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Kas yra EWA1
EWA yra bendradarbiavimo partnerystė, kurią bendrai finansuoja Europos Komisija iš
ERASMUS+ programų. tačiau...
“ EWA yra ne tik projektas, bet ir idealas. Idealas kiekvienai merginai ir kiekvienai
savo sportui mylinčiai moteriai, kuri nori jausti saugiai savo klubo persirengimo
kambariuose, gerbiama kaip žmogus, pripažinta kaip sportininkė, palaikyti savo
profesionalų komandą. EWA yra sportininkė, kuri kiekvieną dieną stengiasi sumušti
rekordus, laimėti žaidimus ir smagiai praleisti laiką . “
Kodėl mes tai darome
Kova su moterų priekabiavimu ir diskriminacija sporte
Moterų diskriminacija ir priekabiavimas yra problema, plačiai suvokia visų sporto šakų
sportininkus. Diskriminuojantis vyrų požiūris ar elgesys yra tik ledkalnio viršūnė, kuri nuolat
kelia pavojų ir daro spaudimą sportininkams visose pagrindinėse sporto srityse ir aikštėse.
Kiekvienas iš jų – smurtas, prievarta, priekabiavimas ir diskriminacija – rodo dinamiką, kuri
persidengia su kitais, ir kiekvienas iš jų įvairiais lygiais (žodinis, fizinis, rinkis, emocinis,
psichologinis, socialinis, kultūriniais, organizaciniais, ekonominiais, žiniasklaidos ir kt. .) ir
įvairiems žalingiems tikslams (asmeninei savigarbai nusikaltimui, seksualiniam pasitenkinimui,
finansiniam išnaudojimui, kultūriniam pavergimui, statuso įgijimui ir kt.).
Su kuo tai darysime
Mūsų tikslinės grupės

1

•

Lygių teisių sporto ambasadorės: projekto metu atrinkta ir apmokyta moterų
sportininkų grupė, kuri atlieka esminį vaidmenį darydama tiesioginį poveikį kitoms
tikslinėms grupėms.

•
•

Sportininkės Europoje: pati mūsų projekto esmė: naujokės, mėgėjos, profesionalės.
Sporto profesionalai : vadovai, treneriai, sveikatos priežiūros specialistai, žurnalistai,
norintys atremti šovinį kultūrą, kuri jiems primesta dirbant su sportininkėmis.

https://ewa-project.eu/project.php
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•

Sporto publika: viena vertus, jos moteriško sporto vystymąsi dalyvaudamos varžybose
ir skatinamose, kita vertus, jos yra statistiškai pripažintos pagrindinėmis
smurtaujančiomis sportininkėmis, kurių gerbėjų yra.

Ką mes darysime
Sukursime moterų sportininkų, sporto profesionalų, sporto vadybininkų ir politikos
formuotojų bendruomenę Europoje, kuri aktyviai užkirs kelią smurtui, priekabiavimui ir
diskriminacijai ir kovosime su jais pagrindinėse sporto aplinkose, suteikdami jiems žinių,
išsilavinimo ir praktinių priemonių sukurtų projektų.
Projekto partneriai
Koordinatorius
Ente Nazionale Aziono demokratija _ Sociale (ENDAS), Italija .
Partneriai
• BulSport/Bulgarian Sports Development Association, Bulgarija .
•

Çatalca District Directorate of National Education (CDDNE), Turkija.

•

European Institute for Local Development (EILD), Graikija.

•

GENÇ Girişim Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association, Turkija.

•

INFOREF, Belgija.

•

- Innovation Academy, Lietuva .

•

Latvian Sports Federations Council (LSFP), Latvija .

•

Cyprus University of Technology (CUT), Kipras.
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Prievartos ir priekabiavimo formos sporte2
TOK pareiškime ( Mountjoy , 2016 m.) priimtos apibrėžtys
o

Fizinė prievarta : Neatsitiktinė trauma ar fizinis sužalojimas, patirtas mušant, mušant,
spardant, įkandus, deginant ar kitaip žalojant sportininką. Tai gali būti priverstinė arba
įpareigojanti netinkama fizinė veikla (pvz., amžiui ar kūno sudėjimui netinkami treniruočių
krūviai; susižalojus ar patiriant skausmą); priverstinis alkoholio vartojimas; arba
sistemingas dopingo vartojimas.

o Psichologinė prievarta : Sąmoningo, užsitęsusio, pasikartojančio nekontaktinio elgesio
modelis galios diferencijuotuose santykiuose. Ši piktnaudžiavimo forma yra visų kitų formų
pagrindas. Kai kurie apibrėžimai reiškia emocinę ar psichologinę prievartą pakaitomis.
Šiame dokumente mes kalbame apie psichologinę prievartą, pripažindami, kad psichika
susideda ne tik iš emocijų. Tai taip pat susideda iš pažinimo, vertybių ir įsitikinimų apie save
ir pasaulį. Psichologinę prievartą sudarantis elgesys yra nukreiptas į žmogaus vidinį visą
gyvenimą jo gilumoje.
o Seksualinė varta : Bet koks yra seksualinio pobūdžio elgesys, nesvarbu, ar nekontaktinis,
kontaktinis ar įsiskverbiantis, kai sutinka verčiamas/manipuliuojamas arba neduodamas
arba negali būti duotas.
o Seksualinis priekabiavimas : Bet koks nepageidaujamas ir nepageidaujamas pobūdis –
elgesys, neverbalinis ar fizinis.
o Saugus sportas: Sportiška aplinka, kuri yra pagarbi, teisinga ir be bet kokio atsitiktinio
smurto prieš sportininką.

2

TOK konsensusas pareiškime priimtos apibrėžtys
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-CleanAthletes/Safeguarding/IOC-Consensus-Statement_Harassment-and-abuse-in-sport-2016. pdf

5

PROJEKTO NUMERIS: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

Požiūris
Šis leidinys yra tyrimo proceso, kuris buvo organizuojamas ir įgyvendintas keturiais etapais,
rezultatas. Pradiniame etape buvo atliktas išsamus dokumentų tyrimas, siekiant nustatyti
organizaciją, kuri siekia panaikinti nelygybę ir smurtą dėl lyties sporto kiekvienoje
dalyvaujančioje šalyje. Šiame etape buvo numatytas atitinkamas darbo valandų projektų
skaičius, kad būtų sudarytas kiek įmanoma išsamesnis – pagrindinių organizacijų, galinčių
atlikti katalizatoriaus intervenciją kiekvienoje šalyje, sąraše.
Kitame etape dėmesys buvo skiriamas sąsajų ir komunikacijos su suinteresuotosiomis šalimis
procesui, siekiant sukurti bendrą bendradarbiaujančių Europos masto organizacijų žemėlapį.
Šio proceso tikslas buvo suteiktas „erdvę“ ir metodiką, kad įvairios suinteresuotosios šalys
galėtų su savo kolegomis Europos lygmeniu, keistis idėjas ir rūpesčius, dalytis gerąja patirtimi,
netgi kurti bendras iniciatyvas kovojant su lyčių diskriminacija ir smurtu. Taigi šiame etape
baigtas suinteresuotųjų šalių sąrašas su tomis organizacijomis, kurios atsiliepė į EWA projekto
etapuose dalyvauti: gerosios praktikos žemėlapiuose ir apvaliojo stalo diskusijose .
Atsižvelgiant į tai, kad esminė prielaida siekiant projekto tikslų yra aktyvus tiesiogiai asmenų
dalyvavimas trečiajame etape, visoms organizacijoms buvo reikalinga registracijos forma,
prašant įrašyti iniciatyvas, praktiką, politiką ir projektus, kuriuos jos įgyvendina savo šalyse.
verta pažymėti Europos lygmeniu. Šis metodas „iš apačios į viršų“ turėjo dvejopą tikslą. Viena
vertus, buvo atsižvelgta į svarbiausių institucijų nuomones, kita vertus, tai tapo „tiltu“ viešųjų
diskusijų įgyvendinimu, kuris buvo paskutinis ir, ko gero, pats kritiškiausias šio proceso etapas.
Paskutiniame etape visose dalyvaujančiose šalyse surengtos pilietinės diskusijos, skirtos
diskutuoti apie lyčių diskriminaciją ir smurtą sporte, dabartinius poreikius, politiką, kuri jau
įgyvendinta arba turėtų būti įgyvendinta, kad būtų galima parodyti gerąją patirtį ir galimybes,
kurios prisidėjus kiekvienam dalyviui šia kryptimi. Tiesą sakant, pagrindinės pilietinių diskusijų
išvados buvo įtrauktos į šį vadovą, remiantis tuo, kad tai yra tiesiogiai dalyvaujančių
organizacijų rekomendacijos, taip pat todėl, kad jos yra esminiai pasiūlymai tyrimams.
Apibendrinant galima pasakyti, kad šio išleidimas papildytas EWA interios platformos veikimu
– interneto erdvėje, kurioje viešosios diskusijos, kurios jau prasidėjo įgyvendinant šį projektą,
gali būti tęsiamas Europos lygmeniu. Tikimasi, kad šis pradinis žingsnis bus paverstas ateities
iniciatyvomis ir praktika prieš diskriminaciją ir smurtą dėl lyties. Šia kryptimi mes stengsimės,
kad moterų sportininkų įgalinimas (EWA projektas) taptų pradžios tašku.
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1. Pilietinio dialogo procedūrų pamokos
2021 metais EWA projekto partneriai ėmėsi iniciatyvos pradėti viešą dialogą, siekiant
efektyviai spręsti lyčių diskriminacijos sporto problemą. To rezultatas – apskritojo stalo
diskusijos visose dalyvaujančiose šalyse. Šiose diskusijose dešimtys su sportu susijusių
asociacijų, klubų, federacijų, judėjimų, bendruomenių, viešųjų subjektų ir kitų suinteresuotųjų
šalių atstovų.
Šios žmonių grupės požiūrių ir patirties fiksavimas, analizavimas ir apibendrinimas visoje
Europoje labai svarbiu įgyvendinant kovos su lyčių diskriminacija ir smurtu sporto praktiką. Šie
žmonės matė iš pirmųjų ir iš asmeninės patirties žino, „kas veikia, o kas ne“, ty kaip kovos su
lyčių diskriminacija politika gali tapti veiksminga ir lūpa. Siekiant išspręsti šią problemą, visos
apskritojo stalo diskusijos buvo organizuojamos: trimis pagrindinėmis ašimis
pagrindinės sėkmingos politikos prieš lyčių diskriminaciją sportinius elementus
pasiūlymai dėl veiksmingo Europos tinklo prieš lyčių diskriminaciją sporto veiklos ir būdų, kurių
kiekviena dalyvaujanti organizacija gali padėti prie šio tikslo.
Toliau pateikiamos šio proceso proceso išvados ir išvados, siekiant užtikrinti efektyvų praktikos
ir politikos įgyvendinimą, skirtą reiškiniui pašalinti, įgyvendinti.
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1.1.

Pagrindiniai sėkmingos politikos prieš lyčių diskriminaciją sportinius
elementus

o Kiekvienoje šalyje sukūrus bendrą pagrindą, kuriame visos susijusios šalys būtų „į tą
puslapį“, ir pvz., gerovės pareigūno, bent po vieną kiekvieną sporto federaciją,
institucionalizavimą galėtų veiksmingai paremti atitinkamą politiką. įgyvendinta.
Institucionalizavimas „vidaus gerovės pareigūno“ galėtų būti atskaitos taškas ir visų
veiksmų, vykdomų prieš lyčių diskriminaciją sporte, koordinavimo taškas. Galiausiai,
federacijų sinergija galėtų padidinti teigiamą politikos įgyvendinimo poveikį. Diskusijų
metu ne kartą buvo pabrėžtas instituto vaidmuo ir standartizuotų procedūrų poreikis,
būdas kaip pasiekti nuolatinių pokyčių.
o Reikėtų akcentuoti intervenciją ankstyvoje stadijoje, ty mokyklose ir per gimnastikos
pamokas, kur atkuriami stereotipai ir lyčių stereotipai bei smurtas. Tuo pačiu metu pradinis
ugdymas yra laikomas kontekstu, kuriame yra veiksmingiausio mokymo ir besikeičiančių
galimybių potencialas. Viskas prasideda mokykloje: mažiau „lyčių“ sporto fizinio lavinimo
srityje, mokytojų ir trenerių rengimo lygybės, kad būtų matomos sportininkės ir jų
patiriama agresija.
o Metodikos, kai politika nevykdoma, priėmimas ir taikymas, nebent ji kyla iš sporto
aplinkoje dirbančių žmonių (sportininkų, sporto profesionalų, trenerių ir kt.) ir jų kartu
formuojama. Pastarųjų ir politikos formuotojų bendradarbiavimas gaminant produkciją
Pavyzdžiui, geriausios praktikos studijoje aprašoma metodika, padedanti visapusiškai
įtraukti tiesiogiai susijusius asmenis ir išvengti klaidų, komunikacijos problemų ir sklaidos
problemų, kurios gali lemti priešingą nei norimas rezultatas. Ta pačia kryptimi reikia atlikti
poveikio tyrimą ir tyrimą, kaip žmonės suvokia pokyčius ir pranešimus, kuriuos norima
perteikti šiai politikai.
o Siekdami dar labiau padidinti laimė tikimybę, politika turėtų užtikrinti, kad būtų renkami
su lytimi susiję duomenys, kad būtų galima įvertinti pokyčius tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu
požiūriu. Ši nuostata taip pat gali padėti sukurti (ir prireikus pertvarkyti) politikos planą ir
nustatyti tikslus. Tai skamba „įprastai“, tačiau ši nuostata ne visada taikoma. Kiekybinių ir
kokybinių duomenų saugojimas leidžia suinteresuotosioms šalims stebėti smurto atvejus,
apibrėžti stebėsenos rodiklius ir užtikrinti, kad stereotipai iš tikrųjų būtų panaikinti.
o Ypač prasidėjus #MeToo judėjimui, su politika susijusi rizika, kad suinteresuotosios šalys
įgyvendina įstatymo numatytą minimumą (pavyzdžiui, surengs atitinkamą seminarą),
neužtikrindami nuolatinės politikos įgyvendinimo.
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o Bet kokios su politika susijusios pastangos vadovų, kontaktinių kodų, teisės aktų ir kt.
forma turi būti siejamos su nuolat gerai organizuotais mokymo veiksmais. Istorijų
pasakojimas sporte yra veiksmingas būdas sulaužyti lyčių stereotipus. Jis jau buvo
sėkmingai įgyvendintas prieš homofobines patyčias. Be to, „vyrų sąjungos įtraukimas“ už
lyčių lygybę sporte, vadovaujantis gėjų ir tiesiųjų aljansų paradigma, galėtų veikti efektyviai
ir padidinti įgyvendinamos politikos naudą.
o politika turėtų būti pritaikyta prie konkrečių poreikių ir sociokultūrinio konteksto
kiekvienoje šalyje, ji bus įgyvendinama. Beatodairiškos politikos, kuri buvo sėkminga
viename kontekste, priėmimas nepasirodė veiksmingas kitame kontekste. Be to, vien tik
spausdintos medžiagos, tokios kaip vadovas, naudojimas tampa mažiau efektyvus.
Dėmesys turėtų būti skiriamas interaktyvioms priemonėms, tokioms kaip vaidmenų
žaidimai ar trumpi filmai, išleisti masinėje ir (arba) socialinėje žiniasklaidoje. Įrodymas, kad
šie intervencijos būdai yra naudingi kovojant su smurtu dėl lyties, seksualinių ir seksualinių
priekabiavimu diskriminacija.
o Sėkminga politika yra labai svarbi siekiant nukreipti trenerius, sporto mokytojus ir sporto
specialistus, nes jie atlieka pagrindinį sprendžiant lyčių diskriminacijos problemas.
Mokomųjų seminarų formavimas, siekiant juos paversti „pokyčių agentais“ šioje srityje,
yra būdas pasiekti didelio masto pokyčius.
o Bet politinė reforma negali būti kokia sėkminga, jei moterų balsas nėra girdimas ir
negerbiamas. Jų perspektyva ir balsas turi būti pirmoje vietoje, siekiant užtikrinti, kad
moterų sportas sulauktų reikiamo dėmesio nuo paprastų žmonių iki aukščiausio lygio.
Sporto reikmėms reikia didinti moterų, užimančių atsakingas pareigas tiek valstybiniuose,
tiek privačiuose, skaičius ir stiprinti moterų dalyvavimą trenerių pareigose bei sprendimų
priėmimo centruose.
o Svarbu atskirti informaciją ir mokymą. Sporto pasaulio moterų ir vyrų informavimas ir
supratimas apie tai, kaip užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai ir priekabiavimui ir pranešti
apie tai, nors kartais labai sunku ir varginanti, yra labai svarbu. Kita vertus, mokymo dalis
turi būti sutelkta į konkrečius įgūdžius ir kompetenciją, kurią turi įgyti lyčių lygybės
ambasadoriai, kad taptų pavyzdžiais ir atskaitos taškais savo bendruomenei.
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1.2.

Pasiūlymai dėl veiksmingo Europos tinklas prieš lyčių diskriminaciją sporte
veiklos ir būdai , daug antra dalyvaujanti organizacija galėtų link prie šio tikslo

o Visuotinai pripažįstama, kad pasibaigus daugeliui svarbių projektų dauguma
bendradarbiavimo nutrūksta, nes nutrūksta bendradarbiavimas ir bendravimas tarp
projekto partnerių. Didelę reikšmę turi procedūrų, skirtų palaikyti tinklus, sukurtus
įgyvendinant projektus prieš lyčių diskriminaciją, palaikymas. Šiuo tikslu tinklo nariai galėtų
pasinaudoti nemokamomis kelių platformų pranešimų siuntimo programomis,
leidžiančiomis vartotojams skambinti vaizdo ir balso skambučiais, siųsti tekstinius
pranešimus ir t. t. – visa tai naudojant tik „Wi-Fi“ ryšį.
o Tinklo tęstinumas ir tvarumas pasibaigus projektui taip pat galėtų būti užtikrintas, jei būtų
prieinamas veiklos fondas jo priežiūrai. Kitas būdas yra „remtis“ projektu. Pavyzdžiui,
viduriniame ugdyme vykdomą projektą prie pradinio ugdymo poreikių galėtų pritaikyti tie
patys tinklo nariai.
o

Centro, kuriame dėmesys būtų sutelktas į smurtą dėl lyties sporte, įsteigimas kiekvienoje
šalyje, o vėliau jų tarpusavio ryšys Europos lygmeniu galėtų užtikrinti, kad gauti duomenys
būtų tvarkomi ir platinami veiksmingai. Į šį tinklą reikėtų įtraukti gerai žinomus ir
nusistovėjusius subjektus bei paskirti „ambasadorius“, kurių veikla galėtų turėti „daugiklio
efektą“.

o , kad tinklo pastangos turėtų teigiamą poveikį , labai reikia sinergijos gaminant medžiagas
/ rezultatus ir formuojant mokymus . Sporto kontekstas „nėra lengvas“ ir gali kilti neigiamų
reakcijų, kai stengiamasi jį pertvarkyti ir kovoti su diskriminacija dėl lyties. Kalbant apie
sinergiją, reikėtų sudaryti tokias darbo grupes kaip EWA, nes dalyvaujančios organizacijos
ne visada turi aiškų vaizdą, ką kiekvienas partneris gali pasiūlyti. Taigi, skirtingoms
organizacijoms svarbu pažinti viena kitą.
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2. Geriausia praktika
Šiuo vadovu siekiama pabrėžti įvairių institucijų (vyriausybinių agentūrų, sporto organizacijų,
federacijų, NVO) iniciatyvas šalyse, dalyvaujančiose EWA projekte. Šios iniciatyvos galėtų būti
naudingos kaip geriausia praktika ir pasiūlymai dėl būsimų veiksmų tiek nacionaliniu, tiek
Europos lygiu. Renkant geriausią praktiką, naudotas kodavimas buvo pagrįstas Europos
Komisijos tyrimu „Smurtas dėl lyties sporte“ 3. Ši užfiksuota geriausia praktika galėtų būti
integruota į šias temines sritis:
1. Aktyvios valstybės politikos priemonės, skirtos užkirsti kelią moterų diskriminacijai
ir smurtui sporte
2. Visuomenės informavimo kampanijos
3. Mokymo iniciatyvos, skirtos užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui dėl lyties ir su jais
kovoti
4. Sporto organizacijų ir kitų įstaigų (pvz., NVO, vietos valdžios institucijų) iniciatyvos
5. Atitinkami ES finansuojami projektai

3

https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf
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2.1 Aktyvios valstybės politikos priemonės, skirtos užkirsti kelią diskriminacijai ir
smurtui prieš moteris sporte s
2.1.1 Kipras: Kipro sporto organizacijos gairės (CSO), skirtos gerovės ir apsaugos priemonėms
visiems sporto dalyviams įgyvendinti, daugiausia dėmesio skiriant vaikams ir jauniems
sportininkams
Abstraktas
PSO gairėmis siekiama: a) informuoti ir gaires nacionalinėms sporto federacijoms įgyvendinti
gerovės ir apsaugos priemones, b) skatinti nacionalines sporto federacijas ir suteikti jiems
galių, kad jos priimtų atitinkamas priemones ir c) priimti bendra gerovės politikos filosofija
tarp PVO ir nacionalinių sporto federacijų.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Programa skirta nacionalinėms sporto federacijoms (komitetams / direktorių valdybai). Tai
edukacinė programa, kurią visų pirma rašytinio dokumento forma parengė PVO Lyčių lygybės
sporte komitetas ir pateikia nuoseklias gaires nacionalinėms sporto federacijoms, siekiant
užtikrinti visų sporto dalyvių gerovę ir saugumą. , akcentuojant vaikus ir jaunimą sportuojant.
PSO gairėse pateikiama informacija ir žinios apie prievartą ir priekabiavimą sporte
(apibrėžimai, kas, kodėl ir kaip smurtaujama sporte) ir rekomenduojami šie aštuoni (8)
žingsniai, kurie turi būti priimti ir įgyvendinti, siekiant apsaugoti ir gerovę. dalyviai,
akcentuojantys vaikus-sportininkus: politikos pareiškimą, tvarkymo procedūras, paramą
(rūpybos pareigūno pareigų nustatymą), mokymą ir švietimą, etikos kodeksus, personalo
įdarbinimo procedūras, bendradarbiavimą su organizacijomis, kurios specializuojasi vaikų
apsaugos ir gerovės srityje bei stebėjimo ir vertinimo mechanizmus. .
Rezultatai ir stiprybės
Šių gairių sėkmė priklauso nuo ilgalaikio įgyvendinimo, kuriuo siekiama apibūdinti jų sukūrimą.
Siekdama šio tikslo, PVO organizuoja edukacinius seminarus, skirtus nacionalinių sporto
federacijų prezidentams ir vadovams, siekdama surengti specialius mokymus apie gairėse
aprašytų 8 žingsnių priemonių įgyvendinimą. Seminarų metu dalyviams pateikiama pagalbinė
medžiaga – politikos pareiškimai, informaciniai lankstinukai, naudingi kontaktai ir kita
mokomoji medžiaga, padedanti įgyvendinti specifinę – nacionalinės federacijos – gerovės
politiką. Be to, siekiant užtikrinti tęstinumą ir iniciatyvų požiūrį į PVO gairių įgyvendinimą, kai
nacionalinė sporto federacija imasi konkrečių priemonių, ji turi gauti PVO sertifikatą kartu su
logotipu, pripažįstant organizacijos iniciatyvų darbą saugant ir gerovės skatinimas, kuris gali
būti panaudotas nacionalinės sporto federacijos skatinimo ir rinkodaros tikslais.
Kontaktiniai duomenys
Tel.: +357 228970000
12
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Faksas: +357 223582222
Daugiau info:
https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf
kalba)

(graikų
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2.1.2. Belgija: „Moterų įgalinimas sporte“: Tarpfederalinio Belgijos olimpinio komiteto (COIB)
iniciatyva
Abstraktas
Lyčių lygybė yra svarbus tikslas ieškant geresnio pasaulio per sportą. Vis dar yra per daug
kliūčių moterims sportuoti, nepaisant jų amžiaus. „Moterų įgalinimas sporte“ reiškia nugriauti
kliūtis tiek vadovybėje, tiek aikštėje. „Moterų įgalinimas sporte“ misija – vienu metu nustatyti
kliūtis, trukdančias moterims dalyvauti ir matyti sportą, apibrėžti strategiją, orientuotą į lyčių
lygybės skatinimą, remiantis nustatytomis gairėmis, ir įgyvendinti tikslingus veiksmų planus.
Tai liečia sportininkus, trenerius, pareigūnus ir administratorius. Šis novatoriškas projektas
sukurtas bendradarbiaujant su trimis belgų kalbų bendruomenėmis „Adeps“, „Sport
Vlaanderen“, „Ostbelgien“, visomis sporto federacijomis ir daugeliu kitų partnerių.
Praktikos/veiksmo aprašymas
2018 m. COIB (Tarpfederalinis Belgijos olimpinis komitetas) direktorių taryba nusprendė
sukurti darbo grupę „Moterys ir sportas“ trijų jos narių – Dominique'o Gavage'o (COIB
atrankos komisijos nario) – Gwenda Stevens iniciatyva. COIB pareigūnų komisijos pirmininkė)
ir Dominique Monami (buvęs tenisininkas, 2000 m. Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos
medalis). Tikslas buvo sukurti moterų sporto skatinimo strategiją. Šios darbo grupės atlikta
moterų grupės, kurią sudaro 214 sportininkių, trenerių, administratorių ir Belgijos komandos
pareigūnų, apklausa parodė, kad 68 % jų mano, kad moterų sporto struktūroje yra per mažai.
Tuo tarpu tik 23 % mano, kad moterys žiniasklaidoje yra tokios pat matomos kaip ir jų kolegos
vyrai. Be to, vis tiek, remiantis šia apklausa, dėl tokio moterų matomumo stokos pirmiausia
kalta žiniasklaida. Galiausiai, 72% priduria, kad šis skirtumas tarp moterų ir vyrų sportininkų
taip pat pasireiškia vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu. Kitaip tariant, laikas veikti!
Stiprios šios iniciatyvos grandys – „Game Changers“, grupė, atstovaujama devynių elitinių
sportininkų Ann Wauters, Gella Vandecaveye, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Kim Gevaert, Gitte
Haenen, Kimberly Buys, Elfje Willemsen ir Nicky Degrendele, kurie svarsto. atėjo laikas
populiarinti moterų sportą. Ši grupė lieka atvira visiems sportininkams – moterims ir vyrams –
norintiems veikti ir įsipareigoti šiame projekte. Kartu su darbo grupe „Moterys ir sportas“
„Žaidimų keitėjai“ dirbs kurdami savanorišką strategiją, kuria siekiama plėtoti moterų sportą
ir užtikrinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris elitiniame sporte, taip pat padėti kiekvienam
patekti į pareigas. atsakomybės.
Misija
„Moterų įgalinimas sporte“ misija yra vienu metu nustatyti kliūtis, trukdančias moterims
dalyvauti ir būti matomoms sporte, apibrėžti strategiją, orientuotą į lyčių lygybės skatinimą,
remiantis nustatytomis gairėmis, ir įgyvendinti tikslingus veiksmų planus. Tai liečia
sportininkus, trenerius, pareigūnus ir administratorius. Šis novatoriškas projektas sukurtas
14
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bendradarbiaujant su trimis belgų kalbų bendruomenėmis „Adeps“, „Sport Vlaanderen“,
„Ostbelgien“, visomis sporto federacijomis ir daugeliu kitų partnerių.
Veikla
Vykdyti informavimo kampanijas apie lyčių lygybę, remiant visas sporto suinteresuotąsias
šalis. Mokyklose ir sporto klubuose imtis konkrečių veiksmų, skatinančių mergaičių sportą.
Organizuoti mokymus ir tinklų kūrimo seminarus lyčių lygybės tema, didinti dalijimąsi
informacija per socialinius tinklus.
Rezultatai ir stiprybės
„Kaip COIB misijos – vizijos dalis, itin svarbu įkvėpti moteris užimti didesnę vietą sporte“, –
tvirtina Dominique'as Gavage'as. „Norime padidinti sportuojančių moterų procentą,
nesvarbu, koks jų vaidmuo – sportininkės, trenerės, pareigūnės ar administratorės“. „Kaip
sportininkė ir moteris, manau, kad labai svarbu turėti galimybę eiti vadovaujančias pareigas,
tokias kaip treneris, pareigūnas ar administratorė“, – sako Ann Wauters, Belgijos kačių
žvaigždė. Turime neabejotinai didinti moterų matomumą, skatinti jas aktyviai veikti,
suteikdami joms reikiamų priemonių savo tikslams pasiekti, pragmatizmu ir sėkme. „Žaidimų
keitėjai“ yra pasiryžę įsitraukti į šį projektą ir atlikti konkrečius veiksmus šioje srityje, kad galėtų
sėkmingai vykdyti savo misiją. „Žaidimų keitėjai“ į 2018-uosius įtraukė devynis elitinius
sportininkus. Ši grupė lieka atvira visiems sportininkams – moterims ir vyrams – norintiems
veikti ir įsipareigoti šiame projekte. Dabar jame yra 29 sportininkai, pasiryžę viską supurtyti.
Tinklalapis „Moterų įgalinimas sporte“ kas mėnesį savo „Naujienose“ siūlo sportininkų
atsiliepimus. Nuo jos sukūrimo 2018 m., buvo surinkta ir paskelbta per 200 atsiliepimų.
Apribojimai
Šis veiksmas turėtų būti labiau matomas, kad būtų stipresnis. Ryšys su kitomis iniciatyvomis,
tokiomis kaip EWA projektas, būtų puiki galimybė.
Išmoktos pamokos
Veiksmai turi būti atliekami visais frontais (mokyklos, sporto klubai, plačioji auditorija ir tt),
visos suinteresuotosios šalys turi būti įtrauktos, informuojamos ir apmokytos, turi būti
naudojama visa žiniasklaida (spauda, socialinė žiniasklaida ir kt.), ir mes visada turime išlikti
budrūs!
Kontaktiniai duomenys
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB)
Avenue de Bouchout 9,
1020 Briuselis (Belgija)
Tel.: +32 (0)2 474 51 50
paštas: info@olympic.be
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Daugiau info
www.teambelgium.be
https://teambelgium.be/fr/page/olympisme-en-action
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/empowering-women-in-sports-le-coib-lance-unenouvelle-plateforme-dediee-al-egalite-des-genres-dans-le-sport
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2.1.3. Turkija: Dalyvaujamosios demokratijos stiprinimas Turkijoje: lyčių lygybės stebėjimo
projektas, lyčių lygybės sporto žemėlapių sudarymo ir stebėjimo tyrimas
Abstraktas
Ataskaita yra teminio planavimo darbų ir pastangų sukurti lyčių lygybės (GE) stebėsenos
rodiklius pagal dalyvaujamosios demokratijos stiprinimo Turkijoje: lyčių lygybės stebėjimo
projektą rezultatas. Projektas (2013–2017 m.) apėmė susitikimus ir keitimąsi nuomonėmis su
įvairiomis institucijomis ir suinteresuotomis šalimis. Bendras šio proceso akcentas buvo
būtinybė sukurti nepriklausomus Turkijoje įgyvendinamos GE politikos stebėsenos ir vertinimo
mechanizmus.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Ataskaitos tikslas buvo nustatyti lyčių lygybę Turkijos sporte ir sukurti rodiklius, nustatant
normas ir standartus, būtinus lyčių lygybei šioje srityje užtikrinti. Tokiu būdu buvo siekiama
pašalinti kliūtis, trukdančias moterims lygiai naudotis sporto galimybėmis, suteikti daugiau
galių ir pagerinti moterų statusą bei sudaryti sąlygas joms aktyviai dalyvauti sporte.
Apibrėždamas savo darbo sritį Dalyvaujančiosios demokratijos stiprinimas Turkijoje: lyčių
lygybės stebėjimo projektas priėmė „lyčių aspektu pagrįstą teisėmis pagrįstą“ požiūrį.
Pagrindiniai projekto tikslai yra šie: Remti tarptautinių normų ir standartų, sukurtų GE,
įtraukimą į teisės aktus, praktiką ir stebėjimo politiką Turkijoje; ataskaitų teikimas apie GE
susijusias problemines sritis naudojant žemėlapių sudarymą; prisidėti prie nepriklausomos,
mokslinės ir integruotos strategijos įtvirtinimo Turkijoje, kuriant konkrečius lyčių lygybės
stebėjimo rodiklius; ir stiprinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą bei
stebėjimo pajėgumus GE srityje. Šio Europos Sąjungos finansuojamo projekto paramos gavėjas
buvo Užsienio reikalų ministerijos ES reikalų direkcija, Centrinis finansų ir sutarčių skyrius –
perkančioji organizacija, o Lyčių lygybės stebėsenos asociacija – įgyvendinančioji partnerė.
Rezultatai ir stiprybės
Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie veiksmai:
o Pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) ir kitų viešųjų veikėjų gebėjimų kartografavimas
(struktūrinė stebėsena)
o Lyčių nelygybės žemėlapis Turkijoje
o Lyčių lygybė dalyvaujant sporte
o Ataskaita apie lyčių lygybę priimant sprendimus sporte
o Smurtas dėl lyties sporte
o Lyčių lygybė sporto žiniasklaidoje
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Apribojimai
Cl , kuriuo siekiama teisės į lyčių lygybę sporte, beveik neegzistuoja, ypač organizaciniu
aspektu. Todėl šis pranešimas gali būti laikomas pradžia propaguojant lyčių lygybę sporto
srityje Turkijoje. Reikia atkreipti dėmesį į svarbią spragą: tarptautiniai sporto politikos
dokumentai neturi savo versijų turkiškai, o atitinkamoms institucijoms trūksta atitinkamų
tarptautinių dokumentų turkiškos versijos.
Išmoktos pamokos
Buvo parengtos kartografavimo ataskaitos ir stebėsenos rodikliai dešimtyje teminių sričių,
nustatytų pagal projekto tikslą (kova su smurtu prieš moteris, lyčių lygybė dalyvaujant
priimant politinius sprendimus, švietime, užimtumu, religine veikla, sportu, galimybėmis
naudotis miesto teisės / paslaugos, žiniasklaida ir kova su prekyba moterimis / žmonėmis). Be
to , buvo įkurtas Lyčių lygybės stebėsenos centras ir veikė elektroninė biblioteka, siekiant
užtikrinti, kad projekto rezultatai ir atitinkami duomenys / šaltiniai būtų prieinami visiems.
Vienas iš svarbių projekto komponentų buvo intensyvus bandomasis darbas, kuris buvo
atliktas pasirinktose provincijose, siekiant vietos lygiu dalytis duomenimis iš ataskaitų ir
rodiklių kūrimo. Pirmiau minėtose pasirinktose provincijose buvo vykdoma bandomoji veikla,
susijusi su lyčių aspektu, teisėmis pagrįsto stebėjimo ir ataskaitų bei stebėsenos rodiklių
sudarymo mokymai, kartu su parengiamaisiais seminarais apie vietos lygybės stebėsenos
veiksmų planus.
Kontaktiniai duomenys
Hacettepe universitetas, Ankara-Turkija, Poilsio departamentas / Socialinių mokslų sporto
skyrius
Tel.: +90 (312) 2976890
El. paštas: canankoca@hacettepe.edu.tr
Daugiau info
http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?lang=en&pid=1764&userid=1369
Lyčių lygybės sporto žemėlapių ir stebėsenos studijoje
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2.1.4. Kipras : seksualinė prievarta sporte: vaikų seksualinės prievartos ir išnaudojimo atvejų
atpažinimo, atsakymo ir pranešimo apie juos vadovas / vadovėlis (Kipro sporto organizacija)
Abstraktas
Pagrindinis šio vadovo / vadovėlio tikslas – suteikti visiems sporto profesionalams (įskaitant
savanorius) galių seksualinės prievartos ir vaikų išnaudojimo tema, suteikiant žinių ir gairių,
kaip užkirsti kelią ir kovoti su šiuo reiškiniu.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Pagrindinis šio vadovo / vadovėlio tikslas – suteikti visiems sporto profesionalams (įskaitant
savanorius) galių seksualinės prievartos ir vaikų išnaudojimo tema, suteikiant žinių ir gairių,
kaip užkirsti kelią ir kovoti su šiuo reiškiniu. Šios programos tikslai: a) suprasti seksualinės
prievartos prieš vaikus prigimtį, jos požymius ir pasekmes, b) atsižvelgti į sporto aplinkos
ypatumus ir tai, kodėl seksualinė prievarta prieš vaikus taip pat gali pasitaikyti sporte ir c)
konkrečių gairių dėl reagavimo ir pranešimo apie vaikų seksualinę prievartą ir išnaudojimą
procedūrų teikimas.
Šio vadovo rengimas apima atsaką į PVO įsipareigojimą „Nacionalinė strategija ir kovos su
vaikų seksualine prievarta ir seksualiniu išnaudojimu bei vaikų pornografija veiksmų planas“ .
Nacionalinė strategija yra pagrindinis nacionalinės politikos dokumentas, nukreipiantis
koordinuoti ir visapusiškai įgyvendinti Kipro vyriausybinių institucijų veiksmus ir iniciatyvas
2016–2019 m. Pagal Nacionalinę strategiją sporto sektorius yra atsakingas už šias nuostatas:
a) vadovo, suteikiančio žinių, kaip nustatyti seksualinės prievartos ir išnaudojimo atvejus,
atpažinti rizikos veiksnius ir pranešimo procedūras, parengimą, b) seminarų rengimą ir
įgyvendinimą, seminarai suaugusiems, dirbantiems su vaikais sportuojant, ir c) aplinkraščio,
kuriame pateikiama informacija ir gairės apie suaugusiųjų, dirbančių su vaikais sporte, teisinę
atsakomybę, parengimas. Programa skirta suinteresuotiems asmenims, įskaitant komitetų /
federacijų prezidentus, vadovus ir kitą personalą, trenerius, trenerių asistentus, pagalbinį
personalą, pvz., medikus, kineziterapeutus, psichologus, savanorius ir tėvus / globėjus. Ši
programa pirmiausia pateikiama raštu ir išplatinama visoms tikslinėms grupėms. Vadovo
turinys apima visus aukščiau išvardintus tikslus. 2-oji šios programos dalis apima mokomuosius
seminarus, padedančius toliau suprasti ir suprasti 3R (atpažinti, reaguoti, pranešti) dėl
seksualinės prievartos prieš vaikus sporte.
Rezultatai ir stiprybės
Nors programa dar neįgyvendinta, todėl negaliu įvertinti jos sėkmės, galima teigti, kad po
vadovo išplatinimo įtraukus seminarus dalyviams (tikslinei grupei) bus sudaryta galimybė
visapusiškiau suprasti seksualinį gyvenimą. piktnaudžiavimas sporte. Šis rezultatas gali tik
paskatinti visų dalyvių gerovės skatinimą ir seksualinės prievartos prieš vaikus sporte bei
smurto dėl lyties prevenciją ir kovą su juo plačiau .
19

PROJEKTO NUMERIS: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

Kontaktiniai duomenys
Tel: +357228970000
Faksas: +357 223582222
Daugiau informacijos
https://cyprussports.org/en/
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2.1.5. Belgija: Lyčių paramos skyrius – Valonijos ir Briuselio federacijos ministerija
Abstraktas
Norint, kad Valonijos ir Briuselio federacija būtų integruota į lyčių aspektą, būtinas tikras
mentaliteto, darbo metodų ir tikro skersinio darbo, apimančio visas federacijos
kompetencijas, pasikeitimas. Suprasdama, kad tokiai politikai reikalinga administracinė ir
mokslinė parama tiek administracijoje, tiek ministrų kabinetuose, Valonijos ir Briuselio
federacijos vyriausybė įsteigė Lyčių paramos skyrių. Šis padalinys, įkurtas Valonijos ir Briuselio
federacijos ministerijos generaliniame sekretoriate, teikia paramą lyčių aspekto integravimo
procesui į viešąją politiką, priemones ir veiksmus bei visą procesą. Tai taikoma visoms
Valonijos ir Briuselio federacijos kompetencijoms, tokioms kaip sportas. Lyčių lygybės
paramos skyrius koordinuoja įvairias misijas ir sutelkia visas administracijas, tokias kaip sporto
tarnybos, kad jos būtų įtrauktos į statistikos, suskirstytos pagal lytį, lyčių testą ir biudžeto
sudarymą pagal lytį, įgyvendinimą.
Praktikos/veiksmo aprašymas
2016 m. Valonijos-Briuselio federacijos vyriausybė priėmė dekretą integruoti lyčių aspektą į
visus jos kompetencijai priklausančius sprendimus: švietimą, kultūrą, sportą, vaikystę,
žiniasklaidą, jaunimą, mokslinius tyrimus, pagalbą jaunimui ir kt. Siekiant sustiprinti lyčių
aspekto integravimą į visas politikos sritis ir biudžetus, buvo sukurtas lyčių paramos skyrius.
Jos misijos yra šios :
o Remti visus asmenis, kurie turi atlikti lyties testą (poveikio vyrų ir moterų lygybei
vertinimą) dėl visų naujų dekretų.
o Užtikrinti visų bendrojo administravimo biudžetų ir išlaidų lyčių analizę.
o Skatinti lyčių lygybę visose bendrose administracijose (kurti svetainę, kampanijas ir pan.)
o Teikti mokymo kursus kolegoms, kurie turi analizuoti naujus tekstus ar biudžetus.
Žingsniai/veikla:
o Lyties testas: tai poveikio lyčiai testas, atliekamas prieš vyriausybės sprendimą ir turi būti
atliktas daugeliui teisės aktų tekstų (dekretų, įsakymų projektų ir kt.).
o Biudžeto sudarymas pagal lytį: tikslas yra išvardyti visus kreditus, skirtus konkrečiai lyčių
lygybei, kodifikuojant visus biudžetus, be kita ko, su sportu susijusias išlaidas.
o Struktūrinio mokymo su viešojo administravimo mokymo tarnybomis sukūrimas.
Reikalingi ištekliai:
Šio projekto sėkmė daugiausia priklauso nuo:
o darbuotojų, ypač atsidavusių lyčių aspekto integravimo įgyvendinimui.
o hierarchijos ir politinės valdžios parama . Padalinį sudaro du žmonės (turintys magistro
laipsnį), kurie visą darbo dieną dirba lyčių aspekto įgyvendinime politikoje.
o mokymai visiems aukščiausio lygio vadovams ir ministerijų darbuotojams.
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Rezultatai ir stiprybės
Biudžeto sudarymas pagal lytį:
Visi biudžetai ir išlaidos buvo įslaptinti ir administracijos turi juos atnaujinti kartą per metus.
Taigi, pavyzdžiui, buvo analizuojamas „Sporto vasarai“ skirtas biudžetas. Tai susiję su parama,
teikiama sporto klubams organizuojant kursus vasaros atostogų metu pagal „Vasaros sporto“
konvencijas.
Yra du pagrindiniai naudos gavėjų tipai:
o Savivaldybės: jos plačiai naudojasi tokio tipo subsidijomis sporto kursų organizavimui.
Tačiau iki šiol neturime reikiamos informacijos, kad galėtume atlikti šios biudžeto dalies
lyčių analizę.
o Sporto federacijos.
Lyties testai:
Visi nauji dekretai ir įvairūs politiniai sprendimai turi būti išanalizuoti pagal lytį. Lyčių paramos
skyrius padeda visiems, kurie prašo pagalbos (ministerijų biurų ar administracijų nariams).
Pavyzdžiui, Lyčių paramos skyrius ir Sporto administracija išanalizavo naują dekretą dėl sporto
praktikos Valonijos-Briuselio federacijoje, siekdami pagerinti lyčių lygybę sporte. Taip pat Lyčių
paramos skyrius yra sukūręs statistinius rodiklius. Vienas iš šių rodiklių yra apie jaunimą ir
sportą. Šie rodikliai buvo paskelbti 2019 m. kovo mėn.
Apribojimai
Mokymo kursai yra pagrindiniai iššūkiai: žmonės, atliekantys lyties testus, turi žinoti su lytimi
susijusias sąvokas ir problemas. Todėl lyčių treniruotėse iš Generalinės sporto administracijos
atvyko 21 žmogus. Norint integruoti lyčių aspektą į politiką, reikia žinių apie tiesioginius ir
netiesioginius statistinius duomenis apie tikslines auditorijas. Be to, siekiant užtikrinti geresnį
lygybės tikslų atitinkamose srityse suderinimą, būtinas geresnis pagal lytį suskirstytų duomenų
matomumas, pavyzdžiui, centralizuojant juos vienoje vietoje, o administracijos ir vyriausybės
turėtų juos dažniau naudoti. Lyčių testai ir biudžeto sudarymas pagal lytį yra įrankiai, o ne
savitikslis. Šia prasme siūlomos taisomosios priemonės turi būti veiksmingai integruotos į
politinių sprendimų priėmimą.
Išmoktos pamokos
Dekrete numatytas penkerių metų plano sudarymas. Reikės išsikelti strateginius tikslus
(pagrįstus skirtingais teiginiais) visose srityse, ypač sportui. Pagerinti lyčių statistikos plėtrą,
susijusią su tikslinėmis auditorijomis.
Kontaktiniai duomenys
Lyčių paramos skyrius – Valonijos-Briuselio federacijos ministerija
„Egalité des Chances“ kryptis – „Cellule d'appui en Genre“ (Bureau 3C120)
Boulevard Leopold II, 44
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1080 Briuselis
Tel. +32 (0)2 413 32 24
Lyties palaikymo skyrius:
Tel.: +32 (0)2 413 20 25
žanras@cfwb.be
Daugiau info
„Egalité des Chances“ kryptis: www.egalite.cfwb.be
Lyties palaikymo skyrius: www.genre.cfwb.be
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2.2. Visuomenės informavimo kampanijos
2.2.1. Belgija: 2016 m. informavimo kampanija: moterys, sportininkės kaip bet kurios kitos? Femmes Prévoyantes Socialistes
Abstraktas
Fizinė, psichologinė ir netgi socialinė sporto nauda yra gerai žinoma, todėl tai yra labai svarbus
klausimas, ypač sveikatos ir gerovės požiūriu. Tačiau nesvarbu, ar tai hobis, ar profesinė
praktika, sportas išlieka moterų ir vyrų nelygybės vektoriumi ir atskleidžia mūsų visuomenėje
giliai įsišaknijusius stereotipus. Šios informacinės kampanijos apie diskriminaciją sporto
pasaulyje dėka asociacija Femmes Prévoyantes Socialistes vaizduoja sportininkes, kurių
karjera nugali stereotipus, kai tam tikras disciplinas palieka tik vyrams ir pabrėžia nuolatinę
nelygybę bei kliūtis, susijusias su reguliaria moterų fizine veikla. Šią kampaniją parėmė
Valonijos ir Briuselio federacijos moterų teisių ministras per dalyvaujamąją asamblėją „alter
égales“ ir buvo vykdoma įvairiomis priemonėmis. Moterų sportininkių liudijimai ir atvaizdai
buvo dalijami socialinėje žiniasklaidoje ir svetainėje, spaudos kampanijoje ir nuotraukų
parodoje „Paroles de championnes“, kurios tikslas buvo atkreipti dėmesį į diskriminaciją
sporto pasaulyje, ypač didinti sąmoningumą tiek apie mėgėjų, tiek apie profesionalus.
sportininkės. Akcijos metu taip pat buvo surengtos dvi konferencijos – 2016-09-17 ir 2017-0323
Praktikos/veiksmo aprašymas
Pradedant pastebėjimu, kad sporte vis dar egzistuoja lyčių nelygybė, šis veiksmas išsiskleidė
dviem kryptimis: 1) su moterimis sporte susijusių stereotipų dekonstruojimas per renginius ir
daugybę moterų sportininkių atsiliepimų (#parolesdechampionnes) ir 2) politikos formuotojų
iškvietimas. , sporto operatoriai ir žiniasklaida. Jie norėjo priminti politikos formuotojams, kad
moterų sporto skatinimas taip pat vyksta per politiką, biudžetą, sąmoningumą ir sveikatą, o
sporto operatoriams, kad sportą lemia socialinių, švietimo ir finansinių veiksnių derinys. Buvo
sudaryta sporto operatoriams skirta chartija. Žiniasklaidai jie suabejojo stereotipiniais būdais,
kuriais dažnai kreipiamasi į sportininkus vyrus ir moteris.
Rezultatai ir stiprybės
Kaip suaugusiųjų švietimo judėjimas, kurį pripažįsta Fédération Wallonie-Bruxelles, vienijantis
9 regionines ir daugiau nei 200 vietinių grupių, FPS organizuoja daugybę suaugusiųjų švietimo
veiklų visoje Fédération Wallonie-Bruxelles teritorijoje. Kiekvienais metais regioninės
komandos vykdo suaugusiems skirtas veiklas ir mokymus. Jo plačiajai visuomenei skirtų
informavimo ir informavimo kampanijų temos: lyčių lygybė, socialinė ir ekonominė tikrovė,
smurtas šeimoje, diskriminacija dėl užimtumo, seksizmas sporte ir kt.
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Apribojimai
Sunku įvertinti tikrąjį šių veiksmų poveikį plačiajai visuomenei, politikos formuotojams, sporto
operatoriams ir žiniasklaidai.
Išmoktos pamokos
Per daugybę konferencijų, analizių, tyrimų ir informavimo kampanijų šis galingas feministinis
judėjimas bando formuoti sampratas ir elgesį dėl esminių visuomenės problemų. FPS gimė
1922 m., kai reikėjo sukurti bendrus darbuotojų moterų, darbuotojų žmonų ir jų vaikų
savitarpio pagalbos bankus. Jam naudinga solidi patirtis šioje srityje, patirtis, kuria jie grindžia
savo strategiją ir veiksmų planą.
Kontaktiniai duomenys
Femmes Prévoyantes Socialistes
Regioninis FPS Briuselis:
Generalinė sekretorė: Rebecca Lejeune
Rue du Midi 118/120
1000 Briuselis
Tel.: 02 5461412 - 02 5461413
fps-fam@fmsb.be
Kontaktinis projektas: Carmen.Castellano@solidaris.be
Daugiau info:
http://www.femmesprevoyantes.be/campagnes/campagne-2016-les-femmes-des-sportifscomme-les-autres/
https://parolesdechampionnes.tumblr.com/
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2.2.2. Turkija: pasakykite „stop“ smurtui prieš moteris
Abstraktas
Bendradarbiaujant Šeimos, darbo ir socialinių paslaugų ministerijai bei Klubų asociacijai,
futbolo klubams ir Superlygos žaidėjams, įvairūs klubai organizuoja informavimo kampanijas
apie smurtą prieš moteris. Šeimos, darbo ir socialinių paslaugų ministerija bendradarbiauja su
provincijų sporto direkcijomis. Prieš varžybas pradedamos ceremonijos su reklaminių
antraščių atidarymu ir organizuojamos socialinės žiniasklaidos kampanijos, kuriose dalyvauja
superlygos žaidėjai.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Šiame kontekste, kaip gerai žinomas metodas, naudojamas informuotumui didinti prieš
rungtynes / varžybas, komandos išskleidė reklamjuostes „Stop Violence Against Women“.
Vienu metu iš oficialių Klubų sąjungos fondo ir 18 Superlygos klubų socialinių tinklų paskyrų
pasidalintame vaizdo įraše futbolininkai, vilkintys skirtingų komandų uniformas, sureagavo į
smurto prieš moteris kampaniją ir išsiuntė žinutę „Stabdyk smurtą prieš moteris“.
#kadınaşiddeteDURDE per socialinės žiniasklaidos kampanijas.
Rezultatai ir stiprybės
„#kadınaşiddetedurde“ projekte dalyvavo Atiba Hutchinson iš Bešiktaş, Jose Sosa iš
Trabzonspor, Emre Belözoğlu iš Fenerbahče, Selçuk İnan iš Galatasaray ir daugelis kitų
futbolininkų. Didelio dėmesio sulaukė futbolininkų-įžymybių dalyvavimas .
Išmoktos pamokos
Žymių žmonių/sportininkų dalyvavimas didina žinomumą. Socialinės žiniasklaidos kampanijos
turėtų būti išplėstos, kad per televizijos laidas ar publikuojamą medžiagą pasiektų platesnę
visuomenę, kuri nesinaudoja socialine žiniasklaida.
Kontaktiniai duomenys
https://www.aile.gov.tr
+90 (312) 348 36 86
info@aile.gov.tr
Daugiau info
https://www.fenerbahce.org/haberler/sosyal-sorumluluk/2020/7/kadina-siddete%E2%80%98dur-de-projesi-nin-basin-toplantisi-yapildi
https://www.youtube.com/watch?v=zasPAFxst7E
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2.2.3. Belgija: sporto reklama per vlogeres ir radijo didžėjus – Flandrijos sporto ministerija
Abstraktas
Akcija „Patiri daugiau lauke“ skirta (iš naujo) suaktyvinti 12–18 metų jaunus žmones sportuoti.
Išryškinant tas sporto šakas, kurios patinka šios amžiaus grupės jaunuoliams, tai reiškė
motyvaciją išbandyti kažką naujo ir patirti malonumą. Šios akcijos reklama pritaikyta jaunimui.
Įtraukdami moteris vlogeres ir radijo didžėjus, ypač norime didinti 12–18 metų mergaičių
sąmoningumą.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Ankstesnė veikla jau parodė, kad jaunimą galime pasiekti per socialinius tinklus ir kad vlogeriai
vaidina svarbų vaidmenį jų gyvenime. Kadangi vlogeriai ilgainiui užmezga draugiškus santykius
su savo sekėjais, šie jaunuoliai į vlogerius žiūri kaip į patikimą informacijos šaltinį. Apibrėžus
akcijos koncepciją ir tikslą, agentūra „Flanders Sports“ pradėjo tų sporto šakų, kurios pritraukia
jaunimą nuo 12 iki 18 metų, tyrimą. Vėliau buvo susisiekta su susijusiomis federacijomis, kad
kartu su jomis būtų parengta sporto programa. Šią programą sudarė unikalūs sporto renginiai
ir sporto iniciatyvos gegužės mėnesį.
Kitas žingsnis buvo tinkamų vlogerių paieška. Tai buvo padaryta bendradarbiaujant su
komunikacijos agentūra. „Sport Flanders Sports Agency“ pagaliau nusprendė naudoti
populiarių moterų ir vyrų vlogerių derinį. Trečias žingsnis buvo bendradarbiavimas su radijo
stotimi MNM. Skaičiai rodo, kad ši radijo stotis turi didelę jaunųjų klausytojų dalį. Flandrijos
sporto agentūros prašymu akcija buvo ne tik reklamuojama transliacijų metu, bet renginiuose
dalyvavo ir radijo didžėjai. Akcijai buvo įrašytas vaizdo įrašas, kuriame MNM DJ kartu su
moterimi vlogere išbando sportą. Šis filmas buvo naudojamas socialiniuose tinkluose (žr.
nuorodą į vaizdo įrašą).
Rezultatai ir stiprybės
Šia akcija ir tokia komunikacija tikimasi, kad jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų (daugiausia dėmesio
skiriant merginoms) bus paskatinti vėl sportuoti ar išbandyti ką nors naujo. Kampanijos
socialiniuose tinkluose pasiekė apie 750 000 žmonių. Kampanija per radiją pasiekė 858 000
klausytojų.
Apribojimai
Labai sunku išmatuoti rezultatus. Nežinome, kiek jaunų žmonių efektyviai grįžo į sportą arba
(iš naujo) įstojo į sporto klubą.
Kontaktiniai duomenys
Sportas Vlaanderen Hoofdbestuur
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Arenbergstraat, 5
1000 Briuselis
+32 2 209 45 11
info@sport.vlaanderen
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen
Daugiau info
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=8NE67tj0qJQ
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2.2.4. ES (Europos Taryba) : Pradėkite kalbėti
Abstraktas
Pradėkite kalbėti“ – tai Europos Tarybos raginimas imtis veiksmų valdžios institucijoms ir
sporto judėjimui, siekiant sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus. Prisijungdamos prie šio
kvietimo vyriausybės, sporto klubai, asociacijos ir federacijos, taip pat sportininkai ir treneriai
įsipareigoja imtis konkrečių priemonių piktnaudžiavimui užkirsti ir reaguoti. Pradėk kalbėti“
yra apie tai, kaip suaugusieji nutraukia tylą ir suteikia vaikams balsą.
Apibūdinimas
Europos Tarybos konvencijoje dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią prievartai, apsaugoti
aukas ir panaikinti nusikaltėlių nebaudžiamumą. Tai yra įsipareigojimai, kurie šiuo metu yra
privalomi 42 Europos šalims. EPAS pradėta iniciatyva „Start to Talk“ skatina šios konvencijos
įgyvendinimą sporto kontekste. EPAS kviečia Europos Tarybos valstybes nares prisijungti prie
šių pastangų ir imtis trijų rūšių veiksmų. Trijuose toliau pateiktuose veiksmuose yra tam tikras
skaičius „pagalbinių paketų“, kuriuos sujungus pateikiamas dinamiškas įrankių rinkinys,
užtikrinantis veiksmo vystymąsi.
o 1 veiksmas (A1): nacionaliniu lygiu pradėti kampaniją „Pradėti kalbėti“.
o 2 veiksmas (A2): Sukurti arba tobulinti apsaugos ir apsaugos sistemas
o 3 veiksmas (A3): Skatinti pagrindinių suinteresuotųjų šalių mokymą
Kontaktiniai duomenys
https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk?fbclid=IwAR1XDHBeGGWTHL0w8xPeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw
Daugiau informacijos
https://vimeo.com/261496328
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2.3. Mokymo iniciatyvos, skirtos užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui dėl lyties ir su
jais kovoti
2.3.1. Graikija: Sportininkų apsaugos politika
Abstraktas
Graikijos atletų komitetas, bendradarbiaudamas su Lyčių lygybės komitetu, surengė keletą
internetinių seminarų pavadinimu „Sportininkų apsaugos politika“. Šių užsiėmimų metu buvo
plėtojamas naudingas dialogas apie smurto formas sporto aikštelėse. Jų kontekste, išskyrus
atitinkamas sporto srities suinteresuotąsias šalis, dalyvavo ir specialistai, kurie teikė naudingų
patarimų ir sprendimų .
Praktikos/veiksmo aprašymas
Šis veiksmas buvo įgyvendintas siekiant informuoti apie smurto atvejus, kuriuos neseniai
atskleidė Graikijos sportininkai. Tiksliau, pradinis taškas buvo interviu, duotas buvusios
olimpinių medalių laimėtojos ponios Sofios Mpekatorou. Ponia Mpekatorou atskleidė, kad
Graikijos buriavimo federacijos prezidentas prieš ją panaudojo smurtą. Be to, ji apkaltino jį
išžaginimu, kai jai buvo 23 metai. Po jos pareiškimo buvo daug sportininkų (daugiausia
moterų), kurios taip pat sulaužė omertą. Todėl šio veiksmo kontekste sprendžiama problema
yra smurto prieš moteris sportininkes atvejai. Su jais kovojama didinant sąmoningumą ir
teikiant bet kokią pagalbą (psichologinę, konsultacinę ir pan.) skriaudžiamiems sportininkams.
Galiausiai šio veiksmo tikslinė auditorija buvo sportininkai ir treneriai.
Rezultatai ir stiprybės
Kiekviena sportininkė, susidūrusi su smurtu, neturėtų bijoti savo smurtautojo. Be dalijimosi
patirtimi ir kaltinimų atitinkamoms institucijoms, taip pat turėtų būti kuriama politika. Prie šios
krypties gali prisidėti sporto administracijos ir vyriausybės bendradarbiavimas.
Apribojimai
Šio veiksmo apribojimas yra tas, kad jis buvo įgyvendintas nacionaliniu lygiu. Kitas apribojimas
yra susijęs su smurtą patyrusių sportininkių ketinimais atskleisti savo išgyvenimus dėl
socialinės stigmos.
Išmoktos pamokos
Moterys aukos dažniausiai neatskleidžia šių smurto atvejų, nes bijo, kad joms nepatikės.
Nukentėjusiesiems gresia fizinės ir psichologinės pasekmės. Kiekvienas incidentas turi būti
atskleistas, nes jis neturėtų būti laikomas vienu atveju. Norint apsaugoti moteris sportininkes,
reikia imtis veiksmų ir pastangų.
Kontaktiniai duomenys
Graikijos olimpinis komitetas
30

PROJEKTO NUMERIS: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

Adresas: Dimitriou Vikela g. 52 Avenue, Chalandri
Telefonas: +30 2106878706
paštas: gpapathanasiou@hoc.gr
Daugiau info:
www.hoc.gr
webinaras pasiekiamas adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=JowSkFLnr_M
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2.3.2. Italija : „Kova su smurtu prieš moteris sportininkes“
Praktikos/veiksmo aprašymas
„Kova su smurtu prieš sportininkes“ – tai komunikacijos seminaras, kurio tikslas – nustatyti
požiūrį, kuris gali būti laikomas priekabiavimu:
o Seksualinės reikšmės juokeliai ir gestai
o Seksualinės reikšmės užuominos ir pastebėjimai apie savo fizinę išvaizdą
o Seksualinė apranga, išraiška, požiūris ar orientacija
o Seksualinis ir nepageidaujamas fizinis kontaktas
o Nepageidaujamas kontaktas telefonu (pokalbis arba SMS), turintis seksualinio turinio.
o Pasiekti rezultatai ir stipriosios pusės Tiesioginis dialogas su labai jaunais sportininkais.
Rezultatai ir stiprybės
Tiesioginis dialogas su jaunais sportininkais
Apribojimai
Laiko apribojimas skirti temai.
Kontaktiniai duomenys
Endas Avellino
Via de Sanctis 24 Avellino
3663756261
avellino@endas.it
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2.4.

Sporto organizacijų ir kitų įstaigų (pvz., NVO, vietos valdžios institucijų)
iniciatyvos

2.4.1. Belgija : Sportas su balansu
Abstraktas
Judėjimas #balancetonsport startavo 2021 m. kovo 8 d., Tarptautinės moters teisių dienos
proga, dziudočių Charline Van Snick ir Lolos Mansour iniciatyva. Pirmąjį veiksmą sudaro
profesionalių ir mėgėjų sportininkių, kurios smerkia smurtą, kurį jos patyrė sportuojant, vaizdo
įrašų rinkinys. Vaizdo įrašus galima rasti Charline Van Sinck ir Lola Mansour socialinėje
žiniasklaidoje.
Praktikos/veiksmo aprašymas
2021 m. kovo 8 d., Tarptautinę moters teisių dieną, Belgijos dziudotės Charline Van Snick ir
Lola Mansour paskelbė vaizdo įrašą, kuriame smerkia smurtą ir diskriminaciją, su kuria
moterys susiduria sporte. Šis vaizdo įrašas susideda iš daugybės moterų sportininkių
atsiliepimų, kuriuose pasakojama apie seksizmą sporte, nuo vien komentarų iki prievartos ir
priekabiavimo. Šio veiksmo tikslas buvo didinti visuomenės informuotumą ir paskatinti
valdžios institucijas įgyvendinti konkrečias ir veiksmingas kovos su šia nelygybe priemones.
Ištrauka iš RTL pranešimo spaudai – 2021 m. kovo 8 d.:
„Artėjant kovo 8-ajai, Tarptautinei moterų teisių dienai, su Lola Mansour susimąstėme apie
mūsų, kaip elitinių moterų sportininkių, teises“, – pranešime paaiškino Van Snickas. "Per labai
trumpą laiką sukūrėme refleksijos grupę su keliomis (profesionaliomis ir mėgėjiškomis)
sportininkėmis, kurios aptarinėjo mūsų išgyvenimus. Atleido liežuviai, atsirado prisiminimai.
Viską, ką teko patirti, kaip liudininkėms, (tiesioginėms ar šalutinėms) aukoms: pažeminimus,
menkinimas, šantažas, įžeidinėjimai, seksistinis smurtas... Atėjo be perstojo: Taip, aš irgi tai
patyriau!" „Išvada kelia nerimą ir tai tik ledkalnio viršūnė“, – tęsia Van Snickas ir Mansouras.
Vaizdo įraše smerkiamas seksistinis elgesys sporte – nuo vien komentarų iki ekstremalių
prievartos atvejų, taip pat sporto federacijos / organų reakcijos nebuvimas (įrodytų ar
pasmerktų) prievartos atvejų. Tikslas buvo perduoti žodį nukentėjusiems žmonėms,
sportininkėms, nebijant keršto. „Yra 1001 priežastimi, dėl kurių viena sportininkė negali
kalbėti“, – aiškina dziudokai: „per didelis spaudimas, baimė būti nepriimtam varžybose, nėra
alternatyvos, trūksta perspektyvos realizuotis“, trenerio pareigos, oficialių institucijų
palaikymo trūkumas ir kt. “. 2015 metais atlikta apklausa parodė, kad vienas sportininkas iš
septynių patyrė seksualinį smurtą iki 18 metų. „Kiek sugriautos gyvenimo ir sugriautos karjeros
buvo nutylėtos? Mes pakankamai apklausėme, apklausėme, peržiūrėjome, paaiškinome:
diskriminacija, nematomumas, priekabiavimas, 2015 m. smurto... Žinome kiek ir kodėl! Užteks
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statistikos, tikrai niekas nesikeičia. Reikalaujame baigti omertą sporte, gėda ir baimė turi kartą
ir visiems laikams pakeisti puses!". Šia akcija sportininkės tikisi „didinti visuomenės
sąmoningumą, o labiausiai paskatinti atsakingas institucijas imtis tiesioginių ir efektyvių
priemonių“. "Be stebėjimo, mes reikalaujame veiksmų!"
Rezultatai ir stiprybės
Savo tinklaraštyje Lola Mansour pabrėžia, kad „pirmą kartą turėjome galimybę suburti
daugelio disciplinų sportininkus, vieningus ir solidarūs vieni su kitais, pasiruošusius ginti savo
pagrindines teises. Kad „pamesti liežuvį“ neužtenka, reikia juos išgirsti, klausytis“. Šis veiksmas
buvo plačiai nuskambėjęs spaudoje ir paskatino kitus atsiliepimus.
Lola Mansour: „Balance ton sportas“ yra labai spontaniškas judėjimas, kurį pradėjome kovo
pradžioje su keliomis (profesionaliomis ir mėgėjiškomis) sportininkėmis. Atsižvelgiant į
situacijos paplitimą ir atsiliepimų skaičių (kurie vis dar gaunami), tai negali būti tik „vienas
šūvis“. Dėl šios priežasties gegužę paskelbėme pasirašytą atvirą laišką, skirtą ministrui ir
žiniasklaidai dėl II akto. Trumpalaikėje perspektyvoje norėtume ją struktūrizuoti kaip ne pelno
siekiančią organizaciją, kad toliau kovotume efektyviau. Būsena ką tik pateikta su adresu:
route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive. Dėl nusistovėjusios pasitikėjimo atmosferos ir mūsų
asmeninių santykių tinklo (sportininkai, federacijos, treneriai, psichologai ir kt.) galime rinkti
patikimus atsiliepimus visais sporto lygiais ir stengiamės būti tiltu, taip pat prisišaukti. visų
lygių sprendimų priėmimo (sporto ir politikos).
Apribojimai
Kalbant apie apribojimus, kol kas tik raginome užsakyti ir dalijame „raudonąsias korteles“
atsakingoms institucijoms. Kadangi mus riboja mūsų pačių tvarkaraščiai ir finansinis aspektas,
galvojame, kaip veikti efektyviau po šios vasaros olimpinių žaidynių. Šiuo metu Charline Van
Snick (judėjimo bendraįkūrėja) visą savo dėmesį skirs Tokijo olimpinėms žaidynėms, todėl į ją
bus galima patekti tik vėliau. Tačiau savaime suprantama, kad esame pasirengę
bendradarbiauti, kad išnaikintume visų formų, įskaitant seksistinę, diskriminaciją sporte.
Kontaktiniai duomenys
Lola Mansour kontaktiniai duomenys:
Tinklaraštis: https://lajudokatequiecrit.com
+32 498 29 28 25
lolajudo@hotmail.com
Būsimos ne pelno organizacijos adresas:
Route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive, Belgija
Daugiau info
„Balance ton sport“ aprašymas Lola Mansour tinklaraštyje:
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https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
Vaizdo įrašas :
https://www.youtube.com/watch?v=RS3pY2-aufM&feature=emb_title
https://youtu.be/RS3pY2-aufM
https://www.balancetonsport.be/petition/
Žiniasklaidoje:
RTL straipsnis ir vaizdo reportažas:
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-unevideo-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport- vaizdo įrašas--1284795.aspx
Aurélie Aromatario „Bx1“:
https://bx1.be/categories/news/les-athletes-feminines-se-mobilisent-avec-loperationbalancetonsport/
Charline ir Lorraine sur «Vivacité» (20 m.):
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-na-pas-fini-d-en-parler-emission-16?id=2766775
RTBF (+ Matinale ):
https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-des-athletes-belges/detail_le-collectifbalancetonsport-s-interroge-le-sport-aurait-il-ete-cree-par-les-hommespour-leshommes?id=10754080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere-lola-mansourjudokate?id=2765239
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2.4.2. Graikija: įtraukimas per sportą (projektai RISE-Beyond Goals 1 & 2 ir ES finansuojamas
projektas DIALECT)
Abstraktss
Programa regioniniu lygmeniu prasidėjo 2019 m. sausio mėn., įgyvendinant projektą RISE
Beyond Goals 1, finansuojamą UEFA fondo vaikams, kuris AAH bendruomenės centro
patalpose Kolonos rajone sukūrė pagrindinę futbolo komandą, kurią sudarė paaugliai
(mergaitės ir berniukai). iš skirtingų kultūrinių sluoksnių. 2020 m. sausio mėn. programinis
ramstis išsiplėtė pradėjus bendrai finansuojamą Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės
(TEC) programos projektą – projektą DIALECT, kuriuo siekiama sukurti ilgalaikį
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja 500 paauglių ir jų tėvų 4 šalyse. , skleisti žinią „futbolas
visiems“ ir galiausiai sukurti atsparias bendruomenes vietos lygmeniu.
2021 m. kovo mėn. – „Beyond goals2“: 18 mėnesių programa, kuri sukuria ryšius tarp RISEBeyond Goals1 per du pagrindinius intervencijos ramsčius: A. Įgalinto jaunimo ugdymas vietos
lygmeniu, remiantis trijų krypčių požiūriu, sprendžiant jaunimo atsiribojimą ir socialinę atskirtį.
ir bendruomenės kūrimo klausimai, tęsiant ir plėtojant futbolo veiklą „ActionAid Hellas“
bendruomenės centre ir atitinkamame jaunimo klube; ir B: projekto išplėtimas nacionaliniu
lygmeniu tikslingai skleidžiant ir ugdant gebėjimus sporto profesionalams, PVO atstovams ir
pedagogams visose šalies mokyklose, daugiausia dėmesio skiriant sritims, kuriose gyvena
nepalankioje padėtyje esantis jaunimas, užtikrinant, kad metodika būtų integruota su didesniu
poveikiu. .
Praktikos/veiksmo aprašymas
Du iš penkių jaunuolių ir vaikų Graikijoje gyvena mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose,
kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Padėtis dar blogesnė, kai skaičiuojame 50 000
pabėgėlių ir migrantų vaikų Graikijoje. Jie susiduria su daugybe iššūkių, įskaitant pagrindinių
išteklių trūkumą, švietimo paramos stoką, dažną mokyklos nebaigimą, didelį stresą ir
depresiją, smurtą šeimoje ir kūrybinio bei gyvenimo įgūdžių ugdymo trūkumą, dėl kurio
sumažėja galimybių ir atsiranda socialinė atskirtis. „ActionAid Hellas“ per šį programinį ramstį
siekia sukurti supratimo polius, kurti jaunimo pokyčių agentų tinklą vietos lygmeniu ir skatinti
bendruomenės kūrimą per futbolą, siekiant kovoti su socialine atskirtimi ir vietos lygmeniu
esančia poliarizacija. Lyčių aspekto integravimas, smurto dėl lyties prevencija ir merginų
įtraukimas yra temos, kurias mes dirbame įgyvendindami projektą.
Rezultatai ir stiprybės
o Mišrių lyčių paauglių futbolo komanda
o Draugiškos rungtynės su sporto profesionalais ir visuomeninėmis organizacijomis
o Šalutinis renginys tėvams
o Metodikos perkeliamumas
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Apribojimai
Vienintelis didelis iniciatyvos apribojimas yra iniciatyvų poveikio matavimo nurodymas. Veikla
gali turėti trumpalaikę naudą ir sudominti dalyvius, tačiau ilgalaikės naudos individų elgesiui
užtikrinti negalima.
Išmoktos pamokos
Football3 metodika, kurią naudoja AAH ir kurią sukūrė Street football world (
https://www.youtube.com/watch?v=-qOmq1cMUfI&t=1s ), yra veiksminga priemonė,
padedanti plėtoti bendruomenės kūrimas vietos lygmeniu. Atsižvelgiant į konkrečius skirtingų
organizacijų poreikius ir tikslus, jis tikrai gali būti pritaikytas siekiant paremti įvairias darbo
sritis, kurių pagrindas yra socialiniai ir elgesio pokyčiai, įskaitant lyčių normas. Tarpininko
vaidmuo ir metodikos sklaida mokykloms ir sporto asociacijoms gali atlikti pagrindinį vaidmenį
palaikant ir tvariai įgyvendinant tokius projektus ilgalaikėje perspektyvoje. Tai, kad projektui
reikalingi riboti ištekliai, daro jį prieinamą ir paprastų organizacijoms.
Įtraukiant valstybės tarnautojus viso programinio ramsčio tikslams, o konkrečiau siekiant
projekto DIALECT tikslų, siekiama sukurti bendradarbiavimo protokolus ir išplatinti metodiką
veikėjams, kurie gali kartu siekti, kad jie būtų įtraukti į ugdymo programas ir sporto klubus, o
tai gali padėti. daryti įtaką būsimai politikai ir lauko darbams. Užtikrinant, kad futbolo
ambasadoriai, pedagogai, treneriai ir dalyviai būtų skirtingų lyčių atstovai, vaidina svarbų
vaidmenį dalyvaujant procese ir lyčių stereotipų išsprendimui.
Kontaktiniai duomenys
ActionAid Hellas
Petras 93, Kolonos Atėnai
+306955069348
s otiria.kyriakopoulou@actionaid.or g
Daugiau info
https://www.actionaid.gr/el/
https://dialectproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=mpWVpvI_w3k&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=5rSlT8lzu84
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2.4.3. Belgija: Belgijos šviesaus futbolo lyga (BBFL)
Abstraktss
Belgijos šviesiojo futbolo lyga (BBFL) – tai 2013 m. sukurtas mėgėjų moterų futbolo
čempionatas, pavadintas „Belgian Babe Football League“, o 2020 m. pervadintas. Šiuo metu
Briuselio lygoje dalyvauja 56 komandos, suskirstytos į keturis divizionus ir apie 1000 moterų. .
Nauja lyga turėjo prasidėti Lježe ir Šarlerua 2021 m. kovą, tačiau situacija neaiški, nes šiuo
metu Belgijoje yra sustabdytos mėgėjų sporto varžybos.
Praktikos/veiksmo aprašymas
BBFL tikslas – leisti visoms merginoms ir moterims, norinčioms užsiimti šia sporto šaka, kuri
vis dar dažnai laikoma vyrų sporto šaka. BBFL reiškia būti atvirai visoms moterims, visų lygių,
nuo pradedančiųjų iki profesionalų, norinčių linksmintis. Visos moterys ir komandos gali
registruotis svetainėje. BBFL taip pat remia „Play Beyond“ Akhand Jyoti – Indijos organizaciją,
kuri integruoja mergaites į futbolo komandą ir moko jas oftalmologijos, taip suteikdama
išsilavinimą ir galimybę sportuoti, užkertant kelią ankstyvoms priverstinėms santuokoms.
Rezultatai ir stiprybės
Atvira visoms moterims, norinčioms užsiimti sportu, nepaisant lygio, įgūdžių ar jėgos. Leiskite
moterims linksmintis be spaudimo, žaisdamos žaidimą, tradiciškai suvokiamą kaip vyrišką.
Kontaktiniai duomenys
labas@bbfl.be
https://www.bbfl.be/
https://www.facebook.com/belgianbrightfootballleague
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2.5. ES finansuojami projektai
2.5.1. Bulgarija: „Europos moterys sporte: moterų sportinės veiklos valdymo pritaikymas“ –
E-Wins
Abstraktss
E-WinS tikslas – padaryti moterų dalyvavimą sporte matomesnį ir informuoti apie moterų
vietą sporte bei sporto valdyme. Pagrindinis šio projekto tikslas iš tiesų yra parodyti, kaip
svarbu, kad moterys dalyvautų klubo valdyme, treniruotėse ir treniruotėse bei kaip
profesionalios ar mėgėjiškos sportininkės, ir kaip svarbu suprasti ir pritaikyti sprendimų
priėmimą sporte prie moterų savybių. . Svarbi šio projekto dalis bus gerosios praktikos,
atitinkančios šiuos aspektus, kūrimas ir įgyvendinimas.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Projektas apima įvairias veiklas. Per organizacijų partnerių institucijų ir klubų tinklą bus atliktas
tyrimas, kurio metu bus nustatytos gerosios šios srities praktikos, kurios gali būti plačiai
taikomos Europoje. Vaizdo medžiaga, klausimynai ir kitos inovatyvios priemonės padės sporto
dalyviams integruoti šias naujas praktikas į savo sporto struktūras. Pokalbių serija bus atlikta
visose šalyse partnerėse. Galiausiai visa surinkta informacija bus paskelbta Europos moterų
dalyvavimo sporte observatorijos platformoje, kad Europos sportininkės galėtų
bendradarbiauti ir imtis bendrų iniciatyvų.
Rezultatai ir stiprybės
E-WinS projektui vadovaus daugiadisciplinė komanda, kurią sudarys partneriai iš universitetų
ir kitų sporto organizacijų. Šis žinių kaupimas yra pagrindinis projekto atspirties taškas, kurį
pelnytai pabrėžė EK vykdomoji agentūra vertindama projektą. E-WinS konsorciumas iš pradžių
sutelks dėmesį į futbolą, o vėliau išplės savo tyrimų lauką į kitas sporto šakas. Programos
„Erasmus+“ sporto veiksmu finansuojamu projektu „Europos moterys sporte – už adaptyvų
moterų sporto praktikos valdymą“ (E-WinS) siekiama skatinti ir paspartinti sporto feminizaciją
Europos kultūrose, ugdant informuotumą ir supratimą apie konkrečias problemas, su kuriomis
moterys susiduria savo sportinėje karjeroje. Tai reiškia, kad moterys sportininkės Europoje
tampa labiau matomos ir padeda didinti jų vaidmenį bei poveikį sporto valdyme.
Išmoktos pamokos
Siekiant įgyvendinti aukščiau paminėtus tikslus, projektas sutelks dėmesį į tris darbo kryptis:
ekonominį modelį ir kasdienę moterų sporto organizavimą; moterų sportinių rezultatų
tobulinimas ir valdymas; ir komunikacijos praktika, skirta geresniam moterų matomumui
sporte, kuri bus plėtojama projekto metu per atitinkamas veiklas. Dalijimasis gerąja patirtimi
yra šio projekto esmė, todėl bus sukurta moterų sporto feminizavimo Europos kultūrose ir
struktūroje observatorija, taip tvariai dalijantis šia gerąja patirtimi.
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Kontaktiniai duomenys
Nacionalinė sporto akademija „Vassil Levski“, Bulgarija
Adresas:
Tarptautinės projektinės veiklos centras, Nacionalinė sporto akademija „Vassil Levski“ 21,
akad. Stephanas Mladenovas, g. Rectorate flor.5 kambarys: 504/505 Studentski Grad, 1700
Sofija, Bulgarija
paštas: erasmus.nsa@gmail.com
Daugiau info
https://nsa-erasmus.com/en/

40

PROJEKTO NUMERIS: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

2.5.2. Bulgarija: „ALL IN – link lyčių pusiausvyros sporte“
Abstraktss
Projekto tikslas – remti valstybės įstaigas ir sporto organizacijas kuriant ir įgyvendinant politiką
ir programas, nukreiptas į lyčių lygybę sporte, taip pat strateginę šios idėjos integraciją.
Projekte dalyvauja Albanija, Austrija, Azerbaidžanas, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija,
Suomija, Prancūzija, Gruzija, Graikija, Izraelis, Lietuva, Juodkalnija, Nyderlandai, Portugalija,
Serbija ir Ispanija.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Projektu siekiama teikti paramą vyriausybinėms agentūroms ir sporto organizacijoms kuriant
ir įgyvendinant politiką ir programas, kuriomis siekiama subalansuoti lyčių nelygybę sporte,
taip pat priimant lyčių aspekto integravimo strategijas. Kiti projekto tikslai:
o pateikti išsamų ir galutinį lyčių lygybės iššūkių planą
o toliau didinti supratimą apie lyčių aspektą ir skatinti lyčių aspekto integravimą į sportą
Rezultatai ir stiprybės
o sporto lyderių skaičiaus didėjimas,
o padidinti moterų sportininkų skaičių tradicinėse vyrų sporto šakose. Pavyzdžiui,
pastaraisiais metais Bulgarijoje bokso ir imtynių čempionų moterų yra daugiau nei vyrų
Apribojimai
Nepaisant laipsniško moterų dalyvavimo sporte, jos vis dar nepakankamai atstovaujamos
sporto institucijų valdymo organuose vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmenimis.
Europos lyčių lygybės instituto parengtos ataskaitos apie moterų naudojimąsi valdžia ir
sprendimų priėmimą Liuksemburgo pirmininkavimo ES Tarybai duomenys rodo, kad moterys
vidutiniškai užima 14 proc. žemyninės konfederacijos.
Išmoktos pamokos
Bulgarija šiame reitinge yra gana gerai atstovaujama – tarp ES valstybių narių užima 6 vietą po
Švedijos, Nyderlandų, Suomijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės. Duomenys rodo
atstovavimą 10 populiariausių nacionalinių sporto šakų federacijų atitinkamose šalyse 2015 m
Kontaktiniai duomenys
Jaunimo ir sporto ministerija; Vyriausybinė organizacija; Sofija 1142, 75 Vasil Levski Blvd
Tel.: +359 2 9З00 834
El. paštas: questiоn@mреs.gоvernmеnt.bg
Daugiau info
http://mpes.government.bg/Default.aspx
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2.5.3. Bulgarija : projektas VIENAS TIKSLAS
Abstraktas
Projektu „One Goal“ siekiama visapusiškai tobulinti moterų futbolo trenerių įgūdžius, taip
padedant joms stiprinti būsimą užimtumą bei propaguoti idėją apie didesnį merginų
dalyvavimą sporte. Projektas One Goal yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir yra
pilotinis projektas sporto srityje, orientuotas į edukacinius mainus ir mobilumą sporte.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Projektu siekiama tobulinti moterų trenerių kvalifikaciją ir kompetencijas, keičiantis gerąja
patirtimi, lankantis ir mokantis naujų metodų iš trenerių iš šalių partnerių; sukurti efektyvesnių
jaunų moterų rengimo metodų ir trenerių rengimo gaires lyderystės įgūdžių tema ir kaip
įtraukti daugiau merginų į sportą; didinti šių jaunųjų trenerių pasitikėjimą savimi ir techninius
įgūdžius, suteikiant jiems reikiamų įgūdžių kurti ir įgyvendinti inovatyvias futbolo praktikas;
Skleisti pagrindinę idėją profesionalizuoti trenerio profesiją moterų futbole, moterų pavyzdžiu
svarbą jaunoms merginoms ir kaip padaryti, kad didžiausia pasaulyje sporto šaka būtų
prieinamesnė visiems.
Rezultatai ir stiprybės
o Ištirti iššūkius, su kuriais susiduria trenerės, siekdamos plėtoti savo karjerą, ir nustatyti šių
moterų poreikius, kad jos taptų veiksmingesnėmis trenerėmis.
o Mokymo kursai vietinėms moterų trenerėms šalyse partnerėse, kuriuos veda mūsų
apmokyti treneriai, siekiant įgyti naujų žinių apie treniruočių metodus, psichologinius
stimulus ir lyderystės įgūdžius.
o Šio projekto metu buvo sukurta metodika, skirta a. treniruojančios merginos, gim. teisingi
būdai bendrauti su žaidėjais ir c. bus ugdomi pagrindiniai gerosios praktikos taikymo
įgūdžiai
o Vietinis futbolo turnyras, kurio metu treneriai, įvaldę mūsų turimus įgūdžius, savo
organizacijose surengs draugišką turnyrą, kuriame bus išrinkta komanda tarptautiniam
futbolo turnyrui Kaune.
Kontaktiniai duomenys
Bulgarijos sporto plėtros asociacija Triaditsa g. 5B, 1 aukštas
Tel.: +359 889 137 478
paštas: info@bulsport.bg
Daugiau info
https://www.bulsport.bg/
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2.5.4. Italija „EGPIS1 ir EGPIS2 projektai „Merginų skatinimas dalyvauti sporte“
Abstraktas
Projektas „Sportuojant mergaičių skatinimas“ – 2, EGPiS2, gimė sėkmingo ankstesnio
homoniminio projekto EGPiS, finansuoto Europos Komisijos pagal ERASMUS+ programą.
EGPiS2 siekiama nuodugniai išnagrinėti kai kuriuos esminius aspektus, susijusius su merginų ir
jaunų moterų dalyvavimo sporte tema, aspektus, kurie buvo atskleisti per pirmąjį projektą.
Praktikos/veiksmo aprašymas
Remiantis ankstesniu EGPiS projektu, kurį bendrai finansavo ERASMUS+ projektas, EGPiS2
siekia remti platesnį ir geresnį jaunų merginų dalyvavimą sporto praktikoje, lyčių lygybės ir
lygių galimybių propaguotoją, socialinę įtrauktį, taip pat stipresnį supratimą apie sporto
svarbą. sporto praktika. EGPIS2 tikslas – apginti įrankius ir strategijas, galinčias padėti
sportuojančioms merginoms, kurios nepaliauja sportuoti subtiliame paauglystės amžiuje.
Rezultatai ir stiprybės
Vykdant projektą buvo sukurtas bendradarbiavimo tyrimų etapas 9 dalyvaujančiose šalyse
(Italijoje, JK, Portugalijoje, Čekijoje, Švedijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Turkijoje ir Kipre) ir buvo
gauta tokia intelektinė produkcija:
o Socialinių veiksnių, skatinančių mergaites sportuoti, tyrimas:
o Mergaičių skatinimas dalyvauti sporte Gairės Nr. 2: EGPiS metodikos ir strategijų bei
priemonių, skirtų socialiniams veiksniams ir lyčių politikai spręsti, atnaujinimas
o EGPiS2 mokymo programos: patogios vartotojui vaizdo įrašų vadovėliai, skirti įvairiems
numatomų gavėjų komponentams: mergaitėms, šeimoms, darbuotojams, sprendimus
priimantiems asmenims ir vietiniams administratoriams.
o Mergaičių skatinimas dalyvauti sporte – mokymo kursas: ugdomasis mokymo modulis
treneriams ir treneriams, skirtas projekto išvadoms ir priemonėms išbandyti.
o Projekto rezultatai taps bendromis ir bendromis žiniomis, kurias bus galima toliau naudoti
ir įgyvendinti Europos lygmeniu
Kontaktiniai duomenys
ENDAS bazilika
Via Nazionale, 159-85012 Corleto Perticara (PZ) 0971 963243 3472546627
paštas: basilicata@endas.it
Daugiau info
https://egpis2.com/
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