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Kas ir EWA1 

 

Pateicoties programmai ERASMUS+, EWA ir Eiropas Komisijas līdzfinansēta sadarbības 

partnerība. Tomēr... 

 

«EWA nav tikai projekts, tas ir ideāls. Ideāls ikvienai meitenei un katrai sievietei, kas 

mīl savu sporta veidu, kura vēlas justies droša sava kluba ģērbtuvēs, cienīta kā 

cilvēciska būtne, atzīta kā sportiste, kuru atbalsta viņas profesionāļu komanda. EWA 

ir sportiste, kas katru dienu cīnās, lai stādītu rekordus, uzvarētu spēles un gūtu 

prieku.” 

 

Kāpēc mēs to darām? 
 

Cīņa pret uzmākšanos un diskrimināciju sportā 

 

Sieviešu diskriminācija un uzmākšanās pret sievietēm sportā ir problēma, ko sieviešu 

sportistes viscaur izjūt visos sporta veidos. Vīriešu diskriminējošā attieksme vai uzvedība ir 

tikai aisberga virsotne, kas pastāvīgi apdraud un rada spiedienu uz sievietēm sportistēm visās 

sporta jomās. 

 

Katra no tām — vardarbība, ļaunprātīga izmantošana, uzmākšanās un diskriminācija — 

attiecas uz dinamikas kopumu, kas pārklājas ar citiem, un katra no tām izpaužas dažādos 

līmeņos (verbālā, fiziskā, seksuālā, emocionālā, psiholoģiskā, sociālā, kultūras, organizatoriskā, 

ekonomiskā, plašsaziņas līdzekļu utt.) un dažādos bēdīgi slavenos nolūkos (likumpārkāpēja 

personiskā pašapziņa, seksuālā apmierināšana, finanšu izmantošana, kultūras subjektivizācija, 

statusa iegūšana utt.). 

 

Ko mēs darīsim ar: 
 
Mūsu mērķgrupām 

 

• Vienlīdzīgu tiesību vēstneses sportā: projekta laikā izraudzīta un apmācīta sieviešu grupa, 

kurai būs izšķirošā loma, tieši ietekmējot pārējās mērķgrupas. 

• Eiropas sportistes: mūsu projekta kodols - jaunpienācēji, amatieri, profesionāļi. 

• Sporta profesionāļi: vingrotāji, treneri, veselības speciālisti, žurnālisti, kuri vēlas 

pretnostatīt pret viņiem uzspiesto šovinisma kultūru, strādājot ar sieviešu kārtas 

sportistiem. 

 

 
1https://ewa-project.eu/project.php 

https://ewa-project.eu/project.php
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• Sporta publika: no vienas puses, viņi veicina sievišķīgu sporta veidu attīstību, 

piedaloties pasākumos un spēlēs, savukārt, no otras puses, viņi ir statistiski atzīti par 

galvenajiem vardarbīgajiem likumpārkāpējiem pret sportistiem, no kuriem liela daļa 

viņi ir līdzjutēji. 

 

Ko mēs darīsim? 
 
Mēs attīstīsim sieviešu sportistu, profesionāļu, sporta vadītāju un politikas veidotāju kopienu 

Eiropā, lai aktīvi novērstu un apkarotu vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu, uzmākšanos un 

diskrimināciju pret sievietēm sportistēm galvenajās sporta vidēs, nodrošinot viņām zināšanas, 

izglītību un praktiskus līdzekļus, kas īpaši paredzēti projektā. 

 

Projekta partneri 
 
Koordinators 

National Democratic Institution of Social Action (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale  

- E.N.D.A.S.), Itālija. 

 

Partneri 

• Bulgarian Sports Development Association (BulSport), Bulgārija; 

• Çatalca District Directorate of National Education (CDDNE), Turcija; 

• European Institute for Local Development (EILD), Grieķija; 

• GENÇ Girişim Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association, Turcija; 

• INFOREF, Beļģija; 

• Inovacija Akademija, Lietuva; 

• Latvian Sports Federations Council (LSFP), Latvija; 

• Cyprus University of Technology (CUT), Kipra. 
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Ļaunprātīgas izmantošanas un uzmākšanās veidi sportā2 
 
Definīcijas, kas pieņemtas Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) kompromisa 

paziņojumā (Mountjoy, 2016) 

 

o Fiziska ļaunprātīga izmantošana: nav nejauša trauma vai fiziska trauma, ko izraisa sitiens, 

pēriens, spēriens, kodiens vai citāds kaitējums sportistam. Tas varētu ietvert piespiedu 

neatbilstošas fiziskās aktivitātes (piemēram, vecumam neatbilstoša vai fizioloģiski 

neatbilstoša slodze, ja ir ievainojums vai sāpes), piespiedu alkohola lietošanu vai 

sistemātiskas dopinga lietošanas metodes. 

 

o Psiholoģiska vardarbība: apzinātas, ilgstošas un atkārtotas bezkontakta uzvedības modelis 

varas atšķirīgajās attiecībās. Šis ļaunprātīgais izmantošanas veids ir visu pārējo veidu 

pamatā. Dažas definīcijas attiecas uz emocionālu vai psiholoģisku vardarbību. Šajā 

dokumentā mēs atsaucamies uz psiholoģisku pāridarījumu atzīšanu, ka psihe sastāv no 

vairāk nekā emocijām. To veido arī apziņa, vērtības un uzskati par sevi un pasauli. 

Uzvedības, kas veido psiholoģisku vardarbību, mērķis ir cilvēka iekšējā dzīve visā tās dziļajā 

tvērumā. 

 

o Seksuāla vardarbība: jebkura seksuāla rakstura rīcība, nekontaktējoties vai saskaroties, ja 

piekrišana ir piespiesta/ar to manipulēta vai nav sniegta/sniedzama. 

 

o Seksuāla uzmākšanās: jebkāda nevēlama un nevēlama seksuāla rakstura rīcība - verbāla, 

neverbāla vai fiziska. 

 

o Drošs sports – atlētiska vide, kas ir cieņpilna, taisnīga un brīva no visa veida vardarbības 

pret sportistiem. 

 
  

 
2Definīcijas, kas pieņemtas SOK Kompromisa paziņojumā 
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-
Athletes/Safeguarding/IOC-Consensus-Statement_Harassment-and-penetrate-in-sport-2016.pdf 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Safeguarding/IOC-Consensus-Statement_Harassment-and-abuse-in-sport-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Safeguarding/IOC-Consensus-Statement_Harassment-and-abuse-in-sport-2016.pdf
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Pieeja 
 

Šīs publikācijas pamatā ir četros posmos organizēta un īstenota pētniecības procesa rezultāti. 

Sākotnējā posmā tika veikta rūpīga dokumentu izpēte, kuras mērķis bija noteikt organizācijas, 

kas veltītas nevienlīdzības un ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušanai sportā katrā 

iesaistītajā valstī. Šajā posmā tika nodrošināts atbilstošs projekta laiks, lai izveidotu pēc 

iespējas aptverošāku sarakstu ar galvenajām organizācijām, kurām var būt rīcībspējīga loma 

attiecībā uz iesaisti katrā valstī. 

 

Nākamajā posmā uzsvars tika likts uz starpsavienojumu procesu un saziņu ar ieinteresētajām 

personām, lai izveidotu vienotu sasaisti ar Eiropas mēroga sadarbības organizācijām. Šā 

procesa mērķis bija nodrošināt “telpu” un kopējo metodoloģiju, lai dažādas ieinteresētās 

personas varētu sasniegt savus kolēģus Eiropas līmenī, apmainīties ar idejām un bažām, 

dalīties ar labo praksi, pat izstrādāt kopīgas iniciatīvas, lai apkarotu dzimumu diskrimināciju un 

vardarbību sportā. Tādējādi šajā posmā ieinteresēto personu saraksts tika pabeigts ar tām 

organizācijām, kuras atsaucās uz EWA projekta uzaicinājumu aktīvi piedalīties šādās 

īstenošanas fāzēs: labās prakses piemēru iegūšana un piedalīšanās pilsoniskās debatēs. 

 

Ņemot vērā to, ka būtisks priekšnoteikums projektu mērķu sasniegšanai ir tieši iesaistīto 

personu aktīva iesaistīšana trešajā posmā, visām organizācijām tika nosūtīta reģistrācijas 

veidlapa, lūdzot tām reģistrēt iniciatīvas, labās prakses piemērus, politiskos regulējumus un 

projektus, ko tās ir īstenojušas savās valstīs, un ko ir vērts uzsvērt Eiropas līmenī. Šai minētajai 

pieejai bija divi mērķi. No vienas puses, tā ņēma vērā vissvarīgāko iestāžu viedokli un, no otras 

puses, tā kļuva par “tiltu” publisko debašu īstenošanai, kas bija pēdējais un varbūt 

vissvarīgākais šā procesa posms. 

 

Pēdējā posmā visās iesaistītajās valstīs tika organizētas pilsoniskās debates, lai apspriestu 

dzimumu diskrimināciju un vardarbību sportā, pašreizējās vajadzības, politiskas iniciatīvas, kas 

jau tiek īstenotas vai būtu jāīsteno, vajadzību uzsvērt labās prakses piemnērus un iespējas, kas 

rodas, katram dalībniekam sniedzot ieguldījumu šajā virzienā. Patiesībā galvenie secinājumi 

un atziņas no pilsoniskajām debatēm ir iekļautes šajā rokasgrāmatā, pamatojoties, ka tie ir 

atjaunināti ieteikumi tieši iesaistītajām organizācijām, kā arī tāpēc, ka tie ir būtiski ierosinājumi 

turpmākiem pētījumiem. 

 

Visbeidzot, šīs rokasgrāmatas publicēšanu papildina EWA interaktīvās platformas darbība — 

tīmekļa3 telpa, kurā iespējams Eiropas līmenī turpināsies publiskās debates, kas jau ir uzsāktas 

kā daļa no šī projekta. Cerams, ka šis sākotnējais solis tiks pārvērsts nākotnes iniciatīvās un 

 
3https://ewa-project.eu/platform/ 

https://ewa-project.eu/platform/
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praksē pret dzimumu diskrimināciju un vardarbību. Šajā virzienā mēs centīsimies panākt, lai 

EWA projekts būtu sākuma punkts. 

1. Pilsonisko dialogu procedūrā gūtā pieredze 
 

2021. gadā EWA projekta partneri uzņēmās iniciatīvu sākt publisku dialogu, lai efektīvi risinātu 

dzimumu diskriminācijas jautājumu sportā. Rezultāts bija apaļā galda diskusiju organizēšana 

visās iesaistītajās valstīs. Šajās debatēs piedalījās desmitiem ar sportu saistītu apvienību, 

klubu, federāciju, kustību, kopienu, valsts iestāžu un citu attiecīgo ieinteresēto personu 

pārstāvji. 

 

Šīs grupas viedokļu un pieredzes noformēšana, analizēšana un apkopošana visā Eiropā tiek 

uzskatīta par svarīgu, īstenojot praksi pret dzimumu diskrimināciju un vardarbību sportā. Šie 

cilvēki ir personīgi redzējuši vai saskārušies ar šo tēmu un zina no personīgās pieredzes “kas 

strādā un kas nē”, t.i. kā var panākt, lai politika pret diskrimināciju dzimuma dēļ kļūtu efektīva 

un ilgtspējīga. Lai risinātu šo jautājumu, visas apaļā galda diskusijas tika organizētas trīs 

galvenajos virzienos: 

 

o sekmīgas politikas galvenie elementi pret dzimumu diskrimināciju sportā; 

o priekšlikumi efektīva Eiropas komunikācijas tīkla darbībai pret dzimumu diskrimināciju 

sportā un dalībvalstīs, kurās katra iesaistītā organizācija var sniegt ieguldījumu šajā nolūkā. 

Šī procesa galvenie secinājumi ir izklāstīti turpmāk, lai palīdzētu efektīvāk īstenot praksi un 

politiku, kuras mērķis ir novērst šo problēmu. 
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1.1. Sekmīgas politikas galvenie elementi pret dzimumu diskrimināciju sportā 

 

o Katrā valstī izveidot kopēju pamatu, kurā tiktu iekļautas visas attiecīgās iesaistītās puses 

un izveidotas tādas struktūras kā cilvēktiesību labklājības iestāde, vismaz pa vienai katrā 

sporta federācijā, lai varētu efektīvi atbalstīt attiecīgās īstenotās politikas. Cilvēktiesību 

labklājības iestādes izveidošana varētu būt atskaites punkts un koordinācija visām 

darbībām, kas īstenotas pret dzimumu diskrimināciju sportā. Visbeidzot, sinerģija starp 

federācijām varētu palielināt politikas īstenošanas pozitīvo ietekmi. Debašu laikā vairāk 

nekā vienu reizi tika uzsvērta institucionalizācijas nozīme un vajadzība pēc standartizētām 

procedūrām, lai panāktu pastāvīgas pārmaiņas. 

 

o Uzsvars būtu jāliek uz iesaistēm agrīnā posmā, t. i., skolās un sporta nodarbībās, kurās tiek 

vairoti dzimumu stereotipi un vardarbība. Vienlaikus tiek uzskatīts, ka pamatizglītības 

apgūšanas gaitā tiek veidoti šo uzskatu pamati. Tas viss sākas skolā: veicot sporta 

aktivitātes dzimumiem kopā, izglītojot trenerus un skolotājus par vienlīdzības problēmām, 

sniedzot redzamību sievietēm sportistēm un par agresiju, ko viņas cieš. 

 

o Tādas metodoloģijas pieņemšana un piemērošana, kurā netiek īstenota nekāda politika, ja 

tā nav saņemta un to nav izstrādājuši cilvēki, kas strādā sporta vidē (sportisti, sporta 

speciālisti, treneri u.c.). Sadarbība starp iepriekš minētajiem cilvēkiem un politikas 

veidotājiem, lai, piemēram, sagatavotu paraugprakses pētījumu, apraksta metodoloģiju, 

kas palīdz pilnībā iesaistīt tieši ieinteresētos cilvēkus un izvairīties no kļūdām, 

komunikācijas jautājumiem un izplatīšanas problēmām, kas no vēlamā rezultāta var izraisīt 

pretējo. Tajā pašā virzienā ir nepieciešams īstenot ietekmes pētījumu un pētījumu par to, 

kā cilvēki uztver pārmaiņas un vēstījumus, ko politika vēlas panākt. 

 

o Lai vēl vairāk palielinātu panākumu iespējamību, politikai būtu jānodrošina, ka tiek vākti 

ar dzimumu saistīti dati, lai ilgtermiņā varētu novērtēt izmaiņas gan kvalitatīvi, gan 

kvantitatīvi. Šis noteikums varētu arī palīdzēt izveidot un vajadzības gadījumā pārveidot 

politikas plānu un mērķus. Izklausās “ikdienišķi”, bet šī norma ne vienmēr tiek piemērota. 

Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu glabāšana ļauj ieinteresētajām personām uzraudzīt 

vardarbības gadījumus, noteikt uzraudzības rādītājus un nodrošināt, ka stereotipi 

patiešām tiek novērsti. 

 

o Jo īpaši pēc #MeToo kustības parādīšanās politikai būtu jāpievēršas, ka ieinteresētās 

personas īsteno likumā paredzēto obligāto minimumu (piemēram, rīko attiecīgus 

seminārus), kā arī piemērotu politiku nepārtrauktu īstenošanu. 

 

o Visi centieni, kas saistīti ar rokasgrāmatām, ētikas kodeksiem, tiesību aktiem utt., ir jāsaista 

ar pastāvīgām, labi organizētām apmācības darbībām. Stāstu stāstīšana sportā ir efektīvs 
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veids, kā lauzt dzimumu stereotipus. Tas jau ir veiksmīgi īstenots plaši pret homofobisku 

apspiešanu. Turklāt, “iesaistot vīriešu sabiedrotos” dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 

sportā pēc “Gay-Straight” apvienību paradigmas, varētu efektīvi strādāt un palielināt 

īstenotās politikas lietderību. 

 

o Katra politika ir rūpīgi jāpielāgo tās valsts īpašajām vajadzībām un sociokulturālajam 

kontekstam, kurā tā tiks īstenota. Politika, kas bija veiksmīga vienā kontekstā, nekritiska 

pieņemšana nav izrādījusies efektīva atšķirīgā kontekstā. Turklāt tikai drukātā materiāla, 

piemēram, rokasgrāmatas, izmantošana ir mazāk efektīva. Uzsvars būtu jāliek uz tādiem 

interaktīviem instrumentiem kā lomu spēles vai īsfilmas, kas tiek demonstrētas masu 

un/vai sociālajos medijos. Šie iejaukšanās veidi ir izrādījušies lietderīgāki, lai novērstu 

vardarbību, seksuālu uzmākšanos un diskrimināciju dzimuma dēļ. 

 

o Sekmīgai politikai ir izšķiroša nozīme attiecībā uz treneriem, sporta skolotājiem un sporta 

profesionāļiem, jo tiem ir būtiska loma dzimumu diskriminācijas jautājumu risināšanā. 

Mācību semināru veidošana ar mērķi padarīt tos par “pārmaiņu aģentiem” jomā ir veids, 

kā panākt liela mēroga pārmaiņas. 

 

o Jebkurš politiskās reformas veids nevar būt veiksmīgs, ja sieviešu balss netiek sadzirdēta 

un cienīta. Viņu perspektīvai un viedoklim ir jābūt pirmajam, lai nodrošinātu, ka sieviešu 

sportam tiek pievērsta uzmanība no tautas līdz augstākajam līmenim. Sporta nozarē ir 

nepieciešams palielināt sieviešu skaitu atbildīgos amatos gan valsts, gan privātajā sektorā, 

kā arī stiprināt sieviešu līdzdalību vadošos amatos un lēmumu pieņemšanas centros. 

 

o Ir svarīgi nošķirt informāciju un apmācību. Sieviešu un vīriešu informēšana un iejūtība 

sporta pasaulē par to, kā novērst un ziņot par jebkāda veida diskrimināciju un uzmākšanos, 

lai gan dažreiz ļoti smagi un neapmierinoša, ir ļoti svarīgi. No otras puses, mācību daļa ir 

jākoncentrē uz konkrētām prasmēm un kompetencēm, kas dzimumu līdztiesības 

vēstniekiem ir jāiegūst, lai kļūtu par savas kopienas nozīmes modeļiem un atskaites 

punktiem. 
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1.2. Ierosinājumi efektīva Eiropas tīkla darbībai pret dzimumu diskrimināciju 

sportā un veidi kādos katra iesaistītā organizācija var sniegt ieguldījumu šā 

mērķa sasniegšanā 

 

o Ir vispāratzīts, ka pēc daudzu būtisku projektu pabeigšanas lielākā daļa sadarbības tiek 

zaudēta, jo sadarbība un saziņa starp projekta partneriem beidzas. Ļoti svarīgi ir nodrošināt 

procedūras, lai uzturētu tīklus, kas izveidoti, īstenojot dzimumu diskriminācijas 

apkarošanas projektus. Šajā nolūkā tīkla dalībnieki varētu izmantot bezmaksas 

daudzplatformu ziņojumapmaiņas lietojumprogrammas, kas lietotājiem ļauj veikt video un 

balss zvanus, sūtīt īsziņas utt., izmantojot tikai Wi-Fi savienojumu. 

 

o Tīkla nepārtrauktību un ilgtspēju pēc projekta beigām varētu nodrošināt arī tad, ja ir 

pieejams darbības fonds tā uzturēšanai. Vēl viens veids ir “veidot” projektu. Piemēram, 

vidējās izglītības jomā īstenoto projektu varētu pielāgot pamatizglītības vajadzībām pēc 

pašu tīkla dalībnieku palīdzības. 

 

o Tāda centra izveide, kurā galvenā uzmanība būtu pievērsta dzimumu vardarbībai sporta 

jomā katrā valstī un pēc tam to savstarpējai savienošanai Eiropas līmenī, varētu 

nodrošināt, ka iegūtie dati tiek apstrādāti un izplatīti efektīvi. Šajā tīklā būtu jāiekļauj labi 

zināmas un izveidotas struktūras, un būtu jāieceļ “vēstnieki”, kuru darbībām varētu būt 

“daudzkāršojošs efekts”. 

 

o Ir ļoti nepieciešama sinerģija materiālu/rezultātu ražošanā un apmācības veidošanā, lai 

tīkla centieniem varētu būt pozitīva ietekme. Sporta konteksts “nav viegls”, un negatīvas 

reakcijas var rasties, mēģinot to pārveidot un apkarot dzimumu diskrimināciju. Sinerģijas 

ziņā būtu jāizveido tādas darba grupas kā EWA, jo iesaistītajām organizācijām ne vienmēr 

ir skaidrs priekšstats par to, ko katrs partneris var piedāvāt. Tādējādi ir svarīgi, lai dažādas 

organizācijas iepazītu viena otru. 
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2. Labā prakse 
 

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izcelt iniciatīvas, ko dažādās valstīs, kuras piedalās EWA projektā, 

uzsākušas dažādas organizācijas (valdības aģentūras, sporta organizācijas, federācijas, NVO). 

Šīs iniciatīvas varētu būt noderīgas kā paraugprakse un priekšlikumi turpmākai rīcībai gan 

valstu, gan Eiropas līmenī. Paraugprakses apkopošanai izmantotā kodēšana tika pamatota 

pētījumā, ko veica Eiropas Komisija ar nosaukumu “Uz dzimumu balstīta vardarbība sportā”4. 

Minēto paraugpraksi varētu integrēt šādās tematiskās jomās: 

 

1. Aktīvi valsts politikas pasākumi, lai novērstu diskrimināciju un vardarbību pret 

sievietēm sportā; 

 

2. Sabiedrības informēšanas kampaņas; 

 

3. Apmācības iniciatīvas ar dzimumu saistītas diskriminācijas un vardarbības 

novēršanai un risināšanai; 

 

4. Sporta organizāciju un citu struktūru (piemēram, NVO, pašvaldību iestāžu) 

iniciatīvas; 

 

5. Attiecīgie ES finansētie projekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/gender-materials-assistance-sport-study-2016_en.pdf 

https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf
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2.1  Aktīvi valsts politikas pasākumi, lai novērstu diskrimināciju un vardarbību pret 
sievietēm sportā 

 

2.1.1 Kipra: Kipras sporta organizācijas (CSO) vadlīnijas labklājības un aizsardzības pasākumu 
īstenošanai visiem sporta dalībniekiem, koncentrējoties uz bērniem un jauniem sportistiem 
 

Abstrakts 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas pamatnostādņu mērķis ir: a) izpratnes un pamatnostādņu 

nodrošināšana valstu sporta federācijām labklājības un aizsardzības pasākumu īstenošanai, b) 

valsts sporta federāciju atbalstīšana un pilnvarošana, lai pieņemtu attiecīgus pasākumus, un 

c) kopējās labklājības politikas filozofijas pieņemšana starp pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām un valstu sporta federācijām. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Programma ir paredzēta nacionālajām sporta federācijām (komitejām/direktoru padomei). Tā 

ir izglītības programma, ko izstrādājusi CSO Dzimumu līdztiesības komiteja sporta jomā 

galvenokārt rakstiska dokumenta veidā, un tā sniedz pakāpeniskus norādījumus nacionālajām 

sporta federācijām, lai nodrošinātu visu sporta dalībnieku labklājību un drošību, uzsverot 

bērnus un jauniešus sportā. CSO vadlīnijās sniegtā informācija un zināšanas par ļaunprātīgu 

izmantošanu un uzmākšanos sportā (definīcijas, kas, kāpēc un kā notiek ļaunprātīga 

izmantošana sportā) ieteikti šādi astoņi (8) pasākumi, kas jāpieņem un jāīsteno visu dalībnieku 

aizsardzībai un labklājībai, uzsverot bērnus-sportistus: politikas pārskats, lietu izskatīšanas 

procedūras, atbalsts (labklājības iestāžu lomas noteikšana), apmācība un izglītība, ētikas 

kodeksi, personāla darbā pieņemšanas procedūras, sadarbība ar organizācijām, kas 

specializējušās bērnu sargāšanā, labklājības mehānisma novērtēšana. 

 

Rezultāti 

Šo pamatnostādņu panākumi ir atkarīgi no ilgtermiņa īstenošanas, kuras mērķis ir raksturot 

tās izveidi. Lai sasniegtu šo mērķi, CSO organizē izglītojošus seminārus valstu sporta federāciju 

priekšsēdētājiem un vadītājiem, lai nodrošinātu īpašu apmācību par vadlīnijās aprakstīto 8 

posmu pasākumu īstenošanu. Semināru laikā dalībnieki tiek atbalstīti ar vispārizglītojošiem 

materiāliem, tostarp politikas paziņojumiem, informatīviem bukletiem, noderīgiem 

kontaktiem un citiem izglītojošiem materiāliem, lai palīdzētu viņiem īstenot savu īpašo - 

nacionālās federācijas - labklājības politiku. Turklāt, lai nodrošinātu turpmāku un proaktīvu 

pieeju pilsoniskās sabiedrības organizācijas pamatnostādņu īstenošanai, ja valsts sporta 

federācija pieņem konkrētus pasākumus, tā, atzīstot organizācijas proaktīvo darbu 

aizsardzības un labklājības veicināšanas jomā, ko var izmantot nacionālās sporta federācijas 

popularizēšanas un mārketinga nolūkos, saņemot apliecinājumu kopā ar logotipu. 
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Kontaktinformācija 

Tel: +357 228970000 

Fakss: +357 223582222 

 

Papildu informācija: 

https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf (grieķu 

valodā) 

 

 
  

https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf
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2.1.2. Beļģija: “Motivēt sievietes sportā”: Federālā Beļģijas Olimpiskās komitejas iniciatīva 
(COIB) 
 

Abstrakts 

Dzimumu līdztiesība ir svarīgs mērķis, lai mēs ar sporta palīdzību meklētu labāku risinājumu. 

Sievietēm sportā joprojām ir pārāk daudz šķēršļu neatkarīgi no viņu vecuma. “Pilnvarot 

sievietes sportā” nozīmē pavilkt šķēršļus gan vadībā, gan uz laukama. “Sieviešu iesaiste sportā” 

misija ir vienlaikus noteikt šķēršļus sieviešu līdzdalībai un atpazīstamībai sportā, definēt 

stratēģiju, kas vērsta uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, pamatojoties uz noteiktām 

pamatnostādnēm, un īstenot mērķtiecīgus rīcības plānus. Tas attiecas uz sportistiem, kā arī uz 

treneriem, amatpersonām un administratoriem. Šis novatoriskais projekts izriet no sadarbības 

ar trim Beļģijas valodu kopienām Adeps, Sport Vlaanderen, Ostbelgien, visām sporta 

federācijām un daudziem citiem partneriem. 

 

Prakses/darbības apraksts 

 

COIB valde (Federālā Beļģijas Olimpiskā komiteja) 2018. gadā nolēma izveidot “Women & 

Sports” darba grupu pēc triju tās locekļu iniciatīvas: Dominique Gavage (COIB atlases komisijas 

locekle), Gwenda Stevens (COIB ierēdņu komisijas priekšsēdētāja) un Dominique Monami 

(bijusī tenisiste, 2000. gada Sidnejas Olimpisko spēļu bronzas medaļniece). Mērķis bija 

izstrādāt stratēģiju sieviešu sporta veicināšanai. Apsekojums, ko veica šī darba grupa sieviešu 

izlases grupā, tostarp 214 sportisti, treneri, administratori un Beļģija amatpersonas, secināja, 

ka 68% no sieviešu sportistēm uzskata, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas sporta 

struktūrā. Tikmēr tikai 23% uzskata, ka sievietēm ir tāda pati redzamība kā viņu vīriešu 

dzimuma pārstāvjiem plašsaziņas līdzekļos. Turklāt saskaņā ar šo aptauju plašsaziņas līdzekļi ir 

pirmie, kas ir vainojami šajā sieviešu redzamības trūkumā. Visbeidzot, 72% piebilst, ka šī 

atšķirība starp sieviešu un vīriešu dzimuma sportistiem izpaužas arī sieviešu un vīriešu darba 

samaksas atšķirībā. Citiem vārdiem sakot, ir laiks rīkoties! 

 

Šīs iniciatīvas stiprās saites - “Game Changers”, grupa, kuru pārstāv deviņi elites sportisti, Ann 

Wauters, Gella Vandecaveye, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Kim Gevaert, Gitte Haenen, 

Kimberly Buys, Elfje Willemsen un Nicky Degrendele, kuri uzskata, ka pienācis laiks veicināt 

sieviešu sportu. Šī grupa ir atvērta visiem sportistiem – sievietēm un vīriešiem, kuri vēlas 

darboties un iesaistīties šajā projektā. Kopā ar “Women & Sports” darba grupu “Game 

Changers” strādās pie brīvprātīgo stratēģijas izstrādes, lai attīstītu sieviešu sportu un 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm elites sportā, kā arī lai ikvienam 

palīdzētu piekļūt atbildīgajam amatam. 
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Uzdevums 

“Sieviešu iesaiste sportā” uzdevums ir vienlaikus noteikt šķēršļus sieviešu līdzdalībai un 

redzamībai sportā, definēt stratēģiju, kas vērsta uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, 

pamatojoties uz noteiktām pamatnostādnēm, un īstenot mērķtiecīgus rīcības plānus. Tas 

attiecas uz sportistiem, kā arī uz treneriem, amatpersonām un administratoriem. Šis 

novatoriskais projekts izriet no sadarbības ar trim Beļģijas valodu kopienām Adeps, Sport 

Vlaanderen, Ostbelgien, visām sporta federācijām un daudziem citiem partneriem. 

 

Darbības 

Īstenot informētības kampaņas par dzimumu līdztiesību ar visu sporta dalībnieku atbalstu. 

Veikt īpašus pasākumus skolās un sporta klubos, lai veicinātu jaunu meiteņu sportu. Organizēt 

apmācības sesijas un sadarbības seminārus par dzimumu līdztiesības jautājumu, paplašināt 

informācijas apmaiņu ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību. 

 

Rezultāti  

“COIB misijas – vīzijas – ietvaros ir ļoti svarīgi iedvesmot sievietes ieņemt lielāku vietu sportā”, 

uzskata Dominique Gavage. “Mēs vēlamies palielināt to sieviešu īpatsvaru, kuras ir aktīvas 

sportā, neatkarīgi no viņu lomas, sportistu, treneru, amatpersonu vai administratoru lomas. 

“Kā sportiste un sieviete es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai varētu piekļūt uzraugošajām lomām, 

piemēram, trenerim, ierēdnim vai administratoram”, saka Ann Wauters, sporta komandas 

Belgian Cats zvaigzne. Mums ir noteikti jāpalielina sieviešu pamanāmība, jāmudina viņas aktīvi 

piedalīties, nodrošinot viņām nepieciešamos instrumentus, lai sasniegtu savus mērķus un 

sasniegtu panākumus. “Game Changers” ir apņēmušās iesaistīties šajā projektā un veikt 

konkrētas darbības uz vietas, lai gūtu panākumus viņu misijā. “Game Changers” iekļauta 2018. 

gadā deviņu elites sportistu sastāvā. Šī grupa ir atvērta visiem sportistiem – sievietēm un 

vīriešiem, kuri vēlas darboties un iesaistīties šajā projektā. Tagad tajā piedalās 29 sportisti, kuri 

ir apņēmušies visu sapurināt. Tīmekļa vietne “Ieviest sievietes sportā” savos “Jaunumos” 

piedāvā sportistes liecību mēneša garumā. Kopš tās izveidošanas 2018. gadā ir savāktas un 

publicētas vairāk nekā 200 liecības. 

 

Ierobežojumi 

Lai šī rīcība būtu spēcīgāka, tai jābūt redzamākai. Saikne ar citām iniciatīvām, piemēram, EWA 

projektu, būtu lieliska iespēja. 

 

Gūtā mācība 

Jārīkojas visās frontēs (skolās, sporta klubos, vispārējā auditorijā utt.), jāiesaista visas 

ieinteresētās personas, jāinformē un jāapmāca, jāizmanto visi plašsaziņas līdzekļi (prese, 

sociālie mediji utt.), un mums vienmēr jābūt modriem! 
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Kontaktinformācija 

Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) 

Avenue de Bouchout 9, 

1020 Brisele (Beļģija) 

Tālr.: +32 (0)2 474 51 50 

E-pasts: info@olympic.be 

 

Papildu informācija 

www.teambelgium.be 

https://teambelgium.be/fr/page/olympisme-en-action 

https://teambelgium.be/fr/nouvelle/empowering-ited-in-sport-le-coib-lance-une-nouvelle-

plateforme-dediee-a-l-egalite-des-genres-dans-le-sport 

  

http://www.teambelgium.be/
https://teambelgium.be/fr/page/olympisme-en-action
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/empowering-women-in-sports-le-coib-lance-une-nouvelle-plateforme-dediee-a-l-egalite-des-genres-dans-le-sport
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/empowering-women-in-sports-le-coib-lance-une-nouvelle-plateforme-dediee-a-l-egalite-des-genres-dans-le-sport
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2.1.3. Turcija: Dalība demokrātijas stiprināšanā Turcijā: Dzimumu līdztiesības uzraudzības 
projekts, dzimumu līdztiesība sporta vadlīniju veidošanā un uzraudzības pētījums 

 
Abstrakts 
Pētījums ir rezultāts no vairākiem tematiskās diskusijas darbiem un centieniem izstrādāt 

uzraudzības rādītājus dzimumu līdztiesības (GE) jomā saistībā ar līdzdalības demokrātijas 

uzlabošanu Turcijā: Dzimumu līdztiesības uzraudzības projekts. Projektā (2013. –2017. gads) 

notika sanāksmes un viedokļu apmaiņa ar dažādām iestādēm un ieinteresētajām personām. 

Kopējās atziņas, kas radās šajā procesā, bija nepieciešamība izstrādāt neatkarīgus mehānismus 

Turcijā īstenoto GE politiku uzraudzībai un novērtēšanai. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Ziņojuma mērķis bija iezīmēt dzimumu līdztiesību sportā Turcijā un izstrādāt rādītājus, nosakot 

normas un standartus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību šajā jomā. 

Tādējādi tā mērķis bija novērst šķēršļus sieviešu vienlīdzīgai piekļuvei un iespējām sportā, 

palielināt sieviešu iespējas un uzlabot to statusu, kā arī aktīvi piedalīties sportā. Nosakot darba 

jomu, līdzdalības demokrātijas uzlabošanu Turcijā: Dzimumu līdztiesības uzraudzības projekts 

pieņēma pieeju, kuras pamatā ir uz dzimumu balstītas tiesības. Projekta pamatmērķi ir šādi: 

atbalstīt starptautisku normu un standartu, kas izstrādāti GE, iekļaušanu tiesību aktos, praksē 

un uzraudzības politikā Turcijā; ziņot par problēmām, kas saistītas ar GE; sniegt ieguldījumu 

neatkarīgas, zinātniskas un integrētas stratēģijas inicializācijā Turcijā, izstrādājot dzimumu 

līdztiesības īpašos uzraudzības rādītājus; un uzlabot valdību – pilsoniskās sabiedrības 

sadarbību un uzraudzības spējas GE jomā. Šā Eiropas Savienības finansētā projekta saņēmējs 

bija Ārlietu ministrijas ES lietu direktorāta, Centrālās finanšu un līgumu nodaļas līgumslēdzēja 

iestāde, un dzimumu līdztiesības uzraudzības asociācija bija īstenošanas partnere. 

 

Rezultāti 

Projekta ietvaros tika veiktas šādas darbības: 

o Pilsoniskās sabiedrības organizāciju (CSO) un citu valsts dalībnieku (Strukturālā uzraudzība) 

spēju nostādīšana 

o Dzimumu nekvalitātes nostādīšana Turcijā 

o Dzimumu līdztiesība sportā 

o Dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā sportā 

o Uz dzimumu balstīta vardarbība sportā 

o Dzimumu līdztiesība sporta medijos 

Ierobežojumi 

Tiesības uz dzimumu līdztiesību sportā gandrīz nav, jo īpaši to organizatoriskajā dimensijā. 

Tāpēc šo ziņojumu var uzskatīt par sākumu, atbalstot dzimumu līdztiesību Turcijas sporta 

jomā. Ir jānorāda uz būtisku nepilnību: starptautiskajos politikas dokumentos attiecībā uz 
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sportu nav savu versiju turku valodā, un attiecīgajās iestādēs trūkst attiecīgo starptautisko 

dokumentu turku versijas. 

 

Mācību stundas 

Saskaņā ar projekta mērķi tika izstrādāti desmit tematiskās jomas (cīņa pret vardarbību 

dzimuma dēļ pret sievietēm; dzimumu līdztiesība, piedaloties politisko lēmumu pieņemšanā, 

izglītībā, nodarbinātībā, reliģiskajā darbībā, sportā, pilsētu tiesību/pakalpojumu pieejamībā, 

plašsaziņas līdzekļos un cīņā pret sieviešu/cilvēku tirdzniecību). Turklāt tika izveidots Dzimumu 

līdztiesības uzraudzības centrs, kurā darbojās e-bibliotēka, lai nodrošinātu, ka projektu 

rezultāti, kā arī attiecīgie dati/avoti ir pieejami ikvienam. Viens svarīgs projekta komponents 

bija intensīvs izmēģinājuma darbs, kas tika veikts atsevišķās provincēs, lai vietējā līmenī 

apmainītos ar datiem no pārskatiem un rādītāju izstrādes. Mācības dzimumu līdztiesības jomā, 

uz tiesībām balstīta uzraudzība un nostādes ziņojumi un uzraudzības rādītāji, kā arī 

sagatavošanas semināri par vietējās līdztiesības uzraudzības rīcības plāniem bija izmēģinājuma 

pasākumi, ko veica iepriekš minētajās izvēlētajās provincēs. 

 

Kontaktinformācija 

Hacettepe University, Ankara-Turkey, Recreation Department/Social Sciences in Sports 

Division  

Tel: +90 (312) 2976890 

E-pasts: canankoca@hacettepe.edu.tr 

 

Papildu informācija 

http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?lang=en&pid=1764&userid=1369 

Dzimumu līdztiesība sporta kartinga un uzraudzības pētījumā 

  

http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?lang=en&pid=1764&userid=1369
https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/197
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2.1.4. Kipra: Seksuāla uzmākšanās sportā: Rokasgrāmata bērnu seksuālās izmantošanas un 
izmantošanas gadījumu atpazīšanai, reaģēšanai uz tiem un ziņošanai (Kipras Sporta 
organizācija) 
 
Abstrakts 

Šīs rokasgrāmatas/mācību grāmatas galvenais mērķis ir dot iespēju visiem sporta 

profesionāļiem (tostarp brīvprātīgajiem) saistībā ar jautājumu par seksuālu vardarbību pret 

bērniem un bērnu izmantošanu, sniedzot zināšanas un ieteikumus šīs parādības novēršanai un 

apkarošanai. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Šīs rokasgrāmatas/mācību grāmatas galvenais mērķis ir dot iespēju visiem sporta 

profesionāļiem (tostarp brīvprātīgajiem) saistībā ar jautājumu par seksuālu vardarbību pret 

bērniem un bērnu izmantošanu, sniedzot zināšanas un ieteikumus šīs parādības novēršanai un 

apkarošanai. Šīs programmas mērķi ietver: a) izpratni par bērnu seksuālās vardarbības būtību, 

tās pazīmēm un sekām, b) sporta apstākļu īpatnību apsvēršanu un to, kāpēc seksuāla 

vardarbība pret bērniem var notikt arī sportā, un c) konkrētu pamatnostādņu nodrošināšanu 

attiecībā uz reaģēšanas un ziņošanas procedūrām saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu un 

izmantošanu. 

 

Šīs rokasgrāmatas sagatavošana ietver atbildi uz KSA - “Valsts stratēģiju un rīcības plānu cīņai 

pret bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfiju” saistībām. Valsts stratēģija ir valsts 

politikas pamatdokuments, kas nosaka Kipras valdības iestāžu darbību un iniciatīvu 

koordināciju un holistisku īstenošanu laikposmā no 2016. līdz 2019. gadam. Saskaņā ar 

nacionālo stratēģiju sporta nozare ir atbildīga par šādiem noteikumiem: a) tādas 

rokasgrāmatas sagatavošanu, kas piedāvā zināšanas par seksuālās vardarbības un 

izmantošanas gadījumu identificēšanu, riska faktoru un ziņošanas procedūru atpazīšanu, b) 

semināru un darba grupu izstrādi un īstenošanu pieaugušajiem, kas strādā ar bērniem sportā, 

un c) cirkulāra dokumenta sagatavošanu ar informāciju un pamatnostādnēm par to pieaugušo 

juridisko atbildību, kuri strādā ar bērniem sportā. Programmas mērķauditorija ir sporta 

nozares ieinteresētās personas, tostarp komiteju/federāciju priekšsēdētāji, vadītāji un citi 

darbinieki, treneri, palīgi, palīgdarbinieki, piemēram, ārsti, fizioterapeiti, psihologi, brīvprātīgie 

un vecāki/aprūpētāji. Šī programma vispirms tiek sniegta rakstiski un tiek izplatīta visām mērķa 

grupām. Rokasgrāmatas saturs aptver visus iepriekš minētos mērķus. Šīs programmas otrā 

daļa ietver izglītojošu semināru organizēšanu, lai palīdzētu tālāk izprast un izprast 3R 

(Recognise, Respond, Report) par bērnu seksuālo izmantošanu sportā. 

 

Rezultāti un stiprinājumi 

Lai gan programma vēl nav īstenota, nav iespējams novērtēt tās panākumus, var ierosināt, ka 

semināru iekļaušana pēc rokasgrāmatas izplatīšanas dos iespēju dalībniekiem (mērķa grupai) 
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veidot vispusīgāku izpratni par seksuālo vardarbību sportā. Šāds iznākums var tikai veicināt 

visu dalībnieku labklājību un plašāk novērst un apkarot bērnu seksuālo izmantošanu sportā un 

ar dzimumu saistītu vardarbību. 

 

Kontaktinformācija 

Tālr.: +357228970000 

Fakss: +357 223582222 

 

Papildu informācija 

https://cyprussports.org/en/ 

 
 

  

https://cyprussports.org/en/
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2.1.5. Beļģija: Dzimumu atbalsta nodaļa - Valonijas-Briseles Federācijas ministrija 
 

Abstrakts 

Lai panāktu integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Valonijas-Briseles federācijā, ir vajadzīgas 

reālas izmaiņas mentalitātē, darba metodēs un reālā transversālā darbā, iesaistot visas 

Federācijas kompetences. Apzinoties, ka šādai politikai nepieciešams administratīvais un 

zinātniskais atbalsts gan pārvaldē, gan ministru kabinetos, Valonijas-Briseles Federācijas 

valdība ir izveidojusi Dzimumu atbalsta vienību. Šī vienība, kas izveidota Valonijas-Briseles 

Federācijas ministrijas Ģenerālsekretariātā, sniedz atbalstu dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanas procesam valsts politikā, pasākumos un darbībās, kā arī visā procesā. Tas 

attiecas uz visām Valonijas-Briseles Federācijas kompetencēm, piemēram, sportu. Dzimumu 

atbalsta vienība koordinē dažādas misijas un mobilizē visas pārvaldes iestādes, piemēram, 

Sporta dienestus, kas jāiesaista statistikas īstenošanā pēc dzimuma, dzimuma pārbaudes un 

dzimuma budžeta veidošanas. 

 

Prakses/darbības apraksts 

2016. gadā Valonijas-Briseles Federācijas valdība pieņēma likumu, lai integrētu dzimumu 

dimensiju visos tās kompetencē esošajos lēmumos: izglītība, kultūra, sports, bērni, mediji, 

jaunatne, zinātniskā pētniecība, palīdzība jaunatnei u.c. Lai veicinātu integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai visās politikas jomās un budžetos, ir izveidota dzimumu līdztiesības 

atbalsta vienība. 

Tās uzdevumi ir šādi: 

o Atbalstīt visas personas, kurām jāveic dzimumu vienlīdzību pārbaude (ietekmes 

novērtējums par vīriešu un sieviešu līdztiesību) attiecībā uz visiem jaunajiem likumiem. 

o Nodrošināt visu vispārējās administrācijas budžetu un izdevumu dzimuma vienlīdzību 

analīzi. 

o Veicināt dzimumu līdztiesību visās vispārējās pārvaldes iestādēs (izveidot tīmekļa vietni, 

kampaņas utt.) 

o Nodrošināt apmācības kursus kolēģiem, kuriem jāanalizē jauni teksti vai budžets. 

Darbības: 

o Dzimumu vienlīdzību pārbaude - tā ir dzimuma ietekmes pārbaude, pirms valdības 

lēmuma, un tā jāveic lielam skaitam likumdošanas tekstu (likumiem, rīkojumu projektiem 

utt.). 

o Dzimumu līdztiesības budžeta veidošana: mērķis ir uzskaitīt visas budžeta kategorijas, kas 

īpaši paredzēti dzimumu līdztiesībai, izmantojot veidu, kā kodificēt visus budžetus, tostarp 

ar sportu saistītos izdevumus. 

o Strukturālu apmācību izveidošana ar valsts pārvaldes mācību pakalpojumiem. 

Nepieciešamie resursi: 

Šī projekta panākumi galvenokārt ir atkarīgi no: 
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o darbiniekiem, kas īpaši nodarbojas ar integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai. 

o atbalsts no hierarhijas un politiskajām autoritātēm. Vienības sastāvā ir divi cilvēki (ar 

maģistra grādu), kuri strādā pilnu slodzi par dzimuma īstenošanu politikā. 

o mācības visiem galvenajiem vadītājiem un ministriju darbiniekiem. 

Rezultāti 

Budžeta plānošana pēc dzimuma: 

Visi budžeti un izdevumi ir klasificēti, un administrācijām tie ir jāatjaunina reizi gadā. Tā, 

piemēram, tika analizēts “Summer sports” piešķirtais budžets. Tas attiecas uz atbalstu sporta 

klubiem organizēt kursus vasaras brīvlaikā, pamatojoties uz “Summer sports” konvencijām. 

Ir divi galvenie saņēmēju veidi: 

o Pašvaldības: tās plaši izmanto šāda veida subsīdijas sporta kursu rīkošanai. Tomēr līdz šim 

mums nav nepieciešamās informācijas, lai veiktu šīs budžeta daļas dzimuma vienlīdzības 

analīzi. 

o Sporta federācijas. 

Dzimumu vienlīdzības pārbaudes: 

Ir jāanalizē visi jaunie likumi un dažādi politisko lēmumu veidi. Dzimumu atbalsta nodaļa palīdz 

visiem, kas lūdz palīdzību (ministru biroju vai administrāciju locekļiem). Tā, piemēram, jaunu 

likumu par sporta praksi Federācijā Valonija-Brisele ir analizējusi Dzimumu atbalsta nodaļa un 

Sporta administrācija, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību sportā. Arī Dzimumu atbalsta vienība 

ir izveidojusi statistikas rādītājus. Viens no šiem rādītājiem ir par jauniešiem un sportu. Šie 

rādītāji tika publicēti 2019. gada martā. 

 

Ierobežojumi 

Apmācības kursi ir galvenie uzdevumi: cilvēkiem, kas veic dzimumu vienlīdzības pārbaudes, ir 

jāzina koncepcijas un jautājumi, kas saistīti ar dzimumu. Tādējādi dzimumu apmācību 

apmeklēja 21 cilvēks no Vispārējās sporta pārvaldes. Gan tiešā, gan netiešā veidā ir jāzina 

statistikas dati par mērķauditorijām, lai dzimumu dimensiju iekļautu politikas jomās. Turklāt, 

lai labāk saskaņotu līdztiesības mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīga arī dzimumu dalīto datu 

labāka redzamība, piemēram, centralizējot tos vienā punktā, un pārvaldes iestāžu un valdību 

plašāka izmantošana. Dzimumu pārbaudes un dzimumu kontrole ir instrumenti, nevis 

pašmērķis. Šajā ziņā ierosinātie korektīvie pasākumi ir efektīvi jāintegrē politisko lēmumu 

pieņemšanā. 

 

Gūtā mācība 

Rīkojums paredz piecu gadu plāna izstrādi. Būs jānosaka stratēģiskie mērķi (balstīti uz 

dažādiem paziņojumiem) visās jomās, jo īpaši attiecībā uz sportu. Uzlabot dzimumu statistikas 

attīstību attiecībā uz mērķauditorijām. 
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Kontaktinformācija 

Gender support unit – Ministry of Wallonia-Brussels Federation 

Direction de l’Egalité des Chances - Cellule d’appui en Genre (Bureau 3C120) 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tālr.: +32 (0)2 413 32 24 

Dzimumu atbalsta nodaļa: 

Tālr.: +32 (0)2 413 20 25 

genre@cfwb.be 

 

Papildu informācija 

Direction de l' Egalité des Chances: www.egalite.cfwb.be 

Dzimumu atbalsta nodaļa: www.genre.cfwb.be 

 

 

 

 

  

http://www.egalite.cfwb.be/
http://www.genre.cfwb.be/
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2.2. Sabiedrības informēšanas kampaņas 
 

2.2.1. Beļģija: Informēšanas kampaņa 2016: sievietes, sportistes tāpat kā jebkurš cits? - 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
 

Abstrakts 

Sporta fiziskie, psiholoģiskie un pat sociālie ieguvumi ir labi atzīti, un tas ir ļoti svarīgs 

jautājums, jo īpaši veselības un labklājības jomā. Bet neatkarīgi no tā, vai tas ir hobijs vai 

profesionāla prakse, sports joprojām ir sieviešu un vīriešu nevienlīdzības izraisītājs un atklāj 

stereotipus, kas dziļi iesakņojušies mūsu sabiedrībā. Pateicoties šai informatīvajai kampaņai 

par diskrimināciju sporta pasaulē, apvienība Femmes Prévoyantes Socialistes par to, kā attēlot 

sportistes, kuru karjera pieveic stereotipus, kas paredz noteiktas disciplīnas vīriešiem, un 

uzsvērt pastāvīgo nevienlīdzību un šķēršļus, kas rodas, sievietēm veicot regulāras fiziskas 

aktivitātes. Šo kampaņu atbalstīja Valonijas-Briseles Federācijas sieviešu tiesību ministre, 

piedaloties līdzdalības forumā “Change égales”, un to veica, izmantojot dažādus instrumentus. 

Sieviešu sportistu liecības un portreti tika izplatīti sociālajos plašsaziņas līdzekļos un tīmekļa 

vietnē, preses kampaņā un foto izstādē “Paroles de championnes”, kuras mērķis ir uzsvērt 

diskrimināciju sporta pasaulē, īpaši veicinot izpratni gan par amatieriem, gan profesionālajām 

sportistēm. Kampaņas ietvaros notika arī divas konferences – 17/09/2016 un 23/03/2017 

 

Prakses/darbības apraksts 

Sākot ar konstatējumu, ka sportā joprojām pastāv dzimumu nevienlīdzība, šī darbība tika 

īstenota divās tēmās: 1) dekonstruējot stereotipus, kas saistīti ar sievietēm sportā, pasākumos 

un sieviešu sportistu (#parolesdechampionnes) sniegtajās liecībās, un 2) uzrunājot politikas 

veidotājus, sporta dalībniekus un plašsaziņas līdzekļus. Viņi vēlējās atgādināt politikas 

veidotājiem, ka sieviešu sporta veicināšana notiek, izmantojot arī politiku, budžetu, izpratni 

un veselību, un sporta dalībniekiem, ka sportu nosaka sociālo, izglītības un finanšu faktoru 

kopums. Tika sastādīta harta, kas adresēta sporta funkcionāriem. Plašsaziņas līdzekļos viņi 

apšaubīja stereotipiskos veidus, kā bieži tiek uzrunāti vīriešu un sieviešu sportisti. 

 

Rezultāti 

Izveidota pieaugušo izglītības kustība, ko atzinusi Valonijas-Briseles Federācija un kas apvieno 

9 reģionālās un vairāk nekā 200 vietējās grupas, FPS organizē vairākus pieaugušo izglītības 

pasākumus visā Valonijas-Briseles Federācijas teritorijā. Katru gadu reģionālās komandas rīko 

aktivitātes un apmācības nodarbības pieaugušajiem. Tās informācijas un izpratnes veidošanas 

kampaņas plašai sabiedrībai ir šādas: dzimumu līdztiesība, sociālekonomiskā realitāte, 

vardarbība ģimenē, diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību, seksisms sportā u.c. 

 

Ierobežojumi 
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Ir grūti novērtēt šo pasākumu faktisko ietekmi uz sabiedrību kopumā, politikas veidotājiem, 

sporta funkcionāriem un plašsaziņas līdzekļiem. 

 

Gūtā mācība 

Izmantojot vairākas konferences, analīzes, pētniecības un izpratnes veidošanas kampaņas, šī 

spēcīgā feministu kustība cenšas veidot izpratni un uzvedību par būtiskiem sabiedrības 

jautājumiem. Valonijas-Briseles Federācija izveidojusies 1922. gadā, no nepieciešamības 

izveidot kopīgas savstarpējās atbalsta grupas strādājošām sievietēm, strādnieku sievām un 

viņu bērniem. Tā gūst labumu no pamatīgas pieredzes šajā jomā, no pieredzes, uz kuras balstās 

stratēģija un rīcības plāns. 

 

Kontaktinformācija 

Femmes Prévoyantes Socialistes 

Régionale FPS Bruxelles:  

General secretary: Rebecca Lejeune 

Rue du Midi 118/120 

1000 Brussels 

Tālr.: 02 5461412 - 02 5461413 

fps-fam@fmsb.be 

Kontaktpersona: Carmen.Castellano@solidaris.be 

Papildu informācija: 

http://www.femmesprevoyantes.be/campagnes/campagne-2016-les-femmes-des-sportifs-

comme-les-autres / 

https://parolesdechampionnes.tumblr.com/ 

 

 
  

https://www.femmesprevoyantes.be/derniere-campagne-2/campagne-2016-les-femmes-des-sportifs-comme-les-autres/
https://www.femmesprevoyantes.be/derniere-campagne-2/campagne-2016-les-femmes-des-sportifs-comme-les-autres/
https://parolesdechampionnes.tumblr.com/
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2.2.2. Turcija: Sakiet “stop” vardarbībai pret sievietēm 
 

Abstrakts 

Sadarbojoties Ģimenes, darba un sociālo dienestu ministrijai un klubu asociācijai, futbola 

klubiem un Super League spēlētāju asociācijai, dažādi klubi organizēja izpratnes veidošanas 

kampaņas par vardarbību pret sievietēm. Ģimenes, darba un sociālo pakalpojumu ministrija 

sadarbojas ar provinces Sporta direktorātiem. Tiek rīkotas ceremonijas pirms sacensību 

sākuma ar plakātu atklāšanu, kā arī sociālo mediju kampaņas ar superlīgas spēlētāju 

piedalīšanos. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Šajā kontekstā kā labi zināma metode, kas izmantota, lai vairotu atpazīstamību pirms 

mača/sacensībām, komandas atlocīja “Stop Violence Against Women” reklāmkarogus. 

Videomateriālā, kas dalīts vienlaicīgi no “Club Union Foundation” un 18 Super līgas klubu 

oficiālajiem sociālo mediju kontiem, futbolisti, valkājot dažādu komandu formas tērpus, 

reaģēja uz vardarbības pret sievietēm kampaņu un ar sociālo mediju kampaņu starpniecību 

nosūtīja #kadınaşiddeteDURDE vēsti “Izbeigt vardarbību pret sievietēm”. 

 

Rezultāti 

Atiba Hutčinsone no Beilgt, Hosē Sosa no Trabzonspor, Emre Belözoğlu no Fenerbahçe, Selçuk 

İnan no Galatasaray un daudzi citi futbolisti piedalījās projektā “#kadınaşiddetedurde”. Lielu 

uzmanību piesaistīja futbolistu-slavenību piedalīšanās. 

 

Gūtā mācība 

Slavenu cilvēku/sportistu līdzdalība palielina atpazīstamību. Jāizvērš sociālo mediju kampaņas, 

lai sasniegtu plašāku sabiedrību, kas neizmanto sociālos medijus ar tv raidījumiem vai 

publicētiem materiāliem. 

 

Kontaktinformācija 

https://www.aile.gov.tr 

+90 (312) 348 36 86 

info@aile.gov.tr 

 

Papildu informācija 

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 

  

https://www.aile.gov.tr/
https://www.fenerbahce.org/haberler/sosyal-sorumluluk/2020/7/kadina-siddete-%E2%80%98dur-de-projesi-nin-basin-toplantisi-yapildi
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. Beļģija: Sporta veicināšana, izmantojot sievietes vlogeres un radio dīdžejus - Flandrijas 
Sporta ministrija 
 

Abstrakts 

Pasākums “Ievērojiet vairāk ārpus pilsētas”, kura mērķis ir (no jauna) aktivizēt jauniešus 

vecumā no 12 līdz 18 gadiem, lai trenētos sportā. Izceļot tos sporta veidus, kas piesaista 

jauniešus šajā vecuma grupā, tas nozīmēja motivēt viņus izmēģināt ko jaunu un izbaudīt 

prieku. Šīs darbības popularizēšana ir pielāgota jauniešiem. Iesaistot sievietes un radio 

dīdžejus, mēs īpaši vēlamies palielināt informētību meitenēm vecumā no 12 līdz 18 gadiem. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Iepriekšējās aktivitātes jau ir parādījušas, ka mēs varam sasniegt jauniešus ar sociālo 

plašsaziņas līdzekļu starpniecību un ka vlogiem ir svarīga loma viņu dzīvē. Tā kā vlogeri laika 

gaitā veido draudzīgas attiecības ar saviem sekotājiem, šie jaunieši vlogerus uzskata par 

ticamu informācijas avotu. Kad darbības koncepcija un mērķis bija noteikts, Flandrijas Sporta 

aģentūra sāka pētījumu par tiem sporta veidiem, kas piesaista jauniešus vecumā no 12 līdz 18 

gadiem. Pēc tam ar iesaistītajām federācijām sazinājās, lai kopā ar tām izstrādātu sporta 

programmu. Šī programma sastāvēja no unikāliem sporta notikumiem un sporta iniciācijām 

maija mēnesī. 

 

Nākamais solis bija piemērotu vlogeru uzmeklēšana. Tas tika darīts sadarbībā ar komunikāciju 

aģentūru. Flandrijas Sporta aģentūra beidzot nolēmusi izmantot populāru sieviešu un vīriešu 

vlogeru kombināciju. Trešais solis bija sadarbība ar radiostaciju MNM. Skaitļi liecina, ka šajā 

radiostacijā ir liels jauno klausītāju īpatsvars. Pēc Flandrijas Sporta aģentūras lūguma, 

kampaņas laikā tika reklamēti ne tikai raidījumi, bet arī sieviešu radio dīdžeji, kas piedalījās 

pasākumos. Akcijai tika ierakstīts video, kurā MNM sieviešu dīdžejs kopā ar vlogeri izmēģina 

sporta spēli. Šis video tika izmantots sociālajos medijos (skat. saiti uz video). 

 

Rezultāti 

Ar šo kampaņu un šāda veida komunikāciju tiek cerēts, ka jaunieši vecumā no 12 līdz 18 

gadiem (ar uzsvaru uz meitenēm) tiks stimulēti atkal nodarboties ar sportu vai pamēģināt ko 

jaunu. Kampaņas sociālajos medijos ir sasniegušas aptuveni 750 000 cilvēku. Kampaņa radio 

sasniedza 858,000 klausītāju. 

 

Ierobežojumi 

Rezultātus izmērīt ir ļoti grūti. Mēs nezinām, cik daudz jauniešu faktiski ir devušies atpakaļ uz 

sportu vai pievienojušies atpakaļ kādam sporta klubam. 

 

Kontaktinformācija 

Sports Vlaanderen Hoofdbestuur 
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Arenbergstraat, 5 

1000. 

+32 2 209 45 11 

info@sport.vlaanderen 

sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen 

 

Papildu informācija 

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8NE67tj0qJQ 

 

 

 

  

mailto:sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
https://www.youtube.com/watch?v=8NE67tj0qJQ
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2.2.4. EP (Eiropas Padome): Sāciet runāt 
 

Abstrakts 

“Sāciet runāt” ir Eiropas Padomes aicinājums rīkoties valsts iestādēm un sporta kustībai, lai 

apturētu seksuālu vardarbību pret bērniem. Pievienojoties šim aicinājumam, valdības, sporta 

klubi, asociācijas un federācijas, kā arī sportisti un treneri apņemas veikt konkrētus 

pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un reaģētu uz to. “Sāciet runāt” ir par to, ka 

pieaugušie lauž klusumu un piešķir bērniem balsi. 

 

Apraksts 

Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu 

vardarbību ietver pasākumus, kas jāveic, lai novērstu vardarbību, aizsargātu upurus un 

izbeigtu vainīgo nesodāmību. Tās ir saistības, kas pašlaik ir saistošas 42 Eiropas valstīm. EPAS 

uzsāktā iniciatīva “Sāciet runāt” veicina šīs konvencijas īstenošanu sporta kontekstā. EPAS 

aicina Eiropas Padomi pievienoties šiem centieniem un veikt trīs veidu darbības. Katrā no šīm 

trim darbībām ir ietverts “atbalsta pakešu” kopums, kas kopā piedāvā dinamisku rīku kopumu, 

lai nodrošinātu darbības attīstību. 

o 1. darbība (A1): uzskāt kampaņu “Sāciet runāt” valsts līmenī 

o 2. darbība (A2): izstrādāt vai uzlabot bērnu aizsardzības un tā atbalstā sistēmas 

o 3. darbība (A3): veicināt galveno ieinteresēto personu apmācību 

 

Kontaktinformācija 

https://www.coe.int/en/web/sport/start-sarunai? fbclid = IwAR1XDHBeGGWTHL0w8x-

PeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw 

 

Papildu informācija 

https://vimeo.com/261496328 

 
  

https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk?fbclid=IwAR1XDHBeGGWTHL0w8x-PeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw
https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk?fbclid=IwAR1XDHBeGGWTHL0w8x-PeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw
https://vimeo.com/261496328
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2.3. Apmācības iniciatīvas ar dzimumu saistītas diskriminācijas un vardarbības 
novēršanai un risināšanai 
 

2.3.1. Grieķija: Sportistu aizsardzības politika 
 

Abstrakts 

Grieķijas Atlētu komiteja sadarbībā ar Genders 'Equality Committee (Dzimumu līdztiesības 

komiteju) organizēja vairākas sanāksmes ar nosaukumu “Sportistu aizsardzības politika”. Šajās 

sesijās tika izstrādāts labvēlīgs dialogs par vardarbības veidiem sportā. To kontekstā, izņemot 

attiecīgās ieinteresētās personas no sporta jomas, bija arī speciālisti, kas piedalījās, jo sniedza 

noderīgus padomus un risinājumus. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Šī darbība tika īstenota, lai vairotu izpratni par vardarbības gadījumiem, kurus nesen atklāja 

Grieķijas sportisti. Konkrētāk, starta punkts bija intervija, ko sniedza Grieķijas bijusī olimpiskās 

medaļas ieguvēja Sofia Mpekatorou. Mpekatorou norāda, ka Hellenic Sailing Federācijas 

priekšsēdētājs pret viņu izturējās ar vardarbību. Turklāt viņa apsūdzēja viņu izvarošanā, kad 

viņai bija 23 gadi. Pēc viņas teiktā, bija daudz sportistu (galvenokārt sievietes), kuri arī vairs 

neklusēja. Tāpēc šīs rīcības kontekstā risinātā problēma ir vardarbības gadījumi pret sievietēm 

sportistēm. Veidi, kā tikt ar tiem galā, ir izpratnes vairošana un jebkāda veida atbalsta 

(psiholoģiska, konsultēšanās utt.) sniegšana ļaunprātīgi izmantotajiem sportistiem. Visbeidzot 

šīs rīcības mērķa auditorija bija sportisti un treneri. 

 

Rezultāti  

Katrai sportistei, kas saskaras ar vardarbību, nevajadzētu baidīties no sava vaininieka. Papildus 

pieredzes apmaiņai un apsūdzībām attiecīgajām iestādēm būtu jāizstrādā arī politika. Šajā 

virzienā var veicināt sadarbību starp sporta pārvaldi un valdību. 

 

Ierobežojumi 

Šīs darbības ierobežojums ir tāds, ka tā tika īstenota valsts līmenī. Vēl viens ierobežojums 

saistīts ar varmācīgo sieviešu sportistu nodomiem atklāt savu pieredzi sociālā stigmas dēļ. 

 

Gūtā mācība 

Sievietes, kas cietušas, parasti neatklāj šos vardarbības gadījumus, jo baidās no neticībām. 

Cietušie saskaras ar fiziskām un psiholoģiskām sekām. Katrs incidents būtu jāatklāj, jo to 

nevajadzētu uzskatīt par vienu gadījumu. Ir vajadzīga rīcība un centieni, lai aizsargātu 

sportistes. 

 

Kontaktinformācija 
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Hellenic Olympic Committee 

Adrese: Dimitriou Vikela Street 52 Avenue, Chalandri 

Tālrunis: +30 2106878706 

E-pasts: gpapathanasiou@hoc.gr 

 

Papildu informācija: 

www.hoc.gr 

Vebinārs pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=JowSkFLnr_M 

 

 

 

  

mailto:gpapathanasiou@hoc.gr
http://www.hoc.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=JowSkFLnr_M
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2.3.2. Itālija: “Cīņa pret sieviešu sportistu vardarbību” 
 

Prakses/darbības apraksts 

“Vardarbības apkarošana pret sievietēm sportistēm” ir komunikācijas seminārs, kura mērķis ir 

identificēt attieksmi, kas identificējama kā uzmākšanās: 

o Seksuāli vērsti joki un žesti 

o Seksuāla rakstura norādes un novērojumi par cilvēka fizisko izskatu 

o Seksuāls apģērbs, sejas izteiksme, attieksme vai orientācija 

o Seksuāli vērsts un nevēlams fizisks kontakts 

o Nevēlams telefona kontakts (saruna vai SMS) ar seksuālu saturu. 

o Sasniegtie rezultāti un stiprs trešās puses dialogs ar ļoti jauniem sportistiem. 

 

Rezultāti un stiprinājumi 

Tiešs dialogs ar jaunajiem sportistiem 

 

Ierobežojumi 

Laika ierobežojums, ko veltīt tēmai. 

 

Kontaktinformācija 

Endas Avellino 

Via de Sanctis 24 Avellino 

3663756261 

avellino@endas.it 

 

  

mailto:avellino@endas.it
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2.4. Sporta organizāciju un citu struktūru (piemēram, NVO, pašvaldību iestāžu) 
iniciatīvas 

 

2.4.1. Beļģija: Līdzsvars tavā sportā - Balance ton sport 
 

Abstrakts 

#balancetonsport kustība tika uzsākta 2021. gada 8. martā, par godu Starptautiskajai sieviešu 

tiesību dienai, pēc Charline Van Snick un Lola Mansour iniciatīvas. Pirmā darbība sastāv no 

profesionālu un amatieru sieviešu sportistu video liecību apkopojuma, kuri atmasko 

vardarbību, ar kādu viņi tikuši pakļauti sportam. Video ir pieejams Charline Van Sinck un Lola 

Mansour sociālajos medijos. 

 

Prakses/darbības apraksts 

2021. gada 8. martā, Starptautiskajā sieviešu tiesību dienā, Beļģijas sportistes Charline Van 

Snick un Lola Mansour publicēja video, kurā tiek nosodīta vardarbība un diskriminācija, ar ko 

sievietes nodarbojas sportā. Šis video sastāv no vairāku sieviešu sportistu sniegtām liecībām, 

kurās stāstīts par seksapīlu sportā, sākot no vienkāršiem komentāriem un beidzot ar 

ļaunprātīgu izmantošanu un uzmākšanos. Šīs darbības mērķis bija palielināt sabiedrības 

informētību un mudināt iestādes īstenot konkrētus un efektīvus pasākumus, lai novērstu šo 

nevienlīdzību. 

 

Izvilkums no RTL 2021. gada 8. marta paziņojuma presei: 

“Tuvojoties 8. martam, Starptautiskajai sieviešu tiesību dienai, mēs ar Lolu Mansūru 

brīnījāmies par savām kā elitāras sieviešu kārtas sportistes tiesībām”, skaidroja Van Snika. 

“Ļoti īsā laikā mēs izveidojām pārdomu grupu ar vairākām (profesionālām un amatiera) 

sportistēm, lai apspriestu mūsu pieredzi. Mūsu mēles atslāba; parādījās atmiņas. Viss, kas 

mums bija jācieš, kā liecinieki, (tiešie vai drošības) upuri: pazemojumi, atmaskošana, šantāža, 

apvainojumi, seksistiskā vardarbība... Tas notika bez apstājas: Jā, arī es to esmu pārcietusi!" 

Šo iemeslu dēļ mēs paši veidojām šos video. Mums vajadzēja iesaistīties! “Secinājums ir 

satraucošs, un tas ir tikai aisberga gals”, turpina Van Snika un Mansora. 

 

Video atmasko seksisma uzvedību sportā, sākot ar komentāriem un beidzot ar ārkārtējiem 

ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, kā arī sporta federācijas vai struktūru nereakciju 

(pierādītas vai denonsētas) ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Mērķis bija dot vārdu 

cilvēkiem, kas bija cietuši, sporta sievietēm, nebaidoties no atriebības. “Ir 1001 iemesls, kas 

var atturēt vienu sportistu no uzstāšanās”, sportistes skaidro: “pārāk liels spiediens, bailes 

atteikties piedalīties konkursos, nekādas alternatīvas, perspektīvas trūkums realizēšanai”, 

trenera sagatavotība, valsts iestāžu atbalsta trūkums u.c.” 2015. gada aptauja parādīja, ka 

viens sportists no septiņiem ir bijis seksuālās vardarbības upuris pirms 18 gadiem. “Cik cilvēku 
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ir izpostīti un iznīcināti? Esam aptaujājuši, iztaujājuši, pārskatījuši, pietiekami izskaidrojuši: 

diskriminācija, uzmākšanās, vardarbība... Mēs zinām, cik un kāpēc! Pietiek ar statistiku, nekas 

reāli nemainās. Mēs prasām klusuma galu sportā, kauns un bailes ir jāceļ vienreiz un par visām 

pārmaiņu pusēm!". Ar šo pasākumu sportistes cer “palielināt sabiedrības informētību, bet 

visvairāk mudina atbildīgās iestādes īstenot tiešus un efektīvus pasākumus”. “Bez 

novērojumiem mēs pieprasām rīcību!” 

 

Rezultāti 

Savā blogā Lola Mansour uzsver, ka “pirmo reizi mums ir bijusi iespēja pulcēt daudzu disciplīnu 

sportistus, vienotus un solidārus savā starpā, gatavi aizstāvēt savas pamattiesības”. Jo ar 

“zaudējošām mēlēm” nepietiek, vajag tās dzirdēt, uzklausīt”. Par darbību tika plaši ziņots presē 

un izskanējušas citas liecības. 

 

Lola Mansour: “Balance ton sport” ir ļoti spontāna kustība, kuru mēs uzsākām marta sākumā 

kopā ar vairākām (profesionāļu un amatieru) sportistēm. Ņemot vērā to, cik plaša ir situācija 

un cik daudz liecību (kas vēl nāk), tas nevarētu būt tikai “viens šāviens”. Tādēļ maijā mēs 

publicējām parakstītu atklātu vēstuli, kas adresēta ministram un medijiem. Īstermiņā mēs 

gribētu strukturēt to kā bezpeļņas, lai turpinātu efektīvāk cīnīties. Statuss ir tikko iesniegts ar 

adresi: route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive. Pateicoties iedibinātajai uzticības videi un mūsu 

personīgo attiecību tīklam (sportistiem, federācijām, treneriem, psihologiem u.c.), mēs varam 

savākt uzticamus pierādījumus visos sporta līmeņos un mēģināt būt par tiltu, kā arī nosaukt 

visus lēmumu pieņemšanas līmeņus (sportu un politiku). 

 

Ierobežojumi 

Runājot par ierobežojumiem, līdz šim esam veikuši tikai izsaukumus, lai pasūtītu un izdalītu 

“sarkanās kartītes” atbildīgajām iestādēm. Tā kā mūs ierobežo mūsu pašu grafiki un 

finansiālais aspekts, mēs domājam par to, kā pēc šīs vasaras olimpiskajām spēlēm būt 

operatīvākiem. Pašlaik Charline Van Snika (kustības līdzdibinātāja) visu savu uzmanību 

pievērsīs Tokijas Olimpiskajām spēlēm, tāpēc viņa būs pieejama tikai pēc tam. Bet pats par 

sevi saprotams, ka mēs esam gatavi sadarboties, lai izskaustu visa veida diskrimināciju sportā, 

tostarp dzimumu diskrimināciju. 

 

Kontaktinformācija 

Lola Mansour kontaktinformācija: 

Emuārs: https://lajudokatequiecrit.com 

+32 498 29 28 25 

lolajudo@hotmail.com 

Nākotnes bezpeļņas adrese: 

Route du Pays de Liège 28 – 4671 Saive, Beļģija 

https://lajudokatequiecrit.com/
mailto:lolajudo@hotmail.com
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Papildu informācija 

“Balance ton sport” apraksts Lola Mansour blogā: 

https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/ 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RS3pY2-aufM & līdzeklis = emb_title 

https://youtu.be/RS3pY2-aufM 

https://www.balancetonsport.be/petition/ 

 

Plašsaziņas līdzekļos: 

RTL raksts un video ziņojums: 

https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-sniks-devoile-une-

video-poignante-sexisme-le-denonce-dans-le-sport-video-1284795. aspx 

 

Aurélie Aromatario par “Bx1”: 

https://bx1.be/categories/news/les-sportisti-feminines-se-mobilisent-avec-loperation-

balancetonsport / 

Charline un Lorraine sur “Vivacité” (plkst. 20”): 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-a-pas-fini-d-en-parler-emissions-16? id = 2766775 

 RTBF (+ Matinale)https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-

devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx: 

 https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-des-athletes ¬ balancetonsport-collectif-s-

interroge-le-sport-aurait-il-cree-par-les-hommes-pour-les-hommes? id = 10754080 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-uzaicinātaji-matin-pirmizrāde-lola-mansour-judokate? id 

= 2765239 

  

https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere-lola-mansour-judokate?id=2765239
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere-lola-mansour-judokate?id=2765239
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2.4.2. Grieķija: integrācija, izmantojot sportu (projekts RISE-Beyond un ES finansēts projekts 
- DIALECT) 
 

Abstrakts 

Programma tika uzsākta reģionālā līmenī 2019. gada janvārī ar projektu “RISE-Beyond Goals 

1”, ko finansēja UEFA Bērnu fonds, izveidojot no Sociālā apgabala AAH Kopienas centra telpām 

galveno futbola komandu, kas sastāvēja no pusaudžiem (meitenēm un zēniem) no dažādām 

kulturvidēm. 2020. gada janvārī programma paplašinājās līdz ar Eiropas Savienības 

programmas “Tiesības, līdztiesība un pilsonība” (REC) līdzfinansētā projekta DIALECT 

ieviešanu, kura mērķis ir izveidot ilgtermiņa sadarbību, iesaistīt 500 pusaudžus un viņu vecākus 

4 valstīs, izplatīt vēstījumu “Futbols visiem” un galu galā veidot noturīgas kopienas vietējā 

līmenī. 

 

2021. gada marts — “RISE-Beyond Goals 2” — 18 mēnešu programma, ar ko izveidot saikni 

starp “RISE-Beyond Goals 1”, izmantojot divus galvenos intervences pīlārus: A. Jaunatnes 

attīstība vietējā līmenī, pamatojoties uz trīspusēju pieeju, risinot jautājumus saistībā ar 

jauniešu neiesaistīšanos, sociālo atstumtību un sabiedrības veidošanas jautājumiem, turpinot 

un attīstot futbola aktivitātes ActionAid Hellas Community Centre un attiecīgajā jauniešu 

klubā; un B: Projekta izvēršana valsts līmenī, lai nodrošinātu jaunatnes iespējas. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Divi no pieciem jauniešiem un bērniem Grieķijā dzīvo maznodrošinātās mājsaimniecībās, 

kurām draud nabadzība un sociālā atstumtība. Situācija ir vēl sliktāka, ja mēs saskaitām 50 000 

bēgļu un migrantu bērnu Grieķijā. Tās saskaras ar daudzām problēmām, tostarp pamatresursu 

trūkumu, izglītības atbalsta trūkumu, biežu skolas pamešanu, lielu stresu un depresiju, 

vardarbību ģimenē un izglītības trūkumu radošajās un dzīves prasmēs, kā rezultātā ir mazāk 

iespēju un sociālā atstumtība. “ActionAid Hellas” mērķis šajā programmas pīlārā ir izveidot 

sapratnes centrus, veidot pārmaiņu jauniešu komunikācijas tīklu vietējā līmenī un veicināt 

kopienas veidošanu, izmantojot futbolu, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, kā arī polarizāciju 

vietējā līmenī. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai, ar dzimumu saistītas vardarbības 

novēršana un meiteņu iekļaušana ir tēmas, ar kurām mēs strādājam projekta īstenošanas 

gaitā. 

 

Rezultāti 

o Jauktā dzimuma futbola izlase 

o Draudzīgi mači ar sporta profesionāļiem  

o Blakus notikumi vecākiem 

o Metodikas pārnesamība 
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Ierobežojumi 

Iniciatīvas vienīgais lielākais ierobežojums ir norāde uz iniciatīvu ietekmes novērtējumu. Šīs 

darbības var sniegt īstermiņa labumu un iesaistīt dalībniekus, bet nevar nodrošināt ilgtermiņa 

ieguvumus indivīdu uzvedībā. 

 

Gūtā mācība 

Futbols3 metodika, kas ir AHA izmantotā metodika un kuru radījusi Street football world 

(https://www.youtube.com/watch?v=-qOmq1cMUfI&t=1s), šķiet efektīvs līdzeklis, atbalstot 

kopienas veidošanas attīstību vietējā līmenī. Pamatojoties uz dažādu organizāciju īpašajām 

vajadzībām un mērķiem, to noteikti var pielāgot, lai atbalstītu dažādas darba jomas, kuru 

pamatā ir sociālas un uzvedības pārmaiņas, tostarp dzimumu normas. Starpnieka loma un 

metodikas izplatīšana skolām un sporta apvienībām var būt ļoti svarīga šādu projektu ilglaicīgai 

uzturēšanai un ilgtspējai. Fakts, ka projektam nepieciešami ierobežoti resursi, padara to 

pieejamu arī pamatorganizācijām. 

 

Valsts ierēdņu iesaistīšana visa programmas pīlāra un jo īpaši DIALECT projekta mērķu 

īstenošanā ir vērsta uz sadarbības protokolu izveidi un metodikas izplatīšanu dalībniekiem, 

kuri var kopīgi strādāt, lai īstenotu izglītības programmas un sporta klubus, kas var ietekmēt 

turpmāko politiku un darbu uz vietas. Nodrošināt, lai futbola vēstneši, pedagogi, treneri, kā arī 

dalībnieki būtu dažādi - dzimumam ir svarīga loma procesā iesaistīto dalībnieku un dzimumu 

stereotipu darbā. 

 

Kontaktinformācija 

ActionAid Hellas 

Petras 93, Kolonos Athens 

+306955069348 

sotiria.kyriakopoulou@actionaid.org 

 

Papildu informācija 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-qOmq1cMUfI&t=1s
mailto:sotiria.kyriakopoulou@actionaid.org
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. Beļģija: Beļģijas Bright futbola līga (BBFL) 
 

Abstrakts 

Beļģijas Bright futbola līga (BBFL) ir 2013. gadā izveidots amatieru sieviešu futbola čempionāts 

ar nosaukumu “Belgian Babe Football League” un pārdēvēts 2020. gadā. Pašlaik 56 komandas, 

kas sadalītas četrās divīzijās, un apmēram 1000 sieviešu piedalās Briseles līgā. Jaunajai līgai 

bija paredzēts startēt Lježā un Šarlruā 2021. gada martā, taču situācija ir neskaidra, jo amatieru 

sporta sacensības Beļģijā pašlaik ir apturētas. 

 

Prakses/darbības apraksts 

BBFL mērķis ir ļaut visām meitenēm un sievietēm, kas vēlas trenēties šajā sporta veidā, kas 

joprojām bieži tiek uzskatīts par vīriešu sporta veidu. BBFL nozīmē būt atvērtai visām 

sievietēm, visos līmeņos, sākot no iesācējiem līdz pat profesionāļiem, kuri vēlas izklaidēties. 

Mājas lapā var pieteikties visas sievietes un komandas. BBFL atbalsta arī “Play Beyond” Akhand 

Jyoti, indiešu organizāciju, kas integrē meitenes futbola komandā, vienlaikus apmācot viņas 

oftalmoloģijā, tādējādi nodrošinot izglītību un piekļuvi sportam, vienlaikus neļaujot viņām 

priekšlaicīgi doties piespiedu laulībās. 

 

Rezultāti 

Atvērta visām sievietēm, kuras vēlas trenēties sportā, neatkarīgi no līmeņa, prasmēm vai 

izturības. Ļaujiet sievietēm izklaidēties bez spiediena, spēlējot spēli, ko tradicionāli uztver kā 

vīrišķīgu. 

 

Kontaktinformācija 

hello@bbfl.be 

https://www.bbfl.be/ 

https://www.facebook.com/belgianbrightfootballleague 

 

  

https://www.bbfl.be/
https://www.facebook.com/belgianbrightfootballleague
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2.5. ES finansētie projekti 
 

2.5.1. Bulgārija: “Eiropas Sievietes Sportā: Pielāgojot sporta aktivitāšu pārvaldību priekš 
sievietēm” - E-Wins 
 

Abstrakts 

E-Wins mērķis ir padarīt sieviešu līdzdalību sportā redzamāku un palielināt izpratni par sieviešu 

vietu sportā, kā arī sporta pārvaldībā. Šī projekta galvenais mērķis patiešām ir parādīt, cik 

svarīgi ir iesaistīt sievietes kluba pārvaldībā, treniņos un apmācībā, kā arī kā profesionālas vai 

amatieru sportistes, un cik svarīgi ir izprast un pielāgot lēmumu pieņemšanu sportā sieviešu 

specifikai. Labas prakses izstrāde un īstenošana, reaģējot uz šiem aspektiem, būs svarīga šī 

projekta daļa. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Projekts aptver dažādas aktivitātes. Pētījumu veiks, izmantojot partnerorganizāciju iestāžu un 

klubu tīklu, kas noteiks labu praksi šajā jomā, ko var plaši īstenot Eiropā. Video materiāli, 

anketas un citi novatoriski rīki palīdzēs sporta dalībniekiem integrēt šo jauno praksi savās 

sporta struktūrās. Visās partnervalstīs tiks veikta virkne interviju. Visbeidzot, visa savāktā 

informācija tiks publicēta Eiropas Sieviešu līdzdalības sporta novērošanas centra platformā, lai 

ļautu Eiropas sportistiem sadarboties un uzņemties kopīgas iniciatīvas. 

 

Rezultāti  

E-Wins projektu vadīs daudznozaru komanda, kas sastāv no partneriem no universitātēm un 

citām sporta organizācijām. Šī zināšanu apkopošana ir galvenais projekta sākumpunkts, ko 

nevainojami uzsver EK izpildaģentūras veiktā projekta izvērtēšanā. E-Wins komanda sākotnēji 

koncentrēsies uz futbolu un vēlāk paplašinās savu pētniecības jomu ar citiem sporta veidiem. 

Programmas “Erasmus +” programmas “Sports” finansētā projekta “Eiropas Sievietes Sportā: 

Pielāgojot sporta aktivitāšu pārvaldību priekš sievietēm” (E-WinS) mērķis ir veicināt un 

paātrināt sporta feminizāciju Eiropas kultūrā, attīstot izpratni un izpratni par konkrētām 

problēmām, ar kurām sievietes saskaras savā sporta karjerā. Tas nozīmē palielināt sieviešu 

sportistu redzamību Eiropā un palīdzēt uzlabot viņu lomu un ietekmi sporta pārvaldībā. 

 

Gūtā mācība 

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta trim darba 

asīm: ekonomiskajam modelim un sieviešu ikdienas organizācijai sportā; sieviešu sporta 

snieguma attīstībai un pārvaldībai; kā arī komunikācijas praksei, lai uzlabotu sieviešu 

redzamību sportā, kas tiks izstrādāta projekta laikā, izmantojot attiecīgas aktivitātes. Labas 

prakses apmaiņa ir šī projekta pamatā, un tā rezultātā tiks izveidots Sieviešu sporta 

feminizācijas novērošanas centrs Eiropas kultūrā un struktūrā, tādējādi ilgtspējīgā veidā 

apmainoties ar šo labo praksi. 
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Kontaktinformācija 

National Sports Academy “Vassil Levski”, Bulgārija 

Adrese: 

Center for International Project Activities, National Sports Academy “Vassil Levski” 21, Acad. 

Stephan Mladenov, Str. Rectorate flor.5 room: 504/505 Studentski Grad, 1700 Sofia, Bulgārija 

E-pasts: erasmus.nsa@gmail.com 

 

Papildu informācija 

https://nsa-erasmus.com/en/ 

 

  

mailto:erasmus.nsa@gmail.com
https://nsa-erasmus.com/en/
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2.5.2. Bulgārija: “ALL IN - Ceļā uz dzimumu līdzsvaru sportā” 
 

Abstrakts 

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts iestādes un sporta organizācijas tādu politiku un programmu 

izstrādei un īstenošanai, kas vērstas uz dzimumu līdztiesību sportā, kā arī šīs idejas stratēģiskai 

integrācijai. Projekta dalībnieki ir Albānija, Austrija, Azerbaidžāna, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, 

Čehija, Dānija, Somija, Francija, Gruzija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Melnkalne, Nīderlande, 

Portugāle, Serbija un Spānija. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu valsts aģentūrām un sporta organizācijām tādu politiku un 

programmu izstrādē un īstenošanā, kuru mērķis ir līdzsvarot dzimumu nevienlīdzību sportā, 

kā arī dzimumu līdztiesības integrēšanas stratēģiju pieņemšanā. Citi projekta mērķi ir: 

o iesniegt visaptverošu un galīgu pārskatu par pašreizējām problēmām dzimumu līdztiesības 

jomā; 

o turpināt palielināt informētību par dzimumu un veicināt integrētu pieeju dzimumu 

līdztiesībai sportā. 

Rezultāti 

o sieviešu līderu skaita pieaugums sportā; 

o palielināt sieviešu sportistu skaitu "tradicionālajos” vīriešu sporta veidos. Piemēram, 

pēdējos gados Bulgārijā mums ir vairāk sieviešu čempionu boksos nekā vīriešu. 

Ierobežojumi 

Lai gan sieviešu līdzdalība sportā pakāpeniski palielinās, viņas joprojām ir nepietiekami 

pārstāvētas sporta iestāžu vadošajās struktūrās vietējā, valsts, Eiropas un pasaules līmenī. Dati 

no Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta sagatavotā ziņojuma par sieviešu pilnvaru 

īstenošanu un lēmumu pieņemšanu ES Padomes prezidentvalstij Luksemburgai liecina, ka 

sievietes veido vidēji 14% no lēmumu pieņemšanas amatiem kontinentālajās konfederācijās. 

 

Gūtā mācība 

Bulgārija šajā rangā ir salīdzinoši labi pārstāvēta, ierindojoties 6. vietā ES dalībvalstu vidū aiz 

Zviedrijas, Nīderlandes, Somijas, Francijas un Apvienotās Karalistes. Dati liecina par 

pārstāvniecību 10 populārākajās valstu sporta federācijās attiecīgajās valstīs 2015. gadā. 

 

Kontaktinformācija 

The Ministry of Youth and Sport; Governmental Organization; Sofia 1142, 75 Vasil Levski Blvd 

Tel: +359 2 9З00 834 

E-pasts: quеstiоn@mреs.gоvеrnmеnt.bg 

Papildu informācija 

http://mpes.government.bg/Default.aspx  

about:blank
http://mpes.government.bg/Default.aspx


 

   
PROJEKTA NUMURS: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP 

 
 

 43 

2.5.3. Bulgārija: ONE GOAL Projekts 
 

Abstrakts 

Projekta “ONE GOAL” mērķis ir pilnībā uzlabot sieviešu futbola treneru prasmes, tādējādi 

palīdzot viņiem stiprināt savu turpmāko nodarbinātību un veicināt ideju par meiteņu lielāku 

līdzdalību sportā. Projektu “ONE GOAL” līdzfinansē Eiropas Savienība, un tas ir izmēģinājuma 

projekts sporta jomā, kas vērsts uz izglītības apmaiņu un mobilitāti sportā. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Projekta mērķis ir uzlabot sieviešu treneru kvalifikāciju un kompetenci, apmainoties ar labu 

praksi, apmeklējot un apgūstot jaunas metodes no partnervalstu treneriem; izstrādāt 

vadlīnijas efektīvākām metodēm, kā apmācīt jaunas sievietes un trenēt trenerus par tēmu 

“vadības prasmes” un kā iesaistīt vairāk meiteņu sportā; palielināt šo jauno treneru pašapziņu 

un tehniskās prasmes, nodrošinot viņiem prasmes, kas vajadzīgas, lai radītu un īstenotu 

novatoriskas futbola prakses, kā arī nodrošināt, lai visas jaunās sievietes uzņemtos meistarību, 

mācoties sportā. 

 

Rezultāti 

o Izpētīt problēmas, ar kurām saskaras sievietes, mēģinot attīstīt karjeru, un apzināt šo 

sieviešu vajadzības, lai kļūtu par efektīvākiem treneriem. 

o Apmācības kursi vietējo sieviešu treneriem partnervalstīs, ko vada mūsu apmācītie treneri, 

lai attīstītu jaunas zināšanas par apmācības metodēm, psiholoģiskiem stimuliem un 

vadības prasmēm 

o Šī projekta laikā tiks izstrādāta metodika, lai trenētu meitenes, pareizos veidus, kā 

sazināties ar sievietēm, 

o Vietējais futbola turnīrs, kura laikā treneri pēc mūsu sniegto prasmju apgūšanas organizēs 

draudzīgu turnīru savās organizācijās, lai izvēlētos savu komandu starptautiskajam futbola 

turnīram Kauņā 

Kontaktinformācija 

Bulgārijas Sporta attīstības asociācija 5B Triaditsa iela, 1. stāvs 

Tel: +359 889 137 478 

E-pasts: info@bulsport.bg 

 

Papildu informācija 

https://www.bulsport.bg/ 

  

https://www.bulsport.bg/
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2.5.4. Itālija "EGPIS1 & EGPIS2 projekti “Meiteņu līdzdalības veicināšana sportā” 
 

Abstrakts 

Projekts “Meiteņu līdzdalības veicināšana sportā - 2, EGPiS2” radās pēc tam, kad bija izdevies 

īstenot iepriekšējo projektu EGPiS, ko finansēja EIROPAS Komisija Erasmus + programmas 

ietvaros. Egpis2 mērķis ir padziļināti risināt dažus būtiskus aspektus saistībā ar tematu 

“meiteņu un jaunu sieviešu līdzdalība sportā”, kas tika aplūkoti pirmajā projektā. 

 

Prakses/darbības apraksts 

Pamatojoties uz iepriekšējo EGPiS projektu, ko līdzfinansēja ERASMUS + projekts, EGPiS2 

mērķis ir atbalstīt jaunu meiteņu plašāku un labāku līdzdalību sporta praksē, veicināt dzimumu 

līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas, sociālo iekļaušanu, kā arī lielāku izpratni par sporta prakses 

nozīmi. EGPIS2 mērķis ir aizstāvēt instrumentus un stratēģijas, kas spēj atbalstīt meitenes, 

kuras piedalās sportā, jo viņas neiziet no sporta nodarbībām grūtākajā pusaudža vecumā. 

 

Rezultāti un stiprinājumi 

Projektu izstrādāja sadarbības pētniecības posmu 9 iesaistītajās valstīs (Itālijā, Apvienotajā 

Karalistē, Portugālē, Čehijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Latvijā, Turcijā un Kiprā) un radīja šādus 

intelektuālos rezultātus: 

o Pētījums par sociālajiem faktoriem, kas veicina meiteņu līdzdalību sportā: 

o Mudinājums meitenēm piedalīties sporta vadlīnijās N. 2: atjaunināta informācija par EGPiS 

metodoloģiju un stratēģijām un instrumentiem, kuru mērķis ir novērst sociālos faktorus 

un dzimumu līdztiesības politiku. 

o Egpis2 mācības: ērti pieejamas videoapmācības, kuru mērķis ir dažādi paredzēto saņēmēju 

komponenti: meitenes, ģimenes, darba ņēmēji, lēmumu pieņēmēji un vietējie 

administratori. 

o Veicināt meiteņu līdzdalību sportā – mācību kurss: formatīvs mācību modulis treneriem un 

treneriem, kura mērķis ir pārbaudīt projekta rezultātus un rīkus. 

o Projekta rezultāti kļūs par kopīgu un kopīgu informāciju, kas pieejama turpmākai 

izmantošanai un īstenošanai Eiropas līmenī 

Kontaktinformācija 

APP Basilicata 

Via Nazionale, 159-85012 Corleto Perticara (PZ) 0971 963243 3472546627 

E-pasts: basilicata@endas.it 

 

Papildu informācija 

https://egpis2.com/ 

https://egpis2.com/

