Sport nie buduje charakteru, on go odkrywa.
Heywood Broun

Drodzy Olimpijczycy i Paraolimpijczycy,
sport profesjonalny nierozerwalnie łączy się z poświęceniem oraz podejmowaniem trudnych decyzji,
których ciężar dźwiga się przez całe życie. Chcąc odnieść sukces sportowy, poddajecie się reżimowi
treningowemu, z reguły uniemożliwiającemu równoległe realizowanie kariery akademickiej
i zawodowej. Mimo, że jesteście mistrzami w swoim fachu, to po zakończeniu czynnego uprawiania
sportu tylko niektórzy z Was wybiorą karierę w klubach sportowych czy sztabach szkoleniowych
narodowych reprezentacji. Pozostali będą rywalizować o posadę z rówieśnikami mającymi często
kilka lub kilkanaście lat doświadczenia zawodowego więcej.

Program Rozwoju Kariery Dwutorowej Olimpijczyków - („Program”) - jest dobrowolnym
programem wspomagającym dwutorowość kariery sportowców. Umożliwia on zrealizowanie stażu
zawodowego w przedsiębiorstwie, na stanowisku zgodnym z profilem Waszego wykształcenia
lub zainteresowaniami. Pierwszą stażystką tego Programu była Aleksandra Socha - szablistka,
Ambasadorka Fundacji OpusSport, która w ramach stażu współuczestniczyła w zagadnieniach
z zakresu PR Grupy OPUS. Wy też możecie rozpocząć staż, a korzyści z tego płynące są dla Was
różnorakie. Przede wszystkim celem, jest pomoc w rozwoju Waszej kariery zawodowej w czasie
i
po
zakończeniu
wyczynowego
uprawiania
sportu.
Dzięki
tym
praktykom
i stażom, będziecie mogli dalej trenować, a równolegle zdobędziecie doświadczenie zawodowe, lepiej
zaplanujecie swoją przyszłość zawodową, a być może dostaniecie też ofertę pracy.
W ramach Programu na stronie internetowej OpusSport zamieszczone są wizytówki sportowców oraz
przedsiębiorstw, jak również informacje zwrotne aktualizowane po zrealizowanym stażu. Do udziału
w Programie zapraszamy sportowców wszystkich dyscyplin, mieszkających w dowolnym miejscu
w Polsce i wykształconych w każdej dziedzinie. Zadaniem organizatora jest zachęcenie
przedsiębiorców do przyjęcia wszystkich zgłoszonych uczestników. Dokładny przebieg programu
opisany jest na www.opussport.eu, a w razie jakichkolwiek pytań zespół Fundacji OpusSport udzieli
Wam szczegółowych informacji. Patronat nad Programem objął Polski Komitet Olimpijski,
dla którego dwutorowość kariery jest jednym priorytetów na najbliższe lata. Wspomaganie karier
sportowców ma zapobiegać trudnej sytuacji finansowej atletów po zakończeniu ich zawodowego
uprawiania sportu.
W imieniu swoim i Fundacji zapraszamy Was do wejścia w ten Program. Zrealizowane staże
zawodowe pozwolą Wam zgromadzić wachlarz doświadczeń i umiejętności niezbędnych
do skutecznej rywalizacji na rynku pracy po zakończeniu kariery sportowej. Jak mawiał John Fowles
„żadna lektura i inteligentne rozumowanie nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia.”
Doświadczajcie zatem i niech każdy Wasz sukces zawodowy będzie naszym wspólnym sukcesem.
Z wyrazami szacunku,
Ola Socha
Ambasadorka Programu OpusSport

Agnieszka Rzepecka
Prezes Zarządu, Fundatorka OpusSport

