Delavnica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
in Adecca Slovenija: pregled vseh korakov kariernih usmeritev,
dne 22.11. in 29.11.2017
Ljubljana, 14.11.2017
Spoštovani športniki, spoštovane športnice,
Vabljeni, da se v organizaciji OKS-ZŠZ in Adecca, udeležite delavnic z naslovom: Pregled vseh
korakov kariernih usmeritev, ki bosta dne 22.11. in 29.11.2017, v Slovenskem olimpijskem
izobraževalnem centru (Upravna stavba BTC, pritličje), od 10:00 do 14:00 ure.
Programi Adecca in OKS za nekdanje vrhunske športnike so podpora športnikom pri pripravi in
prehodu na trg dela, ki je ključno, da si posamezniki tudi po zaključku športne kariere lahko uspešno
uredijo življenje. Aktivnosti so namenjene tudi mladim perspektivnim športnikom in njihovi pripravi na
dvojno kariero. S strani OKS-ZŠZ vam bomo predstavili priložnosti na področju dvojne kariere
športnikov na sistemski, projektni in programski ravni. S strani Adecca pa bodo za vas pripravili
posebne kompetenčne vprašalnike z individualnim elevacijskim poročilom za vsakega športnika, preko
katerega boste lahko spoznali katere neformalne kompetence posedujete in kateri so ključni koraki
vaše karierne usmeritve na trgu dela.
Delavnici sta torej namenjeni kategoriziranim športnikom, z olimpijskim, svetovnim,
mednarodnim ali perspektivnim razredom, ki se nahajajo na prehodu iz športne v zaposlitveno
kariero, aktivnim športnikom, ki že razmišljajo o svoji drugi karieri ali nekdanjim vrhunskim
športnikom, ki so svojo športno kariero zaključili v zadnjih štirih letih.
Delavnici sta predvideni za dva termina in sicer 22.11. in 29.11.2017. Največje število udeležencev na
posamezni delavnici, je zaradi individualne obravnave kompetenčnih vprašalnikov 15.
Rok za prijavo na delavnico, dne 22.11.2017 je najkasneje do 20.11.2017, do 9.00 ure.
Rok za prijavo na delavnico, dne 29.11.2017: je 22.11.2017.
V primeru nezadostnega števila prijav za prvi razpisani termin, si pridržujemo pravico, da bomo izvedli
delavnico samo dne 29.11.2017.

V marcu 2017 sta v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru že potekali OKS-ZŠZ in Adecco
delavnici za vrhunske športnike po zaključku športne kariere, ki so vključeni v projekt Razvoj kadrov v
športu 2016-2022, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika
Slovenija. Pridružili so se jim tudi športniki, vključeni v program Zaposlovanja vrhunskih športnikov.
Strokovnjaki Adecca so pripravili posebne kompetenčne vprašalnike z individualnim elevacijskim
poročilom za vsakega športnika in izvedli delavnici na katerih so obravnavali vsebine glede načrtovanja
njihove poslovne (druge) kariere. Športniki so izvedene delavnice ocenili kot priložnost, za
spoznavanje svojih sposobnosti in možnosti, ki so jim v obliki sistemske podpore, programov in
projektov na voljo. Obenem pa lahko načrtujejo svojo poklicno kariero. Več na spletni strani OKS-ZŠZ,
zavihku dvojna kariera športnikov: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera.
Vsem športnikom, ki so se in se boste udeležili delavnic, pa je na voljo tudi nadaljnja
individualna podpora Adecca pri prehodu na trg dela.
Kontakt za prijavo in vse dodatne informacije je Petra Robnik, E: petra.robnik@olympic.si in M: 051
386 411. Naprošamo vas, da za sodelovanje na delavnici izpolnite priloženo prijavnico.
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