne za zaposlovanje, razvoj, 
ohranjanje in uvajanje v športu za razvoj.

Izbrana metodologija za projekt CHANGE je inovativna in dobro 
preizkušena strategija vseživljenjskega učenja na področju športa 
in telesne dejavnosti (sedem-stopenjski model).

Opredelitev znanj in kompetenc, 
da bo šport deloval kot orodje za razvoj 

ljudi in družbe v Evropi

KREPITEV ZNANJA V ŠPORTU 
ZA RAZVOJ


