
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΆΡΤΗ ΤΟΥ ΆΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΆΠΤΥΞΗ



ΡΟΛΟΙ ΚΛΕΙΔΙΆ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΆΡΤΗ ΤΟΥ ΆΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΆΠΤΥΞΗ

ΒΆΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ

A ΕΜΠΛΟΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 

A1A1 - Εδραιώστε, αναπτύξτε και διατηρείστε σχέσεις συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους Φορείς ή Φυσικά    
         πρόσωπα από την κοινότητα

A2A2 - Αναλύστε τις ανάγκες της κοινότητας και εντοπίστε τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους του αθλητισμού ως φορέα  
         κοινωνικής και ατομικής ανάπτυξης 

A3A3 - Συμβουλευτείτε την κοινότητα για να αναπτύξετε προτάσεις για την άθληση με στόχο αναπτυξιακά προγράμματα  

A4 A4 - Εδραιώστε, αναπτύξτε και διατηρείστε σχέσεις συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στον αθλητισμό για την ανάπτυξη

A5 A5 - Διευκολύνετε την προσέλκυση και συμμετοχή των μελών της αθλητικής κοινότητας για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

B ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

C
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ 
ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

D ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ / ΠΡΟΤΥΠΆ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΆΣΙΆΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

 ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

 ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

B1B1 - Αποκτήστε οικονομικούς πόρους για τον αθλητισμό με στόχο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

B2B2 - Υποστηρίξτε τις κοινότητες να αποκτήσουν οικονομικούς πόρους για τη βιωσιμότητα αθλητισμού μέσω    
        αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 

B3B3 - Διαχειριστείτε τους οικονομικούς πόρους αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

B4 B4 - Διαχειριστείτε, υιοθετήστε και αναπτύξτε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και αναλώσιμα για τον αθλητισμό με    
        στόχο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

B5 B5 - Επιβλέψτε τη χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των αναλωσίμων για τον αθλητισμό με στόχο  
        αναπτυξιακές δραστηριότητες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

 ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

C1C1 - Δουλέψτε με τις κοινότητες ώστε να αναπτύξουν βιώσιμο αθλητισμό με αναπτυξιακά  προγράμματατα οποία   
καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας και των ατόμων

C2C2 - Αναπτύξτε και εφαρμόστε πολιτικές και διαδικασίες αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

C3C3 - Συντονίστε, ελέγξτε και, αν κρίνεται απαραίτητο, προσαρμογή της παροχής του αθλητισμού με στόχο την      
        υλοποίηση αναπτυξιακών  προγραμμάτων 

C4 C4 - Μετάβαση του αθλητισμού με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε βιώσιμες πρωτοβουλίες 

C5 C5 - Δουλέψτε με τους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναπτυξιακών αθλητικών δραστηριοτήτων 

C6C6 - Δουλέψτε με τους συμμετέχοντες στη διάχυση, την προσαρμογή και την επισκόπηση των αναπτυξιακών     
       αθλητικών δραστηριοτήτων

C7 C7 - Διευκολύνετε την κοινωνική και ατομική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στον αθλητισμό στις αναπτυξιακές προοπτικές

C8 C8 - Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των συμμετεχόντων στον αθλητισμό για την ανάπτυξη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

 ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

 ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

D1D1 - Σχεδιάστε, υποστηρίξτε και φροντίστε για την πρόοδο του αθλητισμού διαμέσου αναπτυξιακής ομάδας 

D2D2 - Προσλάβετε και επιλέξτε το προσωπικό και τους εθελοντές αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

D3D3 - Οδηγείστε την εργασία του προσωπικού και των εθελοντών αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

D4 D4 - Υποστήριξη και καθοδήγηση των εθελοντών σε κάποια πρωτοβουλία αθλητισμού για την ανάπτυξη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

E
E1E1 - Συνεισφέρετε στην ανάπτυξη στρατηγικής του οργανισμού/οργάνωσης

E2E2 - Σχεδιάστε και συντονίστε την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού και των εθελοντών στον   
        αθλητισμό για την ανάπτυξη

E3E3 - Σχεδιάστε και συντονίστε την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των μελών της κοινότητας

E4 E4 - Υποστηρίξτε τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτικών οργανώσεων

E5 E5 - Διασφαλίστε την συνεχή επαγγελματικής σας ανάπτυξη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

F ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 

F1F1 - Δημιουργήστε και διατηρείστε δεσμούς συνεργασίας με υφιστάμενους και πιθανούς συνεργαζόμενους οργανισμούς

F2F2 - Υποστηρίξτε τις κοινότητες να χτίσουν σχέσεις με άλλους οργανισμούς και εταιρείες

F3F3 - Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις της κοινότητας που σχετίζονται με πρωτοβουλίες αθλητισμού για την ανάπτυξη 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

G ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΤΟΝ 
ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 

G1G1 - Προωθείστε τον αθλητισμό που στοχεύει στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

G2G2 - Καταρτίστε  και διαδώστε πληροφορίες σχετικά με τον αθλητισμό για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

G3G3 - Εκπροσωπείστε  τον αθλητισμό για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

H ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉ, ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΉ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΟΥ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

H1H1 - Συντονίστε την παρακολούθηση, την αναθεώρηση και την αξιολόγηση του αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

H2H2 - Συγκεντρώστε δεδομένα/ στοιχεία σχετικά με τον αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

H3H3 - Αναλύστε δεδομένα και φτιάξτε εκθέσεις/αναφορές παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με τον     
        αντίκτυπο του αθλητισμού για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

H4 H4 - Διαδώστε τον αντίκτυπο και τη γνώση από τον αθλητισμό που στοχεύει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΑΙ  ΕΜΨΥΧΩΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΉ 
ΘΕΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΙΣ 
ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ 
ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΉ ΦΥΣΙΚΉ 

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΑ ΩΣ 
ΟΧΉΜΑ ‘’ΧΤΙΣΤΕ’’ ΤΉΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΑ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

EOSE Secretariat
1, GrETe rue des Feuillants 
69001 Lyon - FRANCE

Tel.: +33 (0) 437 431 939
Mail: eosesec@eose.org
Web: www.eose.org 

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, ET the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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