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Kas yra tvarus sporto renginys?
Kai mes dirbame sudėtingose sistemose, tokiose kaip planeta ir visuomenė, labai
svarbu laikytis holistinio požiūrio ir suvokti bendrą struktūrą, kad būtume
kūrybingi ir sėkmingi.
Įsivaizduokite, jei futbolininkų komanda neturi bendros idėjos, kaip atrodo
sėkmė rungtynėse arba, kai nesugeba susitarti dėl pagrindinių principų prieš
pradedant žaisti. Jei jie, taip pat nesugeba susitarti dėl bendrų strategijų pagal
žaidimo taisykles, vargu ar bus kas nors, kas prilygtų rungtynėms – net jei
kiekvienas žaidėjas būtų nepaprastai talentingas, jie negalėtų bendradarbiauti,
bendrauti ar kurti kartu. Įsivaizduokite, jei tą patį pavyzdį pasakytume ir apie
planetą ar tiesiog mūsų visuomenę, akivaizdu, kas nutiktų su mūsų galimybėmis
išgyventi ilgą laiką ir tiesiog su mūsų galimybėmis gyventi.

Tvarių sporto renginių organizavimas
- Pagrindiniai tvarių sporto renginių principai
» Tvari praktika tampa būtina visos šiuolaikinės visuomenės veiklos sąlyga.
Matome didėjantį piliečių, rėmėjų, sporto organizacijų ir vyriausybių (valdžios institucijų) poreikį veikti. Jei planuojate ar ketinate planuoti sporto
renginį, tuomet šis įrankis yra skirtas jums.
» Sportas vaidina svarbų vaidmenį kuriant geresnę mūsų ateitį, o iš Jūsų,
kaip sporto renginių organizatorių, tikimasi, kad į savo renginio pasiūlymą, planavimą ir, žinoma, per patį renginį, įtrauksite ir pateiksite tvarią
aplinkosaugos ir socialinę praktiką.
» Šie, pagrindiniai tvarių sporto renginių, principai, t.y. kaip užtikrinti tvarų
sporto renginių organizavimą, yra skirti padėti Jums tobulinti, gerinti renginio tvarumą ir prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų ir taip padaryti
realų pokytį organizuojant sporto renginius.
» Nesvarbu, ar tai svarbios tarptautinės varžybos, ar mažesni nacionaliniai
turnyrai, planuojant ir rengiant sporto renginius visada reikia laikytis
tvaraus požiūrio.

Turėdami bendrąsias taisykles ir bendrą požiūrį į tai, kaip atrodo sėkmė, turime
puikią galimybę bendradarbiauti ir kurti efektyvias strategijas. Mes žinome, kad
pagal turimą strategiją visi komandos nariai turi atlikti savo vaidmenį, o kai visi
siekia bendro tikslo, laimėti tampa žymiai lengviau.

Mokslu pagrįstas * tvarių sporto renginių
apibrėžimas:
Tvarūs sporto renginiai įkvepia įvairovę, lygybę ir visą gyvenimą trunkančią
fizinę veiklą, yra sėkmingi socialiniu, aplinkos ir finansiniu aspektais.
Jie vykdomi skaidriai ir prisideda prie sveikos gyvensenos, įgalinimo, mokymosi ir teisingo bei prasmingo gyvenimo visiems – tiek vietos (nacionaliniu),
tiek pasaulio (tarptautiniu) mastu.
Tvariuose sporto renginiuose efektyviai naudojama atsinaujinanti energija,
metalai ir mineralai, plačiai prieinami gamtoje, biologiškai skaidomos cheminės medžiagos ir ištekliai iš gerai tvarkomų žemių, vandenynų ir miškų. Dėl to
tokie įvykiai nebekliudo planetos galimybėms suteikti mums naujų išteklių ir
išlaikyti gyvybę visomis formomis.
Kelionė į visiškai tvarius sporto renginius gali atrodyti ilga, tačiau tai yra unikalus sporto sėkmės faktorius, kad kartu mes padarysime realybę tobulesnę
ir tvaresnę.
Toliau skaitykite 12 puslapyje
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nizational
ainability

Tvari praktika tampa būtina visos
šiuolaikinės visuomenės veiklos
sąlyga. Matome didėjantį
piliečių, rėmėjų, sporto organizacijų ir
vyriausybių (valdžios
institucijų) poreikį
veikti.

Partners & Society
–Societal engagement
Sportas vaidina svarbų
–Laws & permits
–Communication
vaidmenį mūsų kelyje link
–Stakeholders dialogue
–Sponsors & partners
geresnės ateities. Tikimasi, kad
–Purchasing & suppliers

ble Finances

fitability
nt design
rketing

Pagrindiniai tvarių sporto renginių principai

9

Aplinkos
tvarumas

Devynios įkvepiančios
sritys su patarimais, į
kuriuos galite atsižvelgti planuodami
renginius.

šiandien, kaip sporto renginių
organizatorius, į savo pasiūlymą,
planavimą ir praktiką įtrauksite tvarią aplinkosaugos ir socialinę praktiką.
Šie pagrindiniai tvarių renginių organizavimo principai yra skirti Jums padėti
tobulinti renginio tvarumo kriterijus,
prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir iš
tikrųjų pasikeisti.

Socialinis
tvarumas

Sąžiningas
žaidimas 360°

- Atsakingas lošimas
- Antidopingas
- Prostitucija
- Sutartų rungtynių prevencija
- Žmogaus teisės
- Saugumas ir apsauga

Šiuos patarimus ir idėjas pateikė organizacijos įgyvendinančios „Baltic RECoord“ projektą,
remiamą Švedijos Instituto.

Tiesiog spustelėkite
toliau esantį QR kodą,
kad gautumėte daugiau
informacijos (anglų
kalba).

Sveikata

- Sveikata
- Pandemija
- Chemikalai
- Maistas ir gėrimas

Vietovės
patrauklumas

- Menas ir kultūra
- Triukšmas ir tarša
- Viešasis prieinamumas ir
eksploatacija
- Paveldas
- Vietos užimtumas

Įtrauktis

- Įtrauktis
- Lygybė
- Prieinamumas

Optimizuokite
logistiką

- Kelionė į renginius ir iš jų
- Vidaus ir išorės transportas
- Apgyvendinimas
- Vietos pasirinkimas
- Nešiukšlinimas

Sumanus vartojimas

- Vanduo
- Atliekų tvarkymas
- Energija
- Statyba
- Klimatas
- Medžiagų pasirinkimas
- Drabužiai ir tekstilė
- Bio įvairovė

Žmonės ir
Valdymas

Organizacinis
tvarumas

- Sekretoriatas ir biuras
- Vadovavimas
- Stebėjimas ir tolesni veiksmai
- Skaidrumas
- Mokymas ir švietimas
- Tvarumo politika

Partnerystė ir
visuomenė

- Visuomenės įsitraukimas
- Įstatymai ir leidimai
- Tarpusavio ryšys
- Suinteresuotųjų šalių
dialogas
- Rėmėjai ir partneriai
- Pirkimas ir tiekėjai

Tvarus projekto
valdymas

- Pelningumas
- Renginių dizainas
- Rinkodara
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Nuo ko pradėti, norint tapti renginių
organizatoriumi?
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Socialinis
tvarumas

Darbas pradedamas renginio pasiūlymų teikimo proceso metu, tęsiamas per
parengiamuosius ir įgyvendinamuosius etapus ir sudaro svarbią renginio išliekamąją bei jį palaikančios „istorijos“ dalį.
Kontroliniai sąrašai, kaip išgelbėti planetą ir visuomenę, dažniausiai būna ilgi
ir nepraktiški. Veiksmingesnis požiūris apima Jus ir organizacinę komandą,
aptariančią bendrą Jūsų renginio viziją, atitinkančią aukščiau pateiktame tvarių
sporto renginių apibrėžime.

Pasirinkite tuos
 spektus, kuriuos
a
jau puikiai atliekate
ir kuo didžiuojatės;

Aplinkos
tvarumas

3
Pasirinkite keletą
aspektų, kurie,
Jūsų manymu,
yra svarbūs Jūsų
sportui;
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Pasirinkite keletą
aspektų, kuriuos
norite pradėti
tobulinti.

Atsakingas lošimas

Menas ir kultūra

Darbo sąlygos ir žmogaus teisės

Sutartų rungtynių prevencija

Antidopingas

Pandemija

Sveikata

Visuomenės įtrauktis

Įtrauktis

Sekso vergyja ir prostitucija

Lygybė

Saugumas ir apsauga

Prieinamumas

Kaip įkvėpimas aptariamoms temoms, gali būti naudingi Švedijos sporto konfederacijos parengti „Tvarumo aspektai sporto renginiuose”. Žemiau rasite šiuos
„aspektus“, suskirstytus į „aplinkos“, „socialines“ ir „organizacines“ sritis.
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Atliekų tvarkymas

Vietos anglies pėdsakas

Bio įvairovė ir gyvūnų gerovė

Maistas ir gėrimai

Apgyvendinimas

Medžiagų pasirinkimas

Triukšmas ir tarša

Kelionė į renginius ir iš jų

Statyba

Renginio vietos pasirinkimas

Energija

Vanduo

Vidaus ir išorės transportas

Drabužiai ir tekstilė

Chemikalai

Nešiukšlinimas

Viešasis prieinamumas ir
eksploatacija

Vietos užimtumas

Klimatas

Organizacinis
tvarumas

Renginių dizainas

Lyderystė ir valdymas

Tvarumo politika

Pelningumas

Pirkimai ir tiekėjai

Rinkodara

Suinteresuotųjų šalių dialogas

Stebėjimas ir tolesni veiksmai

Sekretoriatas / biuras

Rėmėjai ir partneriai

Komunikacija

Skaidrumas ir ataskaitų teikimas

Įstatymai ir leidimai

Mokymas ir švietimas

Daugiau informacijos >>
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Pasirengimas renginiui
Tai laikas, kai reikia priimti teisingus bei pasirinkti geriausius ir tvariausius
sprendimus kiekvienai jūsų įvykio detalei. Pažvelgti į visus sprendimus, didelius
ar mažus, per tvarumo objektyvą. Kaip ir su visais kitais aspektais, kuriuos
naudojame automatiškai: finansiniais, teisiniais, kokybės ir kt.
» Suplanuokite mokymus visiems komandos nariams (darbuotojams ir
savanoriams);
» Patikrinkite savo tiekimo grandinę tvarumo požiūriu (socialinė ir
aplinkosauginė);
» Iššūkis tradicinėms transporto priemonėms vykstant į renginį;
» Pasirinkite sritis, atsižvelgdami į aukščiau paminėtus aspektus;
» Įtraukite sportininkus, kaip tvarios praktikos ambasadorius;

Pasiūlymų teikimo procesas
Labai svarbu pradėti tvarumo planavimą jau pasiūlymų teikimo procese ir
atidžiai išsiaiškinti, kokie yra tvarumo lūkesčiai tarp visų suinteresuotųjų šalių.
Čia taip pat galima nustatyti ir suplanuoti unikalias ir pažangiausias iniciatyvas, kurios jūsų pasiūlymą padarys išskirtiniu. Nurodykite sritis, kuriose jūsų
tikslas ir organizacija jau yra įsitraukę, ir pridėkite keletą naujų, kurios bus jūsų
pasiūlymo „žvaigždės“.
Paskirkite atsakingą koordinatorių ir paraginkite visus pasiūlymų teikimo komandos narius prisidėti savo srities tvarumo dalimi. Peržiūrėkite kitų pasiūlymų
pavyzdžius, kuriuos rasite toliau pateiktoje „Geriausios praktikos“ pavyzdyje.
Pakvieskite potencialius partnerius ir kitas suinteresuotąsias šalis atviram
dialogui apie renginį.
Daugiau informacijos >>

» Naudokite tvarumo valdymo sistemas, tokias kaip ISO 2021 ar panašias,
skirtas organizuoti ir vertinti jūsų darbą, mokytis iš patirties ir užtikrinti,
kad kiekvienas turėtų galimybę įsitraukti ir stengtis tobulėti nuolat – metai
iš metų (organizuojant pasikartojančius renginius).

Renginio metu
Dabar laikas įgyvendinti suplanuotas idėjas. Laikykitės savo plano ir atsiminkite tvarumą kaip veiksnį, kai priimate sprendimus, susijusius su iššūkiais,
iškylančiais renginio metu.
» Stebėkite kasdienius įvykius, veikite ir spręskite iškilusias problemas;
» Pasinaudokite tuo, kad tarpusavyje bendraudami sportininkai dalijasi
patirtimi bei pavyzdžiais;
» Komunikuokite apie „netikėtas“ pažangiausias iniciatyvas;
» Nepamirškite dokumentuoti (pasižymėti, užsirašyti ar kitaip išsaugoti
informaciją);
» Klausykite dalyvių ir lankytojų atsiliepimų, juos pritaikykite, atsižvelkite į
juos.
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Renginio palikimas
Padėkokite savo partneriams, taip pat stenkitės su jais palaikyti ryšy, bendradarbiaukite dėl ilgalaikių patobulinimų ir ateities renginių.
» Pateikite rezultatus (naudokite svarbius pagrindinius veiklos rodiklius) ir
pasiektą ilgalaikę naudą;
» Paskelbkite savo kelionės istoriją (kartu su iššūkiais), kad kiti galėtų skaityti
ir iš to mokytis, imti pavyzdį;
» Paskatinkite kitus sporto renginių organizatorius remtis jūsų patirtimis ir
pasiekimais;
» Būkite skaidrūs ir padėkite kitiems, kad jiems nereikėtų „iš naujo kurti rato“.

Galimi įrankiai ir ištekliai
Informacijos, kaip tvarumą įtraukti į renginius yra tikrai nemažai, todėl žemiau
išvardinome keletą šaltinių, kurie jums padės jūsų kelionėje:
» Švedijos sporto konfederacija – Aspects of Sustainability
» Specialioji olimpiada – Sustainability Playbook and Toolkit
» Tarptautinio olimpinio komiteto tvarumo strategija – Executive Summary
» Agenda 2030 – a toolkit on mainstreaming SDGs in sports
» IUCN – Mitigating biodiversity impacts of sports events

Geroji praktika
Trijuose „Insight“ internetiniuose seminaruose ir trijuose seminaruose/dirbtuvėse dalyviai apžvelgė ir aptarė kelis sporto renginius:
» Baltic RECoord Insight Webinar #1 – Sustainability The big picture
» Baltic RECoord Insight Webinar #2 – Sustainability in practice
» Baltic RECoord Insight Webinar #3 – Sports Events and Sustainable bids
» SCULT – Working with volunteers
» 2019 m. Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas, Åre – Sustainability
» 2019 m. Olimpinė diena Klaipėdoje – Overview
» 2015 m. Europos lengvosios atletikos jaunių čempionatas – Sustainability
» 2019 m. pasaulio biatlono čempionatas Östersund – Sustainability
» Gothia Cup – sweat for water
» Vasaloppet – Sustainability

11

12

Tvarių sporto renginių organizavimas

*Mokslinis pagrindas, kuriuo grindžiame
savo apibrėžimą?
Strateginio darnaus vystymosi programa buvo parengta siekiant pateikti rekomendacijas, kaip bet, kuris regionas, organizacija ar projektas gali sukurti viziją,
paremtą socialinio ir ekologinio tvarumo principais, išanalizuoti ir įvertinti
esamą situaciją, susijusią su ta vizija, ir taip išsiaiškinti atotrūkį tarp jų. Generuoti galimų veiksmų, kurie galėtų padėti užpildyti spragą, idėjas ir prioritetus
tokiems veiksmams išdėstyti žingsnis po žingsnio ekonomiškai patraukliame
plane, taip remiant visuomenės perėjimą prie socialinio ir ekologinio tvarumo.
Savo kelionėje – tvaraus sporto renginių organizavimo link, ilgainiui mes
tiesiog nustosime prisidėti prie tos visuomenės dalies, kuri paprastai pažeidžia
pagrindinius tvarumo principus. Vykdydami daugiau nei trisdešimt metų
trūkusį tyrimą, kurio rezultatas buvo moksliškai tvirtas ir neginčijamas principas, nustatėme, kad mes galime laisvai kurti ir plėtoti visuomenę ir visas jos
sudėtines dalis. Mes galime tai padaryti išspręsdami senas problemas nesukeliant naujų, be to, palengvindami kompromisų valdymą, neapleisdami vartojimo
mažinimo.

Daugiau informacijos >>
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Kas slypi už šio dokumento?
Šis dokumentas buvo parengtas kaip „Baltic RECoord“ projekto dalis. Jį remia
Švedijos institutas, dalyvaujant Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Švedijos nacionalinėms sporto organizacijoms.
Dokumentas išleidžiamas pagal „Creative Commons“ licenciją, leidžiančią
keisti, taisyti ir pritaikyti dokumento turinį net komerciniais tikslais nurodant
informacijos kilmę ir „Baltic RECoord“ projektą bei licencijuojant savo darbą
tomis pačiomis sąlygomis.
Dokumento vertimus į vietines kalbas pateikė atitinkamos nacionalinės organizacijos.

Ryga, Stokholmas, Talinas, Vilnius, 2020 Gegužė.

Rimantas Kveselaitis, President,
Lithuanian Sports Federations Union

Natalja Inno, Project Manager,
Estonian Olympic Committee

Einars Fogelis, President,
Latvian Sports Federations Council

Stefan Bergh, Secretary General,
Swedish Sports Confederation
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