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ДОКЛАД ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МИГРАНТИТЕ В СПОРТА 

Абстракт 

“Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) има за цел да 

отговори на предизвикателството на социалното изключване на мигрантите в Европа, с 

особен акцент върху решаването на непреодолимия проблем на систематичното 

недопредставяне на мигрантите в ръководни роли в Спортните клубове и организации. 

Европейските данни показват, че нивото на младежката безработица при второ поколение 

мигранти е почти 50% по-високо, отколкото сред младежите с местни родители, като 

младите мигранти също са по-склонни да бъдат NEET (неангажирани с работа, образование 

или обучение), отколкото младежи без мигрантски произход. В сферата на спорта 

недостатъчното представяне на мигрантите е особено очевидно и предизвикателно поради 

изключването им от авторитетни позиции и от цялостното им изключване от важни 

позиции. 

Основна междинна стъпка за постигане на по-голямо участие на мигрантите на отговорно 

място в спортните организации е развитието на необходимите методологически 

възможности за огромната аудитория от оператори (спортни треньори и обучители), 

работещи за крайните мигрантски цели чрез спортни методи, за да могат те да предадат 

разнообразния набор от предприемачески нагласи, умения и инструменти, съставящи 

профила на Спортния мениджър. 

Първата стъпка за постигане на целта на проекта е да се проведе проучване, което да се 

представи на заинтересованите страни в областта на спорта и мигрантите на национално 

равнище във всяка държава-партньор с цел идентифициране на повишените потребности на 

мигрантите. След това отговорите ще бъдат обработени и описани в Доклад за 

повишаването на квалификацията на мигрантите в спорта. Подготвени са два въпросника 

за събиране на мнения на мигрантите (приложение 1) и отговорите на заинтересованите 

страни в сферата на спорта и мигрантите (приложение 2). Данните са събрани в страните на 

консорциумните партньори (България, Кипър, Хърватия, Испания, Италия, Швеция и 

Уелс). Общо бяха събрани 359 анкети на мигранти и 263 проучвания от организации. 

За пълната версия на „Доклад за повишаването на квалификацията на мигрантите в спорта”, 

моля посетете линка www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 

Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. 
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