
     

 

PROJEKTAS SĖKMĖ (SUCCESS)  

(Gerojo valdymo principų stiprinimas Europos sporto bendruomenėse 
suteikiant moterims reikalingų kompetencijų, skatinant lyčių lygybę 

sprendimų priėmime) 

 

MOKYMŲ PROGRAMOS ESMINĖS NUOSTATOS: 

 Nors vis daugiau moterų dalyvauja sporte, nacionalinėse, Europos bei pasaulinėse sporto 
institucijose akivaizdžiai trūksta aukščiausias pareigas užimančių moterų. 

 Remiamos mokymų programos, kurios suteikia moterims galimybę atkakliai ginti savo teises. 
 Dedamos pastangos paneigti klaidingą suvokimą, kad moterims neužtenka kompetencijos dirbti 

tuos darbus, kurie tradiciškai priskiriami vyrams. 
 Kolektyvinė partnerystė stiprina gero valdymo, tvaraus vystymosi procesus ir padeda kurti atviresnę 

moterims Europos sporto bendruomenę.  

Lygiateisis moterų ir vyrų dalyvavimas priimant sprendimus yra reikalingas ne tik dėl teisingumo, pagarbos 
žmogaus teisėms, bet ir dėl gero valdymo. 

KAS YRA SĖKMĖ? - tai ir yra „gero valdymo principų stiprinimas Europos sporto bendruomenėse suteikiant 
moterims reikalingų kompetencijų, skatinant lyčių lygybę sprendimų priėmime“. 

Pagrindinis šio projekto tikslas yra prisidėti prie Europos Sąjungos tikslų bei uždavinių įgyvendinimo, 
siekiant, kad lyčių lygybės principas būtų užtikrintas priimant sprendimus visais lygiais ir visose sporto 
struktūrose iki 2020 metų. 

Projekto partneriai numatė tris specifinius tikslus. Pirmas – išplėsti Nacionalinių olimpinių komitetų 
bendradarbiavimo tinklą, kuris tarnautų kaip darnaus nacionalinio sporto valdymo programų bei 
mentorystės sistemos ugdymo platforma ateities moterims- sporto lyderėms. Antras – ugdyti ir lavinti 
moteris, kurios jau dalyvauja priimant sprendimus arba užima žemesnio lygio pareigas sprendimus 
priimančiose sporto struktūrose, turint tikslą paruošti jas atsakingesnėms pareigoms. Ir trečias tikslas yra 
padėti suprasti lyčių aspekto integravimo sąvoką (angl.Gender Mainstreaming). Tokia integracija reiškia, 
kad lyčių lygybės principas turi galioti kiekviename žingsnyje, kuriant ir įgyvendinant viešąsias programas.  



EUROPOS SĄJUNGOS REMIAMI 

Remiami Europos Sąjungos Erasmus+ sporto programos, projekto partneriai 2015 m. taip pat gavo finansinę 
paramą iš Švietimo, Audiovizualinės ir Kultūros Vykdomosios Tarybos.  

MOTERŲ GALIMYBĖS PATEKTI Į VADOVAUJAMAS PAREIGAS 

Sporto organizacijose vis dar reikia stiprinti moterų atstovavimą vadovaujančiuose pozicijose. 

Svarbiausios kliūtys šiam tikslui pasiekti, visų pirma, yra kolektyvinio dalyvavimo sporto veiklose stoka, 
neteisingi lygybės stereotipai, kurie skatina suvokimą, kad moterys yra žemesnės kvalifikacijos ir kurie 
neleidžia joms užimti aukštesnių pareigų, be to, moterys turi daug mažiau galimybių dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo bei švietimo programose, kurios lavintų jų valdymo bei vadovavimo įgūdžius. 

Šis projektas suteiks moterims- ateities lyderėms Europos sporto institucijose - galimybes išsiugdyti 
kompetenciją sporto valdymo srityje. 

Žalojantis stereotipo efektas kompetencijos klausimu sumažina joms galimybes užimti vadovaujančius 
postus. Todėl svarbiausia yra stiprinti jų kompetenciją, nes jos niekada nebus per daug. 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Šio projekto partneriai organizuoja SPORTO VALDYMO MOKYMŲ PROGRAMĄ, kurios tikslas padidinti 
moterų galimybes patekti į vadovaujančias pareigas sporto organizacijose. 

Dažni atvejai, kai žmonės turi puikių idėjų, bet nesugeba jų pristatyti bei pateikti įtikinančius argumentus. 
Projekto partneriai numato ne tik mokymų bei kompetencijos ugdymo programą, bet ir paramą pritaikant 
teorines nuostatas savo sporto organizacijose.  

Pasibaigus mokymų programai, jos dalyviai turės galimybę pateikti savo sprendimus dėl galimybių pagerinti 
savo organizacijos kai kurių padalinių darbą. Tai galėtų padėti nugalėti kompetencijos stokos stereotipą ir 
įsitvirtinti lyderio pozicijoje. 

Tokia yra šio projekto esmė. 

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS 

2016 m. kovo 14 d. visos organizacijos, t.y. šio projekto partnerės paskelbė dalyvių priėmimą į šią programą. 
Kvietimas galioja iki 2016 m. balandžio 11 d. Kvietimus galite rasti Kroatijos, Čekijos, Prancūzijos, Lietuvos 
ir Slovakijos NOK‘ų tinklalapiuose. Kviečiamos nepelno siekiančios sporto organizacijos. Sporto organizacija 
teikia olimpiniam komitetui savo kandidatą, kartu pateikdama dalyvio elektroninę anketą ir laišką. 

MINIMALŪS DALYVAVIMO KRITERIJAI 

Programa skirta moterims, kurios įvardinamos, kaip ateities sporto lyderės, jų kandidatūras pristato 
atitinkama sporto institucija.  

Esminiai reikalavimai:  

 Darbas sporto organizacijoje ( apmokamas arba savanoriškas); 
 NOK’o rekomendacija; 



 Universitetinis išsilavinimas, profesinė patirtis; 
 Asmeniniai gebėjimai efektyviai dalyvauti pasirinkoje programoje. 

DALYVIŲ PROFILIS 

Programos dalyvės – tai moterys, kurios sporto organizacijose užima vadovaujančias pareigas, taip pat tos 
moterys, kurios dirba žemesnio lygio pareigose sprendimus priimančiose sporto struktūrose. 

Aukštesnio lygio sporto darbuotojos savo patirtimi ir žiniomis neabejotinai paskatintų mokymų programos 
sėkmę visais lygiais ir visose srityse. Toms moterims, kurios dirba žemesniuose postuose naudinga stiprinti 
savo darbo įgūdžius ir sekti daugiau patirties turinčių moterų pavyzdžiais. Visapusiškas programos galimybių 
panaudojimas sudarytų konkrečias prielaidas pakeisti sporto valdymo padėtį bet kurioje sporto 
organizacijoje.  

MOKSLO SIEKIANTI BENDRUOMENĖ 

Nepaisant to, kad šios mokymų programos tikslas yra ugdyti individualius gebėjimus ir kompetenciją, jos 
tikslas yra taip pat sukurti sporto institucijų moterų bendruomenę, kuri siektų mokslo ir tobulėjimo, kitaip 
tariant, tokią mokslo siekiančią bendruomenę, kurios moterys savo ateitį matytų, kaip Europinio masto 
sporto lyderės. Tačiau kad taip atsitiktų, reikia visapusiškai išnaudoti visų dalyvaujančių atstovų patirtį ir 
talentus, stebėti pažangą ir skatinti keistis patirtimi bei gerosios praktikos pavyzdžiais.  

KOLEKTYVINĖ PARTNERYSTĖ 

Kolektyvinės partnerystės esmė yra išplėsti ir sustiprinti Nacionalinių olimpinių komitetų bendradarbiavimo 
tinklą, kuris skatintų tvaraus vystymosi procesus bei mentorystės sistemos ugdymą, užtikrintų lyčių vienodų 
galimybių raidos procesą ir siektų tikros lyčių pusiausvyros sporto srityje. 

 

Idėja įgyvendinta pasitarime, kuris įvyko Zagrebe (Kroatija), 2016 metų vasario 22-23 d. 


