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Atviri duomenys sporto valdymui 
OD4SG 

 

 

„Open Data for Sport Governance“ yra Erasmus+ projektas (priklausantis gero sporto valdymo 

skatinimo ir palaikymo kategorijai), bendrai finansuojamas Europos Sąjungos, vadovaujamas 

Katalonijos nacionalinio kūno kultūros instituto (INEFC Barcelona) ir vystomas kartu su Sporto 

teisės ir ekonomikos centru (CDES, Prancūzija), Lietuvos sporto federacija sąjunga (LSFS, 

Lietuva), Sporto švietimo organizacijų centru (OPES, Italija), SPORTMALTA (Malta), 

Portugalijos sporto ir jaunimo institutu (IPDJ, Portugalija) ir Slovėnijos olimpiniu komitetu 

(Slovėnija). 

 

Bendras projekto tikslas – sukurti valdymo įrankį, skirtą analizuoti, palyginti ir padėti Europos 

sporto organizacijoms būti valdomoms veiksmingiau ir skaidriau. Todėl siekiama padėti sporto 

vadybininkams teikiant duomenis apie vadybos rodiklius su IT įrankio pagalba, palyginti jų 

organizacijas su projekte dalyvaujančių sporto organizacijų išsivystymo lygiu. Tokiu būdu šis įrankis 

gali tapti informacijos šaltiniu, padedančiu sporto organizacijoms nustatyti trumpalaikius ir ilgalaikius 

tikslus. 

 

Projektas orientuotas į sporto organizacijų vertinimą pagal aštuonis kriterijus (valdymo, strategijos, 

sporto, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių, procedūrų ir technologijų, socialinės atsakomybės ir finansų), 

kiekviename iš jų įvertinant įvairius parametrus ir rodiklius. Platforma pateikia visą šią informaciją 

vizualiai per juostines diagramas ir lyginamąsias lenteles, padedančias interpretuoti pateiktus 

duomenis. 

 
Pirmajame etape projektas buvo skirtas sporto organizacijoms, tokioms kaip sporto federacijos, 

klubai ir įvairių sporto šakų klubai. Projekte buvo analizuojamos sporto organizacijos, būdingos 

7 projekte dalyvaujančioms šalims: futbolas, krepšinis, plaukimas, tenisas ir lengvoji atletika, taip pat 

buvo pasirinktos konkrečios sporto šakos iš kiekvienos šalies. Galiausiai projekto imtį sudaro 518 

sporto organizacijų (83 sporto federacijos ir 434 klubai, iš kurių 50 yra įvairių sporto šakų klubai). 

 
Duomenų rinkimas buvo atliktas naudojant struktūrizuotą klausimyną, siekiant gauti pirminius 

kiekybinius ir kokybinius duomenis iš sporto organizacijų. 

 

Daugiamatės analizės sistemos taikymo visose sporto organizacijose rezultatai atskleidžia platų 

balų spektrą visose organizacijose ir, palyginti su metrika, yra daug galimybių tobulėti. Nors nebūtina 

kiekybiškai įvertinti visų šių sričių veiklos rezultatų kad suprastume, jog yra galimybių tobulėti, 

manome, kad ši analitinė perspektyva gali padėti organizacijoms nustatyti trumpalaikius ir vidutinės 

trukmės prioritetus ir atitinkamai skatinti pokyčius (asmenyje, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu) 

tose srityse, kuriose yra kur tobulėti. Apibendrinant, šis projektas gali prisidėti prie mūsų sporto 

organizacijų tvarumo įtvirtinimo. 
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Už projektą atsakingi asmenys dėkoja Katalonijos nacionaliniam kūno kultūros institutui, sporto 

generaliniam sekretoriatui ir visiems atsakingiems už sporto federacijas ir klubus už paramą, 

reikalingą šiam projektui vystyti. 

 

Finansavimas 

 

Šį projektą bendrai finansavo Katalonijos nacionalinis kūno kultūros institutas ir Europos Sąjunga 

pagal Erasmus+ sporto programą. Už šio dokumento turinį atsako tik partnerių asociacijų, dirbančių 

su atvirų duomenų sporto valdymo iniciatyva, konsorciumas ir jis jokiu būdu negali atspindėti INEFC, 

Europos Sąjungos ar Erasmus+ Sport valdymo struktūrų pozicijos. 

Projekto komanda 

• Projekto direktorius: Francesc Solanellas – Barselonos sporto vadybos INEFC profesorius; 

• Projekto koordinatorius: Joshua Muñozas – INEFC Barselonos tyrimų personalas; 

• Projekto partneriai: 

− Christophe Lepetit – CDES ekonomikos studijų vadovas; 

− Jean-François Brocard – Limožo universiteto CDES profesorius; 

− Gonçalo Gomesas – IPDJ sporto skyriaus vyresnysis technikas; 

− Raquel Albino – IPDJ sporto skyriaus technikas; 

− Markas Cutajaras – SPORTMALTA generalinis sekretorius; 

− Rose Marie Mercieca – SPORTMALTA renginių ir žmogiškųjų išteklių vadovė; 

− Tomas Petronis - Lietuvos sporto federacijų sąjungos projektų vadovas; 

− Linda Rombola – OPES Tarptautinių ryšių skyriaus projektų koordinatorė; 

− Matic Svab – Slovėnijos olimpinio komiteto finansų ir rinkodaros generalinio sekretoriaus 

pavaduotojas; 

− Ales Solar – Slovėnijos olimpinės akademijos direktorius. 

 

Kontaktas 

 Projekto svetainė: www.od4sg.wordpress.com/ 

 El. paštas: opendata4sportgovernance@gmail.com 

 Twitter: @data4sport 

 Prieiga prie platformos: http://surl.li/dglbb 
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