Sport nie buduje charakteru, on go odkrywa.
Heywood Broun

Szanowni Przedsiębiorcy,
nie jest tajemnicą, że w obecnej sytuacji rynkowej działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu równie mocno wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa, co skuteczna kampania reklamowa.
Współpraca ze znanymi osobistościami świata sportu niesie za sobą niestety spore koszty i jest to
inwestycja na którą nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Fundacja OpusSport zaprasza Państwa
do skorzystania z narzędzia, które zaspokaja potrzeby wizerunkowe przedsiębiorstwa, realizuje
zadania z zakresu CSR jak również wspiera Państwa zasoby ludzkie.

Program Rozwoju Kariery Dwutorowej Olimpijczyków - „Program” - jest dobrowolnym
programem wspomagającym dwutorowość kariery sportowców. Umożliwia Olimpijczykom
i Paraolimpijczykom zrealizowanie stażu zawodowego w Państwa przedsiębiorstwie, na stanowisku
zgodnym z ich profilem 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. Celem Programu jest więc pomoc
sportowcom w rozwoju ich kariery zawodowej w trakcie i po zakończeniu wyczynowego uprawiania
sportu. Korzyści płynące z udziału w tym Programie mogą być dla Państwa różnorakie. Zatrudniając
sportowca, pozyskują Państwo nie tylko solidnego pracownika, ale również możliwość promocji
swojego przedsiębiorstwa w innej dziedzinie niż biznes.
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 przedsiębiorstwa z całego kraju. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak
wielką siłą wizerunkową jest lokalne wsparcie dla marki. Nawiązanie kontaktu z lokalnym stażystą –
ambasadorem Programu, ma szansę wpłynąć pozytywnie na wszystkie aspekty Państwa działań.
Dokładny przebieg programu opisany jest na www.opussport.eu, a w razie jakichkolwiek pytań zespół
Fundacji OpusSport udzieli Państwu szczegółowych informacji. Patronat nad Programem objął Polski
Polski Komitet Olimpijski, dla którego dwutorowość kariery jest jednym z priorytetów na najbliższe
lata. Wspomaganie karier sportowców ma zapobiegać trudnej sytuacji finansowej atletów po
zakończeniu ich zawodowego uprawiania sportu.
Zapraszamy Państwa do udziału w Programie. Oferowane staże zawodowe pozwolą Olimpijczykom
zgromadzić wachlarz doświadczeń oraz dostarczą niezbędnych umiejętności, które pomogą im
skuteczniej rywalizować na rynku pracy po zakończeniu kariery sportowej. Jak mawiał John Fowles
„żadna lektura i inteligentne rozumowanie nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia”.
Sportowcy są ludźmi przyzwyczajonymi do ciężkiej, wytężonej pracy, więc realizacja stażu
zawodowego nie wiąże się dla Państwa z żadnym ryzykiem, a może przynieść ogromne korzyści.
Z wyrazami szacunku,
Ola Socha
Ambasadorka Programu OpusSport
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