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ΣΥΝΟΨΗ 

Η CPMES στοχεύει να απαντήσει στην πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισμού των 

μεταναστών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του επιτακτικού 

ζητήματος της συστηματικής υπο-εκπροσώπησης των μεταναστών σε μη-καίριους ρόλους 

σε αθλητικούς συλλόγους και οργανισμούς. 

Ευρωπαϊκά στατιστικά υποδεικνύουν ότι το ποσοστό ανεργίας των νεαρών ιθαγενών 

απόγονων μεταναστών, είναι σχεδόν 50% υψηλότερο από ό,τι μεταξύ των νέων με 

ιθαγενείς γονείς, με νεαρούς μετανάστες να είναι επίσης πιθανότερο να είναι NEET (νέοι 

ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (NEET), χωρίς 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στον ειδικό τομέα του αθλητισμού, η υπο-εκπροσώπηση των 

μεταναστών είναι ιδιαίτερα προφανής και προκλητική για τον αποκλεισμό τους από θέσεις 

εξουσίας και της συνολικής εκπροσώπησης τους σε μη ανταγωνιστικές θέσεις. 

Ένα βασικό ενδιάμεσο βήμα για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταναστών σε υπεύθυνη 

θέση σε αθλητικές οργανώσεις είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων μεθοδολογιών για το 

τεράστιο κοινό των χειριστών (αθλητικοί προπονητές και εκπαιδευτές) που συνεργάζονται 

με τους μετανάστες μέσω των μεθόδων αθλητισμού, προκειμένου να μπορούν να 

εκφράσουν επιχειρηματικές στάσεις, δεξιότητες και μέσα που συνθέτουν το προφίλ ενός 

Αθλητικού Διευθυντή. 

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου του έργου ήταν η εκπόνηση έρευνας μεταξύ  

ενδιαφερόμενων φορέων σε επίπεδο κάθε χώρας εταίρου για τους σκοπούς της 

αναγνώρισης των αναγκών αναβάθμισης των μεταναστών. Μετά από αυτό, οι απαντήσεις 

είχαν υποβληθεί για επεξεργασία και ετοιμάστηκε η Έκθεση για Ανάγκες Αναβάθμισης των  

Μεταναστών στον Αθλητισμό. Δύο ερωτηματολόγια έχουν ετοιμαστεί για συλλογή 

απαντήσεων από μετανάστες (παράρτημα 1) και απαντήσεων από φορείς αθλητισμού 

(Παράρτημα 2). Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τις χώρες εταίρους της κοινοπραξίας 

(Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία και Ουαλία). Συνολικά, 359 

ερωτηματολόγια από μετανάστες και 263 ερωτηματολόγιο από φορείς έχουν συλλεχθεί. 

Για την πλήρη έκδοση της έκθεσης σχετικά με τις «Ανάγκες Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων  

των Μεταναστών στον Αθλητισμό», παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο: 

www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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