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EWA Kimdir1 
 
EWA, ERASMUS+ programı tarafından ve Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa finanse edilen bir 
işbirliği ortaklığıdır. Ancak , …  
 

“EWA sadece bir proje değil, bir idealdir. Yaptığı sporu seven, kulübünün soyunma 
odalarında güvende hissetmek isteyen, bir insan olarak saygı görmek, sporcu olarak 
tanınmak, takımının profesyonelleri tarafından desteklenmek isteyen her kız ve 
kadın için bir idealdir. EWA, her gün rekor kırmak için, maç kazanmak için, eğlenmek 
için çabalayan kadın sporcudur.” 

 
Neden Bunu Yapıyoruz 
 

Sporda Kadın İstismarı ve Taciziyle Savaşmak  
 
 Sporda kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve taciz, kadın sporcuların her spor dalında 
karşılaştığı, her alana tesir eden bir problemdir. Erkekler tarafından gösterilen ayrımcı tavırlar 
ve davranışlar, tüm ana spor alanları ve sahalarında kadın sporcuları sürekli tehlikeye ve 
üstülerinde baskı kuran buzdağının sadece görünen ucudur. 
 
  Her bir – şiddet, istismar, taciz, ve ayrımcılık- birbiriyle örtüşen bir takım dinamiği ima 
eder, ve her biri geniş bir aralıkta kendini ifade eder (sözel, fiziksel, cinsel, duygusal, 
psikolojik, sosyal, kültürel, organizasyonel, ekonomik, medya, ve benzeri)   ve farklı zararlı 
amaçlar (suçlunun kişisel egosu, cinsel tatmin, mali sömürü, kültürel boyun eğdirme, statü 
kazancı, ve benzeri.) içindir.  
 
Kim ile Yapıcağız 
 
Hedef Kitlemiz 
 

• Sporda Eşit Haklar Elçileri: Diğer hedef gruplarını direkt etkileme rolünü üstelenen, 
proje sırasında seçilen ve eğitilen bir grup kadın sporcular.  

• Avrupadaki Kadın Sporcular: Projemizin ana unsurları: yeni gelenler, amatörler, 
profesyoneller. 

• Spor Profesyonelleri: Kadın sporcularla çalışırken dayatılan şovenist kültüre karşı 
çıkmak isteyen yöneticiler,  koçlar, sağlık çalışanları, muhabirler.  

• Seyirciler: Bir yandan, maçlara ve oyunlara katılımlarıyla kadın sporlarının gelişmesinı 
desteklerken, bir yandan da, seyirciler, istatiksel olarak fanı oldukları sporcuların ana 
şiddet failleridir.  

 
1 https://ewa-project.eu/project.php  
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Ne Yapıcağız  
 
Esas spor alanlarında kadın sporculara karşı şiddet, taciz, istismar ve ayrımcılığı aktif bir 
şekilde engellemesi ve karşı çıkması için, onlar bilgi, eğitim ve proje tarafından özellikle 
tasarlanmış pratik aletleri sağlayan, kadın sporcular, profesyoneller, spor menajerleri ve 
Avrupada politika belirleyenlerden oluşan bir topluluk oluşturacağız.  
 
Proje Partnerleri 
 
Kordinatör 
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale – Milli Demokratik Sosyal Eylem Enstitüsü 
(E.N.D.A.S.), Italy. 
 
Partnerler 

• BulSport/Bulgarian Sports Development Association, Bulgaria. 

• Çatalca District Directorate of National Education (CDDNE), T. 

• European Institute for Local Development (EILD), Greece. 

• GENÇ GİRİŞİM EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ- Young Initiative 

Education, Youth and Sports Club Association, Turkey. 

• INFOREF, Belgium. 

• Inovacija Akademija- Innovation Academy, Lithuania. 

• Latvian Sports Federations Council (LSFP), Latvia. 

• Cyprus University of Technology (CUT), Cyprus. 
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Sporda İstismar ve Taciz Türleri2 
 
IOC(Uluslararası Olimpiyat Komitesi)Uzlaşma Bildirgesinde kabul edilmiş tanımlamalar 
(Mountjoy, 2016) 
 
o  Fiziksel İstismar: Yumruk, dövme, tekmeleme, ısırma, yakma ya da başka bir şekilde bir 

sporcuya zarar verme ile oluşan kazara oluşmamış travmalar veya fiziksel yaralanmalar. 
Buna aynı zamanda zoraki ya da mecburi uygunsuz fiziksel aktiviteler (örneğin, yaşa ugun 
olmayan ya da vücut yapısına uygun olmayan antreman yüklenmeleri; yaralanma veya 
acı içinde olma durumlarında) ; zorla alkol tüketimi ya da sistematik doping uygulamaları 
da dahildir. 
 

o Psikolojik Şiddet: Güç farkı olan bir ilişki içerişinde kasten, süre gelen, tekrar eden temas 
olmadan yapılan davranış şekli. Bu istismar şekli, diğer istismar şekillerinin merkezindedir. 
Bazı tanımlamalar duygusal veya psikolojik tacizi birbirinin yerine geçebilir olarak ifade 
eder. Bu belgede, ruhun duygulardan daha fazlasından oluştuğunu kabul ederek 
psikolojik istismarı tanımlıyoruz. Ruh aynı zamanda bireyin kendisi ve dünya hakkındaki 
bilişlerden, değerlerden ve inançlardan oluşur. Psikolojik istismarı oluşturan davranışlar, 
tüm derin kapsamıyla kişinin iç yaşamını hedef alamaktadır. 

 

o Cinsel İstismar: Cinsel nitelikte, temassız, temassız veya penetratif, rızanın 
zorlandığı/manipüle edildiği veya verilmediği veya verilemediği herhangi bir davranış. 

 

o Cinsel Taciz: İster sözel, ister sözel olmayan veya fiziksel olsun, cinsel nitelikte istenmeyen 
ve hoş karşılanmayan davranışlarç 

 
o Güvenli Spor:  Güvenli, adil ve sporculara karşı her türlü bilinçli şiddettin olmadığı bir 

atletik alan.  

 
  

 
2  Tanımlamalar IOC Uzalaşma Bildirgesinde kabul edilmişdir. 
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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Yaklaşımımız  
 
Bu yayın, dört aşamada düzenlenen ve uygulanan bir araştırma sürecinin çıktılarından elde 
edilmiştir. İlk aşamada, her katılımcı ülkede spordaki eşitsizliklerin ve cinsiyete dayalı şiddetin 
ortadan kaldırılmasına adanmış organizasyonların haritasını çıkarmayı amaçlayan kapsamlı 
bir masa başı araştırması yapılmıştır. Bu aşamada, her ülkede müdahale açısından katalitik 
bir rol oynayabilecek önemli kuruluşların bir listesini oluşturmak için uygun sayıda çalışma 
saati / proje süresi sağlanmıştır. 
 
Bir sonraki aşamada, Avrupa kapsamındaki işbirlikçi kuruluşların tek bir haritasını oluşturmak 
için paydaşlarla bağlantı ve iletişim sürecine vurgu yapılmıştır. Bu sürecin amacı, çeşitli 
paydaşların Meslektaşlarına Avrupa düzeyinde ulaşabilmeleri, fikir ve endişe alışverişinde 
bulunabilmeleri, iyi uygulamaları paylaşabilmeleri, hatta sporda cinsiyet ayrımcılığı ve 
şiddetiyle mücadele etmek için ortak girişimler geliştirebilmeleri için "alan" ve ortak 
metodoloji sağlamaktır. Böylece, bu aşamada, EWA projesinin belirtilen uygulama 
aşamalarında: iyi uygulamaları haritalamak ve sivil tartışmalara katılmak, aktif rol oynama 
davetine yanıt veren kuruluşlarla paydaşların listesi kesinleştirilmiştir.   
 
Proje hedeflerine ulaşmanın temel bir ön koşulunun, doğrudan ilgililerin üçüncü aşamaya 
aktif katılımı olduğu göz önüne alındığında, tüm kuruluşlara ülkelerinde uyguladıkları ve 
Avrupa düzeyinde vurgulanmaya değer olan girişimleri, uygulamaları, politikaları ve projeleri 
kaydetmelerini isteyen bir kayıt formu gönderilmiştir. Bu aşağıdan yukarıya yaklaşımın ikili 
bir amacı vardır. Bir yandan en ilgili organların görüşlerini dikkate aldır, diğer yandan bu 
sürecin son ve belki de en kritik aşaması olan kamuoyu tartışmasının uygulanması için 
"köprü" haline gelir. 
 
Son aşamada, tüm katılımcı ülkelerde sporda cinsiyet ayrımcılığı ve şiddeti, mevcut 
ihtiyaçları, hali hazırda uygulanan veya uygulanması gereken politikaları, iyi uygulamaları 
vurgulama ihtiyacını ve her katılımcının bu yöndeki katkılarıyla ortaya çıkan fırsatları 
tartışmak için sivil tartışmalar düzenlenmiştir. Nitekim, sivil tartışmalarının ana sonuçları ve 
bulguları, doğrudan ilgili örgütlerin güncellenmiş tavsiyeleri oldukları gerekçesine dayanarak, 
aynı zamanda gelecekteki araştırmalar için temel öneriler oluşturdukları için bu el kitabına 
dahil edilmiştir. 
 
 
Sonuç olarak, bu el kitabının yayımlanması, EWA'nın İnteraktif Platformu3, bu projenin bir 
parçası olarak zaten başlatılan kamuoyu tartışmasının belki de Avrupa düzeyinde devam 
ettiği bir web alanı olan EWA'nın İnteraktif Platformunun çalışması ile tamamlanmıştır. Bu ilk  

 
3 https://ewa-project.eu/platform/ 
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adımın cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı gelecekteki girişim ve uygulamalara 
dönüştürülmesi umulmaktadır. Bu doğrultuda Kadın Sporcuların Güçlendirilmesi (EWA 
projesi) projesini bir başlangıç noktası haline getirmeye çalışacağız. 
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1. Sivil diyalog Prosedüründen Çıkarılan Dersler 
 
2021 yılında EWA proje ortakları, sporda cinsiyet ayrımcılığı konusunu etkili bir şekilde ele 
almak için halka açık bir diyalog başlatmak için insiyatif almıştır. Sonuç, tüm katılımcı 
ülkelerde yuvarlak masa tartışmalarının düzenlenmesi olmuştur. Bu tartışmalara sporla ilgili 
derneklerin, kulüplerin, federasyonların, hareketlerin, toplulukların, kamu kuruluşlarının ve 
diğer ilgili paydaşların onlarca temsilcisi katılmıştır. 
 
Avrupa genelinde bu grup insanın görüş ve deneyimlerinin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve 
özetlenerek sporda cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete karşı uygulamaların hayata geçirilmesi 
açısından önemli kabul edilmiştir. Bu insanlar ilk elden gördüklerinden ve kişisel 
deneyimlerinden "neyin işe yarayıp neyin yaramadığını", yani cinsiyet ayrımcılığına karşı 
politikaların nasıl etkili ve sürdürülebilir hale gelebileceğini biliyorlardır. Bu sorunu çözmek 
için, tüm yuvarlak masa tartışmaları üç ana eksen etrafında düzenlenmiştir: 
 
o Sporda cinsiyet ayrımcılığına karşı başarılı bir politikanın temel unsurları 

o Sporda cinsiyet ayrımcılığına karşı etkili bir Avrupa ağının işletilmesine yönelik öneriler ve 
her katılımcı kuruluşun bu amaçla katkıda bulunabileceği yollar  

 
Bu sürecin temel bulguları ve sonuçları, olguyu ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama ve 
politikaların daha etkin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıda sunulmuştur.  
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1.1. Sporda cinsiyet ayrımcılığına karşı başarılı bir politikanın temel unsurları 
 
o Her ülkede, ilgili tüm tarafları “aynı sayfaya koyacak” bir ortak zeminin oluşturulması ve 

her spor federasyonu başına en az bir tane olmak üzere bir Sosyal Güvenlik Görevlisi 
kurumu gibi organların kurumsallaştırılması, uygulanan ilgili politikaları etkin bir şekilde 
destekleyebilir..“Kurum içi  Sosyal Güvenlik Görevlisi”nun kurumsallaşması, sporda 
cinsiyet ayrımcılığına karşı uygulanan tüm eylemler için bir referans ve koordinasyon 
noktası olabilir. Son olarak, federasyonlar arasındaki bir sinerji, politikaların 
uygulanmasının olumlu etkilerini arttırabilir. Tartışma sırasında kurumsallaşmanın rolü ve 
standartlaştırılmış prosedürlere duyulan ihtiyaç, kalıcı değişikliklere ulaşmanın bir yolu 
olarak birden fazla kez vurgulanmıştır. 
 

o  Erken aşamada, yani okullarda ve jimnastik dersleri sırasında, klişelerin, cinsiyet kalıp 
yargılarının ve şiddetin yeniden üretildiği müdahalelere vurgu yapılmalıdır. Aynı zamanda 
ilköğretim, en etkili öğretim ve değişen fırsatlar potansiyeline sahip bağlam olarak kabul 
edilmektedir. Her şey okulda başlar: Beden Eğitimi dersinde daha az "cinsiyete dayalı" 
sporlar yapılmalı,kadın sporculara görünürlük sağlayan eşitlik sorunları ve maruz 
kaldıkları saldırganlıklar hakkında öğretmenleri ve antrenörleri eğitilmelidir. 

 

o Spor ortamlarında çalışan kişiler  (sporcular, spor profesyonelleri, antrenörler vb.) 
tarafından oluşturulmayan ve onlardan gelmeyen bir politikanın uygulanmadığı bir 
metodolojinin benimsenmesi ve uygulanması.  Spor ortamlarında çalışan kişilerle politika 
yapıcılar arasında örneğin  iyi uygulama çalışmalarının üretilmesine yönelik işbirliği 
doğrudan ilgilileri tam olarak meşgul etmeye ve istenen sonucun tam tersine yol 
açabilecek hatalardan, iletişim sorunlarından ve yayılma sorunlarından kaçınmaya 
yardımcı olan bir metodolojiyi açıklamaktadır. Aynı doğrultuda, bir etki çalışmasının 
uygulanması ve insanların değişiklikleri nasıl algıladığı ve politikanın vermek istediği 
mesajlar hakkında bir çalışma yapılması gerekmektedir.  

 
o Başarı olasılığını daha da artırmak için,bir politika, uzun vadede hem niteliksel hem de 

niceliksel olarak değişimin ölçülebilmesi için toplumsal cinsiyetle ilgili verilerin 
toplanmasını sağlamalıdır. Bu koşul, politikanın plan ve hedef belirlemesinin 
oluşturulmasına ve gerekirse yeniden şekillendirilmesine de yardımcı olabilmektedir. 
Kulağa "sıradan" gelmektedir, ancak bu hüküm her zaman uygulanmamaktadır. Nicel ve 
nitel verilerin tutulması, paydaşların şiddet olaylarını izlemesine, izleme göstergelerini 
tanımlamasına ve ön yargıların gertçekten ortadan kaldırılmasını sağlamasına olanak 
tanımaktadır.  

 
o Özellikle #MeToo hareketinin patlak vermesinden sonra, bir politika, uygulanan 

politikanın sürekli olarak uygulanmasını sağlamadan, paydaşların yasaların öngördüğü 
asgariyi (ilgili bir seminer yürütmek gibi) uygulama riskini ele almalıdır.  
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o Kılavuzlar, iletişim kodları, mevzuat vb şeklinde bir politika ile ilgili her türlü çaba, sürekli 

iyi organize edilmiş eğitim eylemleriyle ilişkilendirilmelidir. Sporda hikâye anlatımı, 
toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmanın etkili bir yoludur. Homofobik zorbalığa karşı geniş 
çapta başarıyla uygulanmıştır. Dahası, Gey- Heteroseksüel ittifaklar paradigmasını 
izleyerek sporda cinsiyet eşitliği için "erkek müttefiklerin katılımı" etkili bir şekilde 
çalışabilir ve uygulanan politikanın yararlılığını çoğaltabilir. 

 
o Her politika, uygulanacağı ülkenin özel ihtiyaçlarına ve sosyokültürel bağlamlarına 

dikkatle uyarlanmalıdır. Bir bağlamda başarılı olan bir politikanın ayrım gözetmeksizin 
benimsenmesinin, farklı bir bağlamda etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Ayrıca, kılavuz gibi 
basılı materyallerin tek kullanımı daha az etkili olma eğilimindedir. Kitlesel ve/veya sosyal 
medyada yayınlanan rol yapma oyunları veya kısa filmler gibi interaktif araçlara vurgu 
yapılmalıdır. Bu müdahale yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete, cinsel tacize 
ve ayrımcılığa karşı mücadelede daha yararlı olduğu kanıtlanmıştır. 

 
o Başarılı bir politika, cinsiyet ayrımcılığı sorunlarının ele alınmasındaki kilit rolleri 

nedeniyle antrenörleri, spor öğretmenlerini ve spor profesyonellerini hedeflemek için çok 
önemlidir. Onları sahada “değişim ajanları” yapmak amacıyla eğitim seminerlerinin 
oluşturulması, büyük ölçekli değişimlere ulaşmanın bir yoludur. 

 
o Kadınların sesi duyulmaz ve saygı duyulmazsa herhangi bir politik reform başarılı olamaz. 

Kadın sporunun hak ettiği ilgiyi tabandan en üst seviyeye kadar görebilmesi için onların 
bakış açısı ve sesi her şeyden önce gelmelidir.Spor sektöründe hem kamu hem de özel 
kuruluşlarda sorumluluk pozisyonlarında yer alan kadın sayısının artırılmasına, kadınların 
antrenörlük pozisyonlarına ve karar alma merkezlerine katılımının güçlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. 

 

o  Bilgi ve eğitim arasında ayrım yapmak önemlidir. Spor dünyasında kadınları ve erkekleri, 
bazen çok zor ve sinir bozucu olsa da, her türlü ayrımcılığın ve tacizin nasıl önleneceği ve 
rapor edileceği konusunda bilgilendirmek ve duyarlı hale getirmek çok önemlidir. Öte 
yandan, eğitim bölümünün, toplumsal cinsiyet eşitliği elçilerinin kendi toplulukları için rol 
modeli ve referans noktası olmaları için edinmeleri gereken belirli beceri ve yeterliliklere 
odaklanması gerekir.  
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1.2. Sporda cinsiyet ayrımcılığına karşı etkili bir Avrupa ağının işletilmesine 
yönelik öneriler ve her katılımcı kuruluşun bu amaçla katkıda bulunabileceği 
yollar  

 
o  İlgili birçok projenin tamamlanmasından sonra proje ortakları arasındaki işbirliği ve 

iletişim sona erdiği için çoğu işbirliğinin kaybedildiği yaygın olarak kabul edilmektedir. 
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı projelerin uygulanması sırasında oluşturulan ağların 
sürdürülmesine yönelik prosedürlerin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 
ağ üyeleri, kullanıcıların yalnızca bir Wi-Fi bağlantısıyla görüntülü ve sesli arama 
yapmasına, metin mesajları göndermesine vb. olanak tanıyan ücretsiz, çok platformlu 
mesajlaşma uygulamalarından yararlanabilir. 
  

o Bir projenin sona ermesinden sonra bir ağın sürekliliği ve sürdürülebilirliği, bakımı için 
operasyonel bir fonun mevcut olması durumunda da sağlanabilir. Başka bir yol da projeyi 
"üzerine inşa etmek"tir. Örneğin, ortaöğretimde uygulanan bir proje aynı ağ üyeleri 
tarafından ilköğretim ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.   

 

o Her ülkede sporda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete odaklanan bir merkezin kurulması 
ve ardından bunların Avrupa düzeyinde birbirine bağlanması, elde edilen verilerin etkin 
bir şekilde işlenmesini ve dağıtılmasını sağlayabilir. Tanınmış ve köklü kuruluşlar bu ağa 
dâhil edilmeli ve faaliyetleri "çarpan etkisi" yaratabilecek "elçiler" atanmalıdır.  

 
o Ağın çabalarının olumlu bir etki yaratabilmesi için malzeme/çıktı üretiminde ve eğitimin 

oluşturulmasında güçlü bir sinerjiye ihtiyaç vardır. Spor bağlamı "kolay değildir" ve 
yeniden şekillendirme ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele çabası sırasında olumsuz 
tepkiler oluşabilimektedir. Sinerji açısından, EWA'lar gibi çalışma grupları oluşturulmalıdır 
oluşturulmalıdır, çünkü katılımcı kuruluşlar her bir ortağın neler sunabileceğine ilişkin her 
zaman net bir fikre sahip değildir. Bu nedenle, farklı kuruluşların birbirini tanıması 
önemlidir.   
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2. En İyi Uygulamalar 
 
Bu el kitabı, EWA projesine katılan ülkelerde çeşitli kuruluşlar (devlet kurumları, spor 
organizasyonları, federasyonlar, STK'lar) tarafından başlatılan girişimleri vurgulamayı 
amaçlamaktadır. Bu girişimler, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde gelecekteki eylemler 
için en iyi uygulamalar ve öneriler olarak yararlı olabilir. En iyi uygulamaların toplanması için, 
kullanılan kodlama Avrupa Komisyonu'nun Sporda Cinsiyete Dayalı Şiddet4 başlıklı 
çalışmasına dayanmaktadır. Kaydedilen bu en iyi uygulamalar aşağıdaki tematik alanlara 
entegre edilebilir: 
 
 

1. Sporda kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için aktif devlet politikası 
önlemleri  
 

2. Halkı bilinçlendirme kampanyaları  
 
 

3. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye ve ele almaya yönelik eğitim 
girişimleri 
 
 

4. Spor organizasyonlarının ve diğer kuruluşların girişimleri (örneğin, STK’lar, yerel 
yönetim organları) 
 
 

5. AB tarafından finanse edilen ilgili projeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf  
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2.1 Sporda kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için alınan aktif devlet 
politikası önlemleri 

 
2.1.1 Kıbrıs:  Çocuklara ve Genç Sporculara Odaklanarak, Spordaki Tüm Katılımcılar için Refah 
ve Koruma Önlemlerinin Uygulanmasına Yönelik Kıbrıs Spor Organizsyonu Klavuzu (CSO) 
 
Özet 
CSO klavuzunun amaçları : a) refah ve koruma önlemlerinin uygulanması için ulusal spor 
federasyonlarına farkındalık ve kılavuz ilkelerin sağlanması, b) ulusal spor federasyonlarının 
ilgili önlemleri almaları için teşvik edilmesi ve desteklenmesi ve c) CSO ve ulusal spor 
federasyonları arasında ortak bir refah politikası felsefesinin benimsenmesi. 
 
Uygulamanın/ Eylemin Tanımlaması 
Program ulusal spor federasyonlarını (Komiteler/ Yönetim Kurulu) hedeflemektedir. CSO 
Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (the Gender Equality in Sport Committee) 
tarafından öncelikle yazılı bir belge şeklinde tasarlanan ve sporda çocuk ve gençleri ön 
planda tutarak, tüm spor katılımcıların refah ve güvenliğini sağlamak için ulusal spor 
federasyonlarına adım adım rehberlik sağlayan bir eğitim programıdır. CSO rehberi sporda 
istismar ve taciz hakkında bilgi ve malumat sağlar (tanımlar, sporda hangi tür istismarın nasıl 
ve neden gerçekleştiği) ve herkesin korunması ve refahı için benimsenecek ve uygulanacak 
olan aşağıdaki sekiz (8) adımı , çocuk-sporculara vurgu yaparak, önerir: Politika beyanı, 
işleme prosedürleri, destek (sosyal yardım görevlisi rollerinin oluşturulması), eğitim ve 
öğretim,  etik kuralları, personel işe alım prosedürleri, çocuk koruma ve refah ve izleme ve 
değerlendirme mekanizmaları konusunda uzmanlaşmış kuruluşlarla işbirlikleridir. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Bu kılavuzun başarısı, kuruluşunu karakterize etmesi amaçlanan uzun vadeli uygulamaya 
dayanır. Bu amaca ulaşmak için CSO, rehberde açıklanan 8 adımlı önlemlerin uygulanması 
konusunda özel eğitim vermek amacıyla ulusal spor federasyonlarının başkan ve 
yöneticilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemektedir. Seminerler sırasında katılımcılara, 
politika beyanları, bilgilendirici broşürler, yararlı temaslar ve kendilerine özgü - ulusal 
federasyonun - refah politikasının uygulanmasında yardımcı olacak diğer eğitim materyalleri 
de dahil olmak üzere destekleyici materyaller sağlanmıştır. Ayrıca, bir ulusal spor 
federasyonu somut önlemler aldığında, CSO rehberinin uygulanmasına yönelik süreklilik ve 
proaktif yaklaşımı sağlamak için, kuruluşun ulusal spor federasyonunun tanıtım ve pazarlama 
amaçları için sunulabilecek koruma ve refahın teşviki konusundaki proaktif çalışmalarını 
takdir etmek için CSO tarafından bir logo ile birlikte bir sertifika alacaktır.  
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İletişim Bilgileri 
Tel: +357 228970000 
Fax: +357 223582222 
 
Daha Fazla Bilgi için 
https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf (in Greek) 
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2.1.2. Belçika: “Kadınların Sporda Güçlendirilmesi”:  Interfederal Belçika Olimpiyat 
Komitesi'nin (COIB) bir girişimi 
 
Özet  
Toplumsal cinsiyet eşitliği, spor aracılığıyla daha iyi bir dünya arayışımızda önemli bir 
hedeftir. Yaşlarına bakılmaksızın sporda kadınlar için hala çok fazla engel var. “Kadınları  
Sporda Güçlendirmek”, hem yönetimde hem de sahada engelleri kaldırmak demektir. 
“Kadınları Sporda Güçlendirme” misyonu, eş zamanlı olarak kadınların spora katılımının ve 
görünürlüğünün önündeki engelleri belirlemek, belirlenmiş yönergelere dayalı olarak cinsiyet 
eşitliğini teşvik etmeye odaklanan bir strateji belirlemek ve hedeflenen eylem planlarını 
uygulamaktır. Sporcuların yanı sıra antrenörler, yetkililer ve idarecileri de ilgilendirmektedir. 
Bu yenilikçi proje, üç Belçikalı dil topluluğu olan Adeps, Sport Vlaanderen ve Ostbelgien, tüm 
spor federasyonları ve diğer birçok ortakla yapılan işbirliğinin sonucudur. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
2018 yılında, COIB (Interfederal Belçika Olimpiyat Komitesi) yönetim kurulu, üç kadın 
üyesinin inisiyatifiyle, Dominique Gavage (COIB seçim Komisyonu üyesi), Gwenda Stevens 
(COIB yetkilileri Komisyonu başkanı) ve Dominique Monami (eski tenis oyuncusu, 2000 
Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya), “Kadınlar ve Spor” görev gücü uygulamaya karar 
verdi. Amaç, kadın sporunu teşvik etmek için bir strateji geliştirmekti. Bu görev gücü 
tarafından 214 sporcu, antrenör, idareci ve Belçika Takımı yetkililerinden oluşan bir kadın 
örneklem grubu arasında yapılan bir anket, %68'inin kadınların spor yapısında yeterince 
temsil edilmediğini düşündüğünü göstermiştir. Bu arada, sadece %23'ü kadınların medyadaki 
erkek meslektaşlarıyla aynı görünürlüğe sahip olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, yine de bu 
araştırmaya göre, kadınların bu görünürlük eksikliğinin ilk sorumlusu medyadır. Son olarak, 
%72’lik kesim kadın ve erkek sporcular arasındaki bu farkın cinsiyetler arasındaki ücret 
farkında da kendini gösterdiğini ekliyor. Başka bir deyişle, harekete geçme zamanı! 
 
Bu girişimin güçlü bağlantıları olan “Game Changers”, kadın sporunu teşvik etmenin 
zamanının  geldiğini düşünen Ann Wauters, Gella Vandecaveye, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, 
Kim Gevaert, Gitte Haenen, Kimberly Buys, Elfje Willemsen ve Nicky Degrendele olmak üzere 
dokuz seçkin sporcunun temsil ettiği bir gruptur.. Bu grup, bu projede rol almak ve taahhütte 
bulunmak isteyen tüm sporculara – kadın ve erkek – açıktır. “Kadınlar ve Spor” görev gücü ile 
birlikte “Game Changers”, kadın sporlarını geliştirmek ve elit sporda kadın ve erkek arasında 
eşit muamele için gönüllü bir strateji geliştirmek ve herkesin bir sorumluluk pozisyonuna 
erişmesine yardımcı olmak için çalışacaktır. 
 
 
 
 
 



 

   
PROJE NUMARASI: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP 

 
 

 17 

Misyon 
“Sporda Kadınları Güçlendirme’nin misyonu, eş zamanlı olarak kadınların spora katılımının ve 
görünürlüğünün önündeki engelleri belirlemek, belirlenmiş yönergelere dayalı olarak cinsiyet 
eşitliğini teşvik etmeye odaklanan bir strateji belirlemek ve hedeflenen eylem planlarını 
uygulamaktır. Sporcuların yanı sıra antrenörler, yetkililer ve idarecileri de ilgilendirmektedir. 
Bu yenilikçi proje, üç Belçikalı dil topluluğu olan Adeps, Sport Vlaanderen ve Ostbelgien, tüm 
spor federasyonları ve diğer birçok ortakla yapılan işbirliğinin sonucudur. 
 
 
Aktiviteler 
Tüm spor paydaşlarının desteğiyle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme 
kampanyaları yürütmek. Okullarda ve spor kulüplerinde genç kızların spor yapmasını teşvik 
etmek için özel çalışmalar yapmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler ve ağ 
oluşturma çalıştayları düzenlemek, sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşımını artırmakdır. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Dominique Gavage, “COIB misyon – vizyonunun bir parçası olarak, kadınlara sporda daha 
büyük bir yer edinmeleri için ilham vermek çok önemlidir” demektedir. “Rolleri ne olursa 
olsun, sporcu, antrenör, yetkili veya yönetici olarak sporda aktif olan kadınların yüzdesini 
artırmak istiyoruz”. Belçika Kedileri'nin yıldızı Ann Wauters, "Bir sporcu ve bir kadın olarak, 
antrenör, yetkili veya yönetici gibi denetleyici rollere erişebilmenin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum" demektedir. Kadınların görünürlüğünü mutlaka artırmalı, pragmatizm ve 
başarı hedeflerine ulaşmaları için gerekli araçları vererek aktif rol oynamaya teşvik etmeliyiz” 
diye belirtimektedir. “Game Changers” misyonlarında başarılı olmak için kendilerini bu 
projeye dahil etmeye ve sahada somut adımlar atmaya kararlılar. “Game Changers” 2018'de 
dokuz elit sporcuyu içermekteydi. Bu grup, bu projede rol almak ve taahhütte bulunmak 
isteyen tüm sporculara – kadın ve erkek – açıktır. Şimdi, işleri sarsmaya kararlı 29 sporcuyu 
içeriyor. “Sporda Kadınları Güçlendirmek” web sitesi, “Haberler” bölümünde aylık olarak 
sporcu referansları önermektedir. 2018'de kuruluşundan bu yana, 200'den fazla referans 
toplanmış ve yayınlanmıştır. 
 
Kısıtlamalar 
Bu eylemin daha güçlü olması için daha görünür hale getirilmesi gerekmektedir. EWA projesi 
gibi diğer girişimlerle bağlantı kurmak mükemmel bir fırsat olacaktır. 
 
Çıkarılan Dersler 
Her alanda (okullar, spor kulüpleri, genel kitle vb.) eylemler yapılmalı, tüm paydaşlar dahil 
olmalı, bilgilendirilmeli ve eğitilmeli, tüm medya (basın, sosyal medya vb.) kullanılmalı ve her 
zaman tetikte olmalıyız!  
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İletişim Bilgileri 
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) 
Avenue de Bouchout 9,  
1020 Brussels (Belgium) 
Tel: +32 (0)2 474 51 50 
Email: info@olympic.be 
 
Daha Fazla Bilgi için 
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 
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2.1.3. Türkiye: Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Projesi, Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması 
 
Özet  
Rapor, bir dizi tematik haritalama çalışmasının ve Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi kapsamında toplumsal cinsiyet 
eşitliği (Gender Equality, GE) izleme göstergelerini geliştirmeye yönelik çabaların sonucudur. 
Proje (2013-2017), çeşitli kurum ve paydaşlarla toplantılar ve fikir alışverişini içermektedir. 
Bu süreçte ortaya çıkan ortak nokta, Türkiye'de uygulanan GE politikalarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için bağımsız mekanizmaların geliştirilmesi gerekliliğiydi. 
 
Uygulamanın/Eylemin Açıklaması 
Raporun amacı Türkiye’de sporda cinsiyet eşitliğinin haritasını çıkarmak ve bu alanda cinsiyet 
eştliğinin sağlanmasında gerekli olan norm ve standartları belirleyerek göstergeler 
geliştirmektir. Bu sayede kadınların sporda fırsatlara eşit erişimin önündeki engellerin 
kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, statülerinin iyileştirilmesi ve sporda aktif olarak yer 
almalarının sağlanması hedeflenmiştir. Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, çalışma alanını belirlerken “toplumsal 
cinsiyete duyarlı haklar temelli” bir yaklaşım benimsemiştir. Projenin temel amaçları arasında 
şunlar yer almaktadır: GE için geliştirilen uluslararası norm ve standartların Türkiye'deki 
mevzuat, uygulama ve izleme politikalarına dahil edilmesini desteklemek; haritalama yoluyla 
GE ile ilgili sorunlu alanların raporlanması; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine özgü izleme 
göstergeleri geliştirerek Türkiye'de bağımsız, bilimsel ve yaygınlaştırılmış bir stratejinin 
kurumsallaşmasına katkıda bulunmak; ve GE alanında hükümet – sivil toplum işbirliğini ve 
izleme kapasitesini geliştirmek. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projenin 
yararlanıcısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı; Merkezi Finans ve İhale Birimi ihale 
makamı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği ise uygulayıcı ortak olmuştur. 
 
Sonuçlar & Güçlü Yönler 
Proje kapsamında aşağıdaki eylemler gerçekleştirilmiştir: 
o Sivil Toplum Kuruluşlarının (CSO) ve Diğer Kamu Aktörlerinin Kapasitesinin (Yapısal 

İzleme) Haritalandırılması 
o Türkiye’de Toplumsal Cİnsiyet Eşitsizliğinin Haritalanması 
o Spora Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
o Sporda Karar Almada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu 
o Sporda Cinsiyete Dayalı Şiddet 
o Spor Medyasında Cinsiyet Eşitliği 
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Kısıtlamalar 
Sporda cinsiyet eşitliği hakkının iddia edilmesi, özellikle örgütsel boyutunda neredeyse yok 
denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu rapor, Türkiye'de spor alanında toplumsal cinsiyet 
eşitliğini savunmak için bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Önemli bir boşluğa işaret etmek 
gerekiyor: Sporla ilgili uluslararası politika belgelerinin Türkçe versiyonları yoktur ve ilgili 
kurumlar ilgili uluslararası belgelerin Türkçe versiyonlarından yoksundur. 
 
Çıkarılan Dersler 
Projenin hedefi doğrultusunda belirlenen on tematik alanda (kadına yönelik toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetle mücadele; siyasi karar alma süreçlerine katılım, eğitim, istihdam, 
dini faaliyetler, spor, kentsel haklar/hizmetler, medya ve kadın/insan ticaretiyle mücadele). 
Ayrıca, proje çıktılarının ve ilgili veri/kaynakların herkes tarafından erişilebilir olmasını 
sağlamak için bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi kurulmuş ve bir e-kütüphane 
işletilmiştir. Projenin önemli bir bileşeni, raporlardan ve göstergelerin geliştirilmesinden elde 
edilen verilerin yerel düzeyde paylaşımı için seçilen illerde gerçekleştirilen yoğun, pilot 
çalışmadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli izleme ve haritalama raporları ve izleme 
göstergelerine yönelik eğitimler ile birlikte yerel eşitlik izleme eylem planlarına yönelik 
hazırlık çalıştayları, daha önce bahsedilen seçilmiş illerde yürütülen pilot faaliyetlerdir. 
 
İletişim Bilgileri 
Hacettepe University, Ankara-Turkey, Recreation Department/Social Sciences in Sports 
Division  
Tel: +90 (312) 2976890  
Email: canankoca@hacettepe.edu.tr 
 
Daha Fazla Bilgi için 
http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?lang=en&pid=1764&userid=1369 
Gender Equality in Sports Mapping and Monitoring Study 
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2.1.4. Kıbrıs: Sporda Cinsel İstismar: Çocuğun Cinsel İstismarı ve Sömürüsü Vakalarını Tanıma, 
Yanıtlama ve Raporlama Kılavuzu/Metini (Kıbrıs Spor Örgütü)  
 
Özet  
Bu kılavuzun/metinin temel amacı, bu olgunun önlenmesi ve mücadelesi için bilgi ve 
rehberlik sağlanması yoluyla çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü konusunda spordaki tüm 
profesyonelleri (gönüllüler dahil) güçlendirmektir. 
 
Uygulamanın/ eylemin tanımlaması 
Bu kılavuzun/metinin temel amacı, bu olgunun önlenmesi ve mücadelesi için bilgi ve bunlarla 
mücadele için bilgi ve rehberlik sağlayarak çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü konusunda 
spordaki tüm profesyonelleri (gönüllüler dahil) güçlendirmektir. Bu programın amaçları 
arasında a) Çocukların cinsel istismarının niteliğinin, belirtilerinin ve sonuçlarının anlaşılması, 
b) Spor ortamlarının özelliklerinin ve sporda neden cinsel çocuk istismarının meydana 
gelebileceğinin ele alınması ve c) Çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsüne müdahale etme ve 
raporlama prosedürlerine ilişkin somut kılavuz ilkelerin sağlanması yer almaktadır. 
 
Bu kılavuzun hazırlanması, CSO'nun "Çocukların Cinsel İstismarı, Cinsel Sömürü ve Çocuk 
Pornografisi ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı" taahhüdüne bir yanıt içerir. Ulusal 
Strateji, 2016-2019 yılları arasında Kıbrıs hükümet makamlarının eylem ve girişimlerinin 
koordinasyonunu ve bütüncül uygulanmasını yönlendiren temel ulusal politika belgesini 
oluşturmaktadır.  Ulusal Stratejiye göre spor sektörü aşağıdaki hükümlerden sorumludur: a) 
Cinsel istismar ve sömürü vakalarının belirlenmesi, risk faktörlerinin tanınması ve raporlama 
prosedürleri için bilgi sunan bir kılavuz hazırlanması, b) Sporda çocuklarla çalışan yetişkinlere 
yönelik  seminer ve çalıştayların tasarlanması ve uygulanması ve  c) Sporda çocuklarla çalışan 
yetişkinlerin yasal sorumluluklarına ilişkin bilgi ve yönergeleri içeren bir genelge belgesinin 
hazırlanması. Bu program, komite/federasyon başkanları, yöneticiler ve diğer personel, 
antrenörler, yardımcı antrenörler, sağlık görevlileri, fizyoterapistler, psikologlar, gönüllüler ve 
ebeveynler/bakıcılar gibi destekleyici personel dahil olmak üzere spor paydaşlarını 
hedeflemektedir. Bu program öncelikle yazılı olarak sunulmakta ve tüm hedef gruplara 
dağıtılmakta. Kılavuzun içeriği yukarıda belirtilen tüm hedefleri kapsamaktadır. Bu programın 
ikinci bölümü, sporda çocuk cinsel istismarı ile ilgili 3R'lerin(Recognise, Respond, Report) yani 
(Tanı, Müdahale, Rapor) daha fazla kavranmasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak eğitim 
atölyelerinin verilmesini içerir. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Program henüz uygulanmamış olsa da ve bu nedenle başarısını değerlendirememekle 
birlikte, kılavuzun yaygınlaştırılmasın takiben çalıştayların dahil edilmesinin katılımcılara 
(hedef grup) sporda cinsel istismar konusunda daha kapsamlı bir anlayış geliştirme fırsatı 
verdiği söylenilebilir. Bu sonuç,  tüm katılımcıların refahının teşvik edilmesini ve sporda çocuk 
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cinsel istismarının ve daha geniş anlamda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve 
bunlarla mücadele edilmesini teşvik edebilir. 
 
İletişim Bilgileri 
Tel: +357228970000 
Fax: +357 223582222 
 
Daha Fazla Bilgi İçin 
https://cyprussports.org/en/ 
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2.1.5. Belçika:Toplumsal Cinsiyet Destek Birimi - Valonya Bakanlığı-Brüksel Federasyonu 
 
Özet  
Valonya-Brüksel Federasyonu'nda toplumsal cinsiyete eşitliğini sağlamak, gerçek bir zihniyet 
değişikliği, çalışma yöntemleri ve Federasyonun tüm yetkinliklerini içeren gerçek bir 
dönüşüm çalışması gerektirmektedir. Böyle bir politikanın hem yönetim içinde hem de 
bakanlık kabinelerinde idari ve bilimsel destek gerektirdiğinin bilincinde olan Valonya-Brüksel 
Federasyonu Hükümeti, Toplumsal Cinsiyet Destek Birimi kurmuştur. Valonya Bakanlığı -
Brüksel Federasyonu Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan bu birim, tüm süreçte olduğu 
gibi kamu politikaları, önlemler ve eylemlerde de toplumsal cinsiyet ana akımlaşma sürecine 
destek sağlamaktadır. Wallonia-Brüksel Federasyonu'nun spor gibi tüm yetkinliklerini 
ilgilendirmektedir. Toplumsal Cinsiyet Destek Birimi çeşitli misyonları koordine eder ve Spor 
hizmetleri gibi tüm yönetimleri cinsiyet, cinsiyet testi ve cinsiyete dayalı bütçeleme ile 
ayrıştırılmış istatistiklerin uygulanmasında yer almak üzere harekete geçirmektedir. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
2016 yılında, Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti,kendi yetkinliğine giren eğitim, kültür, 
spor, çocukluk, medya, gençlik, bilimsel araştırma, gençlerin yardımı, vb. tüm kararlarına 
cinsiyet boyutunu entegre etmek için bir kararname kabul etmiştir. Tüm politika ve 
bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için bir toplumsal cinsiyet destek birimi 
oluşturulmuştur.  
Destek Birimin Görevleri: 
o Tüm yeni kararnameler için toplumsal cinsiyet testi (kadın-erkek eşitliği üzerinde etki 

değerlendirmesi) yapmak zorunda olan tüm kişileri desteklemek. 
o  Tüm genel yönetim bütçelerinin ve harcamalarının cinsiyet analizini sağlamak. 
o  Tüm genel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek. (web sitesi 

oluşturmak, kampanyalar vb.)  
o Yeni metinleri veya bütçeleri analiz etmesi gereken meslektaşlar için eğitim kursları 

sağlamak. 
 

Adımlar/aktiviteler:  
o Cinsiyet testi: Hükümetin kararından önce bir cinsiyet etki testidir ve çok sayıda yasama 

metni (kararnameler, taslak emirler vb.) için yapılmalıdır.  
o  Cinsiyete dayalı bütçeleme: Amaç, özellikle cinsiyet eşitliğini hedefleyen tüm kredileri, 

diğerlerinin yanı sıra sporla ilgili harcamalar da dahil olmak üzere tüm bütçeleri koordine 
etme yöntemiyle listelemektir. 

o Kamu yönetimi eğitim hizmetleri ile yapısal eğitimin oluşturulması.  
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Gerekli kaynaklar:  
Bu projenin başarısı esas olarak şunlara bağlıdır:  
o özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulamasına adanmış personel. 
o hiyerarşi ve siyasi otoritelerden destek. Birim, siyasette cinsiyetin uygulanması 

konusunda tam zamanlı çalışan iki kişiden (yüksek lisans derecesine sahip) oluşmaktadır. 
o tüm üst düzey yöneticiler ve bakanlık personeli için eğitim. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Cinsiyete Dayalı Bütçeleme:  
Tüm bütçeler ve harcamalar sınıflandırılmıştır ve yönetimler tarafından yılda bir kez 
güncellenmelidir. Yani, örneğin, "Spor yazına" ayrılan bütçe analiz ediliyordur. Bu spor 
kulüplerine yaz tatilinde "Yaz sporları" sözleşmelerine dayalı kurslar düzenlemek için verilen 
destekle ilgilidir. 
 İki ana yararlanıcı türü vardır: 
2.1.1. Belediyeler: Spor kursları düzenlemek için bu tür sübvansiyonlardan kapsamlı bir 

şekilde yararlanırlar. Ancak, şimdiye kadar, bütçenin bu kısmının cinsiyet analizini 
yapmak için gerekli bilgilere sahip değiliz. 

2.1.2. Sport federasyonları. 

Cinsiyet Testi:  
Tüm yeni kararnameler ve çeşitli siyasi kararlar cinsiyet analizine tabi tutulmalıdır. Cinsiyet 
destek birimi, yardım isteyen herkese (bakanlık ofisleri veya yönetim üyeleri) yardımcı 
olmaktadır. Bu nedenle, örneğin, Federasyon Valonya-Brüksel'deki spor uygulamalarıyla ilgili 
yeni bir kararname, Cinsiyet Destek Birimi ve Spor İdaresi tarafından sporda cinsiyet eşitliğini 
geliştirmek için analiz edilmiştir. Ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Destek birimi istatistiksel 
göstergeler oluşturmuştur. Bu göstergelerden biri gençler ve sporla ilgilidir. Bu göstergeler 
Mart 2019'da yayınlanmıştır. 
 
Kısıtlamalar 
Eğitim kursları temel zorluklardır: cinsiyet testleri yapan insanlar cinsiyetle ilgili kavramları ve 
sorunları bilmek zorundalardır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eğitimine Spor Genel 
Müdürlüğü'nden 21 kişi katılmıştır. Politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak 
için hem doğrudan hem de dolaylı olarak hedef kitlelere ilişkin istatistiksel verilerin bilgisine 
ihtiyaç vardır. Ayrıca, örneğin bir noktada merkezileştirilmesi yoluyla cinsiyete göre 
ayrıştırılmış verilerin daha iyi görünürlüğü ve ilgili alanlarda eşitlik hedeflerinin daha iyi 
hizalanmasını sağlamak için bunların yönetimler ve hükümetler tarafından daha fazla 
kullanılması gerekir. oplumsal cinsiyet testleri ve toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, başlı 
başına birer amaç değil, araçlardır. Bu anlamda, önerilen iyileştirici önlemlerin siyasi karar 
alma kararlarına etkili bir şekilde entegre edilmesi gerekir. 
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Çıkarılan Dersler 
Kararname, beş yıllık bir planın oluşturulmasını sağlamaktadır. Spor başta olmak üzere her 
alanda stratejik hedeflerin (farklı ifadelere dayalı) belirlenmesi gerekecektir. Hedeflenen 
kitlelerle ilgili Cinsiyet İstatistikleri gelişimi iyileştirilmelidir. 
 
İletişim Bilgileri 
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 
Tel: +32 (0)2 413 32 24 
Gender support unit:  
Tel: +32 (0)2 413 20 25 
genre@cfwb.be 
 
Daha Fazla Bilgi için 
Direction de l’Egalité des Chances: www.egalite.cfwb.be  
Gender support unit: www.genre.cfwb.be 
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2.2. Tomplumsal Farkındalık Kampanyaları 
 
2.2.1. Belçika: Bilinçlendirme Kampanyası 2016: Kadınlar, diğerleri gibi sporcular mı? - 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
 
Özet  
Sporun fiziksel, psikolojik ve hatta sosyal yararları iyi bilinmektedir, bu da sporu özellikle 
sağlık ve refah açısından çok önemli bir konu haline getirmektedir. Ancak ister hobi ister 
profesyonel bir uygulama olsun, spor kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin bir vektörü 
olmaya devam etmekte ve toplumumuzda köklü klişeleri ortaya koymaktadır. Spor 
dünyasında ayrımcılıkla ilgili bu bilgilendirme kampanyası sayesinde, Femmes Prévoyantes 
Socialistes derneği, kariyerleri, erkeklere belirli disiplinleri rezerve eden klişeleri yenen ve 
kadınlar için düzenli fiziksel aktivite söz konusu olduğunda süregelen eşitsizlikleri ve engelleri 
vurgulayan sporcu kadınlar tasvir edilmektedir. Bu kampanya, Valonya-Brüksel Federasyonu 
Kadın Hakları Bakanı tarafından katılımcı meclis "alter égales" katılımcı meclisi aracılığıyla 
desteklendi ve çeşitli araçlar ile gerçekleştirilmiştir. Kadın sporcuların referansları ve tasvirleri 
sosyal medyada ve web sitesinde, bir basın kampanyasında ve spor dünyasında ayrımcılığı 
vurgulamayı, özellikle hem amatör hem de profesyonel sporcu kadınlar hakkında farkındalık 
yaratmayı amaçlayan "Paroles de championnes" adlı fotoğraf sergisinde paylaşılmıştır. 
Kampanya çerçevesinde 17/09/2016 ve 23/03/2017 tarihlerinde iki konferans da 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Cinsiyet eşitsizliklerinin sporda hala var olduğu gözlemiyle başlayan bu eylem iki eksende 
gelişti: 1) spordaki kadınlarla ilgili klişelerin, etkinlikler ve kadın sporcuların bir dizi referansı 
aracılığıyla (#parolesdechampionnes) yıkılması ve 2) Politika yapıcılarıa, spor operatörlerine 
ve medyaya seslenmek. Politika yapıcılara, kadın sporlarının teşvik edilmesinin politika, 
bütçe, farkındalık ve sağlıktan geçtiğini ve spor işletmecilerine sporun sosyal, eğitimsel ve 
finansal faktörlerin bir araya gelmesiyle belirlendiğini hatırlatmak istediler. Spor 
operatörlerine hitaben bir tüzük hazırlandı. Medya için, erkek ve kadın sporcuların sıklıkla ele 
alınma biçimlerini sorguladılar.  
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Fédération Wallonie-Bruxelles tarafından tanınan, 9 bölgesel ve 200'den fazla yerel grubu bir 
araya toplayan bir yetişkin eğitim hareketi olan FPS, Fédération Wallonie-Bruxelles 
bölgesinin her yerinde çok sayıda yetişkin eğitimi etkinliği düzenlemektedir. Her yıl bölge 
ekipleri yetişkinlere yönelik faaliyetler ve eğitimler gerçekleştirmektedir. Genel halk için 
bilgilendirme ve farkındalık kampanyaları şu temalara sahiptir: toplumsal cinsiyet eşitliği, 
sosyo-ekonomik gerçeklik, aile içi şiddet, istihdama ilişkin ayrımcılıklar, sporda cinsiyetçilik 
vb. 
 



 

   
PROJE NUMARASI: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP 

 
 

 27 

Kısıtlamalar 
Bu eylemlerin genel halk, politika yapıcılar, spor operatörleri ve medya üzerindeki fiili etkisini 
ölçmek zordur. 
 
Çıkarılan Dersler 
Birden fazla konferans, analiz, araştırma ve farkındalık kampanyasıyla, bu güçlü feminist 
hareket, önemli toplumsal meseleler hakkında kavramlar ve davranışlar geliştirmeye 
çalışmaktadır. FPS, 1922'de kadın işçiler, işçi eşleri ve çocukları için ortak karşılıklı destek 
bankaları oluşturma ihtiyacından doğmuştur. Sahada sağlam bir deneyimden, stratejilerini ve 
eylem planlarını temel aldıkları bir deneyimden yararlanmaktadır. 
 
İletişim Bilgileri 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
Régionale FPS Bruxelles:  
General secretary: Rebecca Lejeune 
Rue du Midi 118/120 
1000 Brussels 
Tel: 02 5461412 - 02 5461413  
fps-fam@fmsb.be 
Contact project: Carmen.Castellano@solidaris.be 
Daha Fazla Bilgi için 
http://www.femmesprevoyantes.be/campagnes/campagne-2016-les-femmes-des-sportifs-
comme-les-autres/  
https://parolesdechampionnes.tumblr.com/  
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2.2.2. Türkiye:  Kadına karşı şiddete “dur” de  
 
Özet  
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği, futbol kulüpleri ve Süper 
Lig'den oyuncuların iş birliğiyle çeşitli kulüpler, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık 
kampanyaları düzenlemektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İl Spor 
Müdürlükleri ile işbirliği yapmaktadır. Müsabakalar öncesi törenler pankart açarak 
başlamakta ve Süper Lig oyuncularının katılımıyla sosyal medya kampanyaları 
düzenlenmektedir. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Bu kapsamda, bir maç/müsabaka öncesinde farkındalık yaratmak için kullanılan iyi bilinen bir 
yöntem olarak, takımlar "Kadına Yönelik Şiddete Son" pankartları açtı. Kulüpler Birliği Vakfı 
ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak paylaşılan 
videoda, farklı takımların formalarını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki 
göstererek, sosyal medya kampanyaları aracılığıyla #kadınaşiddeteDURDE "Kadına yönelik 
şiddete dur de" mesajı verdi. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
"#kadınaşiddetedurde" projesinde Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson, Trabzonspor'dan Jose 
Sosa, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve daha birçok futbolcu 
yer aldı. Futbolcu-ünlülerin katılımı büyük ilgi gördü. 
 
Çıkarılan Dersler 
Ünlü kişilerin/sporcuların katılımı farkındalığı arttırmaktadır. Sosyal medya kampanyaları, tv 
yayınları veya yayınlanan materyaller aracılığıyla sosyal medya kullanmayan daha geniş 
kitlelere ulaşacak şekilde genişletilmelidir. 
 
İletişim Bilgileri 
https://www.aile.gov.tr 
+90 (312) 348 36 86 
info@aile.gov.tr 
Daha Fazla Bilgi için 
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. Belçika: Kadın vloggerlar ve radyo DJ'leri aracılığıyla sporun tanıtımı - Flaman Spor 
Bakanlığı 
 
Özet  
'Dışarıda daha fazla deneyim yaşarsınız'eylemi, 12-18 yaş arası gençleri spor yapmak için 
aktif/ yeniden aktif hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaş grubundaki gençlere hitap eden 
sporları vurgulayarak, onları yeni bir şey denemeleri ve zevki deneyimlemeleri için motive 
etmekti. Bu eylemin tanıtımı gençlere uyarlanmıştır. Kadın vlogger'ların ve radyo DJ'lerinin 
katılımıyla, özellikle 12 ila 18 yaş arasındaki kızlar arasında farkındalık yaratmak 
istenmektedir. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Önceki etkinlikler, gençlere sosyal medya üzerinden ulaşabileceğimizi ve vloggerların 
hayatlarında önemli bir rol oynadığını göstermişti. Vlogger'lar takipçileriyle zamanla dostane 
bir ilişki geliştirdikleri için, bu gençler vlogger'ları güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 
görmektedirler. Eylemin konsepti ve amacı belirlendikten sonra, Flanders Spor ajansı 12 ila 
18 yaş arasındaki gençleri çeken sporlarla ilgili bir çalışma başlattı. Daha sonra, ilgili 
federasyonlar ile kendileriyle birlikte bir spor programı hazırlamak üzere temasa geçildi.Bu 
program, Mayıs ayı boyunca benzersiz spor etkinlikleri ve spor başlangıçlarından oluşuyordu. 
 
Bir sonraki adım uygun vlogger'ların aranmasıydı. Bu, bir iletişim ajansı ile işbirliği içinde 
yapıldı. Spor Flanders Spor Ajansı sonunda popüler kadın ve erkek vlogger'ların bir karışımını 
kullanmaya karar verdi. Üçüncü adım, radyo istasyonu MNM ile işbirliğiydi. Rakamlar, bu 
radyo istasyonunun büyük bir genç dinleyici kitlesine sahip olduğunu göstermekteydi. 
Flanders Spor Ajansı'nın talebi üzerine kampanya sadece yayınlar sırasında tanıtılmamış, 
kadın radyo DJ'leri de etkinliklere katılmıştır. Tanıtım için, MNM'nin bir kadın DJ'inin bir kadın 
vlogger ile birlikte bir sporu denediği bir video kaydedildi. Bu film sosyal medyada kullanıldı 
(video bağlantısına bakın). 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Bu kampanya ve bu tür bir iletişimle, 12 ila 18 yaş arasındaki gençlerin (kız çocuklarına 
odaklanarak) tekrar spor yapmaları veya yeni bir şey denemeleri için teşvik edilmesi umuldu. 
Sosyal medyadaki kampanyalar yaklaşık 750.000 kişiye ulaştı. Radyodaki kampanya 858.000 
dinleyiciye ulaştı. 
 
Kısıtlamalar 
Sonuçları ölçmek çok zor. Kaç gencin etkili bir şekilde spora geri döndüğünü veya (yeniden) 
bir spor kulübüne katıldığını bilmiyoruz.. 
 
 
İletişim Bilgileri 
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Sport Vlaanderen Hoofdbestuur 
Arenbergstraat, 5 
1000 Brussel 
+32 2 209 45 11 
info@sport.vlaanderen 
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen 
 
Daha Fazla Bilgi için 
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8NE67tj0qJQ 
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2.2.4. AB (Avrupa Konseyi):  Konuşmaya Başla 
 
Özet 
“Konuşmaya başla", Avrupa Konseyi'nin kamu otoritelerine ve spor hareketine çocuk cinsel 
istismarını durdurmak için eylem çağrısıdır. Hükümetler, spor kulüpleri, dernekler ve 
federasyonların yanı sıra sporcular ve antrenörler bu çağrıya katılarak, istismarı önlemek ve 
müdahale etmek için somut önlemler almayı taahhüt ederler.“Konuşmaya başla", 
yetişkinlerin sessizliği bozması ve çocuklara ses olmasıyla ilgilidir. 
 
Açıklama 
Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi, istismarı önlemek, mağdurları korumak ve faillerin cezasızl kalmasına son vermek 
için alınması gereken önlemleri içermektedir. Bunlar şu anda Avrupa'daki 42 ülkeyi bağlayan 
yükümlülüklerdir. EPAS tarafından başlatılan Konuşmaya Başla girişimi, bu Sözleşmenin spor 
bağlamında uygulanmasını teşvik etmektedir. EPAS, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerini bu 
çabaya katılmaya ve üç tür eylem gerçekleştirmeye davet etmektedir. Aşağıdaki üç eylemin 
her biri, bir araya getirildiğinde, eylemin gelişmesini sağlamak için devletlere dinamik bir araç 
seti sunan belirli sayıda "destekleyici paket" içerir. 
o Eylem 1 (A1): Ulusal düzeyde Konuşmaya Başla kampanyası başlatılması 
o  Eylem 2 (A2): Koruma ve korunma yapılarının oluşturulması veya geliştirilmesi  
o Eylem 3 (A3): Kilit paydaşların eğitiminin teşvik edilmesi  
 
İletişim Bilgileri 
https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk?fbclid=IwAR1XDHBeGGWTHL0w8x-
PeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw  
 
Daha Fazla Bilgi İçin 
https://vimeo.com/261496328 
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2.3. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve şiddeti önlemek ve ele almak için eğitim girişimleri 
 
2.3.1. Yunanistan: Sporcu Koruma Politikaları 
 
Özet  
Yunan Sporcular Komitesi, Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile işbirliği içerisinde, "Sporcuları Koruma 
Politikaları" başlığı altında birkaç web semineri düzenlemiştir. Bu seminerlerde spor 
alanlarındaki şiddetin biçimleri hakkında faydalı bir diyalog geliştirilmiştir. Bunlar 
bağlamında, spor alanından ilgili paydaşların dışında, faydalı tavsiyeler ve çözümler sunarak 
katılan uzmanlar da vardı. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Bu eylem, geçtiğimiz günlerde Yunan sporcuların ortaya çıkardığı şiddet olaylarına ilişkin 
farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Daha spesifik olarak, başlangıç noktası, 
eski bir Olimpiyat madalyası kazanan Yunanlı Sofia Mpekatorou tarafından verilen bir 
röportajdır. Bayan Mpekatorou, Yunanistan Yelken Federasyonu başkanının kendisine karşı 
şiddet kullandığını açıklamıştır. Ayrıca, 23 yaşındayken onu kendisine tecavüz etmek ile 
suçlamıştır. Açıklamasının ardından sessizlik yeminini de kıran çok sayıda sporcu (çoğunlukla 
kadınlar) olmuştur. Dolayısıyla bu eylem kapsamında ele alınan sorun, kadın sporculara 
yönelik şiddet olaylarıdır. Bunlarla başa çıkmanın yolu ise, istismara uğrayan sporculara 
farkındalık yaratmak ve her türlü desteği (psikolojik, danışmanlık vb.) vermektir. Son olarak, 
bu eylemin hedef kitlesi sporcular ve antrenörler oldu. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Şiddete maruz kalan her kadın sporcu, failinden korkmamalıdır. Tecrübelerin ve suçlamaların 
ilgili mercilerle paylaşılmasının yanı sıra politikalar da tasarlanmalıdır. Spor yönetimi ve 
hükümet arasındaki işbirliği bu yönde katkı sağlayabilir. 
 
Kısıtlamalar 
Bu eylemin sınırlılığı, ulusal düzeyde uygulanmış olmasıdır. Bir diğer sınırlılık, istismara 
uğrayan kadın sporcuların sosyal damgalama nedeniyle yaşadıklarını ortaya koyma 
niyetleriyle ilgilidir. 
 
Çıkarılan Dersler 
Kadın mağdurlar genellikle bu şiddet olaylarını kendilerine inanılmamasından korktukları için 
açıklamamaktadırlar. Mağdurlar fiziksel ve psikolojik sonuçlarla karşı karşıyadırlar. Her olay 
tek bir vaka olarak görülmemesi gerektiği için ortaya çıkarılmalıdır. Kadın sporcuları korumak 
için eylem ve çabalara ihtiyaç vardır. 
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İletişim Bilgileri 
Hellenic Olympic Committee 
Address: Dimitriou Vikela Street 52 Avenue, Chalandri 
Telephone: +30 2106878706 
e-mail:  gpapathanasiou@hoc.gr  
 
Daha Fazla Bilgi için 
www.hoc.gr 
webinar available at: 
 https://www.youtube.com/watch?v=JowSkFLnr_M 
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2.3.2. Italya: “Kadın sporculara yönelik şiddetle mücadele’’ 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
 “Kadın sporculara yönelik şiddetle mücadele”, taciz olarak tanımlanabilecek tutumları 
belirlemeyi amaçlayan bir iletişim semineridir: 
o Cinsel içerikli şakalar ve jestler 
o  Kişinin fiziksel görünümüyle ilgili cinsel imalar ve gözlemler 
o Cinsel giyim, ifade, tutum veya yönelim 
o Cinsel içerikli ve istenmeyen fiziksel temas 
o Cinsel içerikli istenmeyen telefon üzerinden iletişim (konuşma veya SMS). 
o Elde edilen sonuçlar ve güçlü yönler Çok genç sporcularla doğrudan diyalog. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Genç sporcularla doğrudan diyalog. 
 
Kısıtlamalar 
Konuya ayırılan zamanın kısıtlı olması.  
 
İletişim Bilgileri 
Endas Avellino 
Via de Sanctis 24 Avellino 
3663756261 
avellino@endas.it 
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2.4. Spor organizasyonlarının ve diğer kuruluşların girişimleri (örneğin, STK'lar, yerel 
yönetim organları) 
 
2.4.1. Belçika: Balance ton sport 
 
Özet  
#balancetonsport hareketi, 8 Mart 2021'de Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle, judocu 
Charline Van Snick ve Lola Mansour'un girişimiyle başlatılmıştır. İlk eylem, sporda maruz 
kaldıkları şiddeti kınayan profesyonel ve amatör kadın sporcuların video referanslarının bir 
derlemesinden oluşmaktadır. Videolar Charline Van Sinck ve Lola Mansour'un sosyal 
medyasında mevcuttur. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
8 Mart 2021 Dünya Kadın Hakları Günü'nde Belçikalı judocular Charline Van Snick ve Lola 
Mansour, kadınların sporda maruz kaldıkları şiddeti ve ayrımcılığı kınayan bir video 
yayınlamıştır. Bu video, kadın sporcuların sadece yorumlardan suistimal ve tacize kadar 
spordaki cinsiyetçilik deneyimlerini anlatan bir dizi referansından oluşmaktadır. Bu eylemin 
amacı, kamuoyunda farkındalık yaratmak ve yetkilileri bu eşitsizliklere karşı somut ve verimli 
önlemler almaya teşvik etmektir. 
 
RTL basın bülteninden alıntı – 8 Mart 2021: 
Van Snick açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü'ne yaklaşırken, Lola Mansour ile 
elit kadın sporcular olarak haklarımızı merak ettik" dedi. "Çok kısa bir süre içinde, 
deneyimlerimizi tartışmak için birkaç (profesyonel ve amatör) sporcu kadından oluşan bir 
yansıma grubu oluşturduk. Dilimiz çözüldü, hatıralar ortaya çıktı. Tanık olarak, (doğrudan 
veya ikincil) mağdurlar olarak maruz kaldığımız her şey: aşağılamalar, karalama, şantaj, 
hakaret, cinsiyetçi şiddet... Durmadan geldi: Evet, bunu ben de yaşadım!'. Bu sebeplerden 
dolayı bu videoları kendimiz çektik. Açtırmamız gerekiyordu!" "Sonuç endişe verici ve bu 
buzdağının sadece görünen kısmı," diye devam ediyor Van Snick ve Mansour. 
 
Video, yalnızca yorumlardan aşırı istismar vakalarına kadar spordaki cinsiyetçi davranışların 
yanı sıra (kanıtlanmış veya kınanmış) istismar vakalarında spor federasyonunun/organlarının 
tepki vermemesini kınamaktadır. Amaç, etkilenen insanlara, sporculara misilleme korkusu 
olmadan bir ses vermektir. "Bir sporcunun konuşmasını engelleyebilecek 1001 neden var", 
diyor judocular : "çok fazla baskı, yarışmalarda reddedilme korkusu, alternatif eksikliği, 
olayları fark etmekteki perspektifi eksikliği, koçun üstünlüğü, resmi organlardan destek 
eksikliği vb. " 2015'te yapılan bir anket, yedi sporcudan birinin 18 yaşından önce cinsel 
şiddete maruz kaldığını gösterdi. " "Kaç hayat mahvoldu ve mahvolan kariyerler sessiz kaldı? 
“Araştırdık, sorguladık, inceledik, yeterince açıkladık: Ayrımcılık, görünmezlik, taciz, şiddet... 
Ne kadarını ve nedenini biliyoruz! İstatistiklere bakmak yeter, hiçbir şey değişmiyor.  Sporda 
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sessizlik yeminin sona ermesini talep ediyoruz, utanç ve korku kesin olarak taraf 
değiştirmelidir!". Bu eylem aracılığıyla, sporcu kadınları "kamuoyunu bilinçlendirmeyi, ancak 
hepsinden önemlisi sorumlu makamları doğrudan ve etkili önlemleri uygulamaya teşvik 
etmeyi" ummaktadır. "İzlemenin ötesinde, eylem talep ediyoruz!" 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Lola Mansour blogunda, “İlk kez, birçok disiplinden, birlik ve beraberlik içinde, temel 
haklarını savunmaya hazır sporcuları bir araya getirme şansı bulduk. “Dilin çözülmesi” 
yetmez, onları duymamız, dinlememiz lazım”. Eylem basında geniş bir şekilde yer almış ve 
diğer referanslara yol açmıştır. 
 
Lola Mansour: “Balance ton sport”, Mart başında birkaç (profesyonel ve amatör) sporcu 
kadınla başlattığımız çok spontane bir hareket. Durumun ne kadar yaygın olduğu ve (halen 
gelmekte olan) referansların sayısı göz önüne alındığında, bu sadece bir "tek seferlik" olamaz. 
Bu nedenle Mayıs ayında, II. Kısım için bakana ve medyaya hitaben imzalı bir açık mektup 
yayınladık.  Kısa vadede, daha verimli bir şekilde savaşmaya devam etmek için onu kar amacı 
gütmeyen bir kuruluş olarak yapılandırmak istiyoruz. Durum az önce şu adresle gönderildi: 
route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive. Yerleşik bir güven ortamı ve kişisel ilişki ağımız 
(sporcular, federasyonlar, antrenörler, psikologlar vb.) sayesinde, tüm spor seviyelerinde 
güvenilir referanslar toplayabiliyoruz ve aynı zamanda tüm karar verme seviyelerine 
seslenirken (spor ve siyaset), bir köprü olmaya çalışıyoruz. 
 
Kısıtlamalar 
Sınırlamalarla ilgili olarak, şimdiye kadar sadece sorumlu makamlara “kırmızı kartlar” dağıttık  
ve kartların sipariş çağrılarını yaptık. Kendi programlarımızla ve finansal açıdan sınırlı 
olduğumuz için bu yaz olimpiyatlarından sonra nasıl daha aktif olabileceğimizi düşünüyoruz. 
Şu anda, Charline Van Snick (hareketin kurucu ortağı), tüm dikkatini Tokyo Olimpiyatlarına 
odaklayacak, bu nedenle  daha sonra müsait olacak. Ancak sporda cinsiyetçi ayrımcılığı da 
içeren her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu 
söylemeye gerek yok. 
 
İletişim Bilgileri 
Lola Mansour’s contact details: 
Blog: https://lajudokatequiecrit.com 
+32 498 29 28 25 
lolajudo@hotmail.com 
Address of the future non-profit:  
Route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive, Belgium 
Daha Fazla Bilgi İçin 
Description of “Balance ton sport” on Lola Mansour’s blog: 
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https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/  
 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=RS3pY2-aufM&feature=emb_title 
https://youtu.be/RS3pY2-aufM 
https://www.balancetonsport.be/petition/ 
 
Medyada: 
Article and video report by RTL: 
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 
 
Aurélie Aromatario on “Bx1”: 
https://bx1.be/categories/news/les-athletes-feminines-se-mobilisent-avec-loperation-
balancetonsport/ 
Charline and Lorraine sur « Vivacité » (at 20’): 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-a-pas-fini-d-en-parler-emission-16?id=2766775 
RTBF (+ Matinale): 
https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-des-athletes-belges/detail_le-collectif-
balancetonsport-s-interroge-le-sport-aurait-il-ete-cree-par-les-hommes-pour-les-
hommes?id=10754080 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere-lola-mansour-
judokate?id=2765239 
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2.4.2. Yunanistan: Spor yoluyla katılım (RISE-Beyond Goals 1 & 2 projeleri ve AB tarafından 
finanse edilen DIALECT projesi) 
 
Özet  
Program bölgesel düzeyde Ocak 2019'da UEFA Vakfı tarafından Çocuklar için finanse edilen 
RISE Beyond Goals 1 projesiyle başlamış ve Kolonos bölgesindeki AAH Toplum Merkezi 
bünyesinde farklı kültürel geçmişlerden gelen gençlerden (kızlar ve erkekler) oluşan çekirdek 
futbol takımı oluşturulmuştur. Ocak 2020'de, Avrupa Birliği'nin Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık 
(REC) Programı tarafından ortak finanse edilen - uzun vadeli işbirlikleri oluşturmayı 
amaçlayan, 4 ülkede 500 ergen ve ebeveynlerini içeren , "herkes için futbol" mesajını yaymak 
ve nihayetinde yerel düzeyde dirençli topluluklar oluşturmayı hedefleyen  DIALECT projesinin 
tanıtımıyla program temelli  genişledi. 
 
Mart 2021 - “Hedeflerin Ötesinde2”: İki temel müdahale ayağı aracılığıyla RISE-Hedeflerin 
Ötesinde1 arasındaki bağlantıları oluşturan 18 aylık bir programdır: A. ActionAid Hellas 
Toplum Merkezi'nde ve ilgili gençlik kulübünde futbol etkinliklerinin sürdürülmesi ve 
oluşturulması yoluyla gençliğin geri çekilmesi, sosyal dışlanma ve topluluk oluşturma 
sorunlarına yönelik 3 yönlü bir yaklaşıma dayalı olarak yerel düzeyde yetkilendirilmiş 
gençlerin geliştirilmesi; ve B Dezavantajlı gençlerin yaşadığı alanlara odaklanarak, ülke 
çapında okullarda spor profesyonellerine, STK temsilcilerine ve eğitimcilere hedeflenen 
yaygınlaştırma ve kapasite geliştirme yoluyla projenin ulusal düzeyde büyütülmesi ve 
metodolojinin daha geniş bir etkiyle yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Yunanistan'da her beş genç ve çocuktan ikisi, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı 
karşıya olan düşük gelirli hanelerde yaşamaktadır. Yunanistan'daki 50.000 mülteci ve göçmen 
çocuğu saydığımızda durum daha da vahimdir. Temel kaynakların eksikliği, eğitim desteği 
eksikliği, sık okulu bırakma, yüksek stres ve depresyon, aile içi şiddet ve daha az fırsata ve 
sosyal dışlanmaya yol açan yaratıcı ve yaşam becerileri eğitimi eksikliği gibi sayısız zorlukla 
karşı karşıyaladılar. ActionAid Hellas, bu program temelli destek aracılığıyla anlayış kutupları 
yaratmayı, yerel düzeyde değişimin genç temsilcilerinden oluşan bir ağ oluşturmayı ve yerel 
düzeyde var olan kutuplaşmanın yanı sıra sosyal dışlanmayla mücadele etmek için futbol 
aracılığıyla topluluk oluşturmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve kızların dahil edilmesi, 
projenin uygulanması sırasında üzerinde çalıştığımız temalardır. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
o Gençlerden oluşan karma cinsiyetli futbol takımı 
o Spor profesyonelleri ve CSO'larla dostluk maçları 
o Ebeveynler için yan etkinlikler 
o Metodolojinin aktarılabilirliği 



 

   
PROJE NUMARASI: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP 

 
 

 39 

 
Kısıtlamalar 
Girişim için tek büyük zorluk, girişimlerin etkisinin ölçülmesinin göstergesidir. Faaliyetler kısa 
vadeli fayda sağlayabilir ve katılımcıları meşgul edebilir, ancak bireylerin davranışlarında 
uzun vadeli faydalar garantilenemez. 
 
Çıkarılan Dersler 
AAH tarafından kullanılan ve Sokak futbolu dünyası tarafından oluşturulan 
(https://www.youtube.com/watch?v=-qOmq1cMUfI&t=1s) Football3 metodolojisi, futbolun 
gelişimini destekleyen ve yerel düzeyde topluluk oluşturmada etkili bir araç olarak 
görünmektedir. Farklı kuruluşların özel ihtiyaç ve hedeflerine dayalı olarak, toplumsal 
cinsiyet normları da dahil olmak üzere temelinde sosyal ve davranışsal değişim olan farklı 
çalışma alanlarını desteklemek için kesinlikle uyarlanabilir. Arabulucunun rolü ve 
metodolojinin okullara ve spor derneklerine yaygınlaştırılması, bu tür projelerin uzun vadede 
sürdürülmesinde ve sürdürülebilirliğinde kilit rol oynayabilir. Projenin sınırlı kaynaklar 
gerektirmesi, onu taban örgütleri için de erişilebilir kılmaktadır. 
 
Tüm programatik desteğin amaçları için ve daha özel olarak DIALECT projesinin amaçları için 
devlet memurlarını dahil etmek, işbirliği protokolleri oluşturmayı ve metodolojiyi eğitim 
müfredatlarına ve spor kulüplerine yerleştirmeye yönelik ortaklaşa çalışabilecek aktörlere 
yaymayı amaçlamaktadır. Bu gelecekteki politikaları ve saha çalışmasını etkileyecektir. Futbol 
elçilerinin, eğitimcilerin, antrenörlerin ve aynı zamanda katılımcıların karma cinsiyette 
olmasını sağlamak, katılımcıların sürece dahil olması için önemli bir rol oynar ve böylece 
toplumsal cinsiyet klişeleri üzerinde çalışılabilir. 
 
İletişim Bilgileri 
ActionAid Hellas 
Petras 93, Kolonos Athens 
+306955069348 
sotiria.kyriakopoulou@actionaid.org 
 
Daha Fazla Bilgi İçin 
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. Belçika: Belçika Parlak Futbol Ligi (BPFL) 
 
Özet  
Belçika Parlak Futbol Ligi (BPFL), 2013 yılında "Belçika Babe Futbol Ligi" adıyla oluşturulan ve 
2020 yılında yeniden adlandırılan amatör bir kadın futbol şampiyonasıdır. Şu anda, Brüksel 
liginde dört lige bölünmüş 56 takım ve yaklaşık 1000 kadın yer almaktadır. Yeni ligin Mart 
2021'de Liège ve Charleroi'de başlaması gerekiyordu, ancak Belçika'da amatör spor 
müsabakaları şu anda askıya alındığından durum net değil. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
BPFL'nin amacı, hala erkekler için bir spor olarak kabul edilen bu sporu yapmak isteyen tüm 
kız ve kadınlara imkan vermektir. BPFL, yeni başlayanlardan eğlenmek isteyen 
profesyonellere kadar her seviyedeki tüm kadınlara açık olmak anlamına gelmektedir. Tüm 
kadınlar ve takımlar web sitesine kayıt olabilmektedir. BPFL ayrıca, kızları bir futbol takımına 
dahil ederken onları oftalmoloji alanında eğiten ve böylece eğitim ve spora erişim sağlarken  
aynı zamanda erken yaşta zorla evlenmelerini önleyen Hintli bir organizasyon olan "Play 
Beyond" Akhand Jyoti u da desteklemektedir.  
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Seviyelere, becerilere veya güce bakılmaksızın spor yapmak isteyen tüm kadınlara açıktır. 
Geleneksel olarak erkeksi olarak algılanan bir oyunu oynayan kadınların baskı olmadan 
eğlenmesini sağlamak. 
 
İletişim Bilgileri 
hello@bbfl.be 
https://www.bbfl.be/ 
https://www.facebook.com/belgianbrightfootballleague 
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2.5. AB tarafından finanse edilen projeler 
 
2.5.1. Bulgaristan : " Sporda Avrupalı Kadınlar: Spor Faaliyetlerinin Yönetişiminin Kadınlar İçin 
Uyarlanması " - E-Wins 
 
Özet  
E-WinS, kadınların spora katılımını daha görünür kılmayı  ve sporun yönetiminde olduğu 
kadar kadınların spordaki yeri konusunda da farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu 
projenin temel amacı, kadınların kulübün yönetiminde, antrenörlük ve eğitimde,  
profesyonel veya amatör sporcular olarak yer almasının ne kadar önemli olduğunu ve sporda 
karar verme sürecini kadınların özelliklerine göre anlamanın ve uyarlamanın ne kadar önemli 
olduğunu göstermektir. Bu yönlere cevap veren iyi uygulamaların geliştirilmesi ve 
uygulanması bu projenin önemli bir parçası olacaktır.  
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Proje çeşitli etkinlikleri kapsamaktadır. Ortak kuruluşların kurum ve kulüp ağı üzerinden, bu 
alanda Avrupa'da yaygın olarak uygulanabilecek iyi uygulamaları belirleyecek bir çalışma 
yürütülecektir.. Video materyalleri, anketler ve diğer yenilikçi araçlar, spor katılımcılarının bu 
yeni uygulamaları spor yapılarına entegre etmelerine yardımcı olacaktır. Tüm ortak ülkelerde 
bir dizi görüşme gerçekleştirilecektir. Son olarak, Avrupalı sporcuların işbirliği yapabilmeleri 
ve ortak girişimlerde bulunabilmeleri için toplanan tüm bilgiler Avrupa'da Kadınların Spora 
Katılımı Gözlemevi platformunda yayınlanacaktır. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
E-WinS projesi, üniversitelerden ve diğer spor organizasyonlarından ortaklardan oluşan çok 
disiplinli bir ekip tarafından yönetilecektir. Bu bilgi birikimi, projenin EC-Avrupa Komisyonu 
Yürütme Ajansı tarafından değerlendirilmesinde haklı olarak vurgulanan projedeki ana 
başlangıç noktasıdır. E-WinS konsorsiyumu başlangıçta futbola odaklanacak ve daha sonra 
araştırma alanını diğer spor dallarına da  genişletecektir. Erasmus+ programının Sport eylemi 
tarafından finanse edilen "Avrupalı Kadınlar Sporda – Kadın spor faaliyetlerinin uyarlanabilir 
bir şekilde yönetimi için" (E-WinS projesi), kadınların spor kariyerlerinde karşılaştıkları belirli 
sorunlular konusunda farkındalık ve anlayış geliştirerek Avrupa kültürlerinde Sporun 
feminizasyonunu teşvik etmeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Avrupa'daki kadın 
sporculara daha fazla görünürlük kazandırmak ve spor yönetişimindeki rollerini ve etkilerini 
artırmaya yardımcı olmak anlamına gelmektedir. 
 
Çıkarılan Dersler 
Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için, proje üç çalışma eksenine odaklanacaktır: 
kadınların sporda ekonomik modeli ve günlük organizasyonu; kadınların spor performansının 
geliştirilmesi ve yönetimi; ve ilgili faaliyetlerle proje süresince geliştirilecek olan kadınların 
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sporda daha iyi görünürlüğüne yönelik iletişim uygulamaları. İyi uygulamaların paylaşımı bu 
projenin merkezinde yer almaktadır ve Avrupa kültürlerinde ve yapısında Sporun 
kadınlaşmasına ilişkin bir Kadın Gözlemevi oluşturulmasına ve böylece bu iyi uygulamaların 
sürdürülebilir bir şekilde paylaşılmasına yol açacaktır. 
 
İletişim Bilgileri 
National Sports Academy “Vassil Levski”, Bulgaria 
Address: 
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, Bulgaria 
Email: erasmus.nsa@gmail.com 
 
Daha Fazla Bilgi için 
https://nsa-erasmus.com/en/ 
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2.5.2. Bulgaristan: " ALL IN - Sporda cinsiyet eşitliğine doğru " 
 
Özet 
Projenin amacı, sporda cinsiyet eşitliğine yönelik politika ve programların geliştirilmesi ve 
uygulanması ile bu fikrin stratejik entegrasyonu için devlet kurumlarına ve spor kuruluşlarına 
destek olmaktır. Proje katılımcıları Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, 
Litvanya, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Sırbistan ve İspanya'dır. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Proje, sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dengelemeyi amaçlayan politika ve programların 
geliştirilmesi ve uygulanmasında ve ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
stratejilerin benimsenmesinde devlet kurumlarına ve spor kuruluşlarına destek sağlamayı 
amaçlamaktadır.Projenin diğer amaçları şunlardır: 
o Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik süregelen zorlukların kapsamlı ve nihai bir haritasını 

sunmak 
o Toplumsal cinsiyet bilincini artırmaya ve sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik 

etmeye devam etmek 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
o sporda kadın lider sayısının artması, 
o “Geleneksel erkek sporlarında' kadın sporcuların sayısını artırmak. Örneğin, son yıllarda 

Bulgaristan'da boks ve güreşte erkeklerden daha fazla kadın şampiyonumuz var. 
 

Kısıtlamalar 
Kadınların spora katılımındaki kademeli artışa rağmen, yerel, ulusal, Avrupa ve küresel 
düzeylerde spor kurumlarının yönetim organlarında yeterince temsil edilmiyorlar. Avrupa 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü tarafından Avrupa Birliği Konseyi Lüksemburg Başkanlığı 
için hazırlanan, kadınların yetki kullanımı ve karar alma süreçlerine ilişkin raporundan elde 
edilen veriler, kıta konfederasyonlarında kadınların karar alma makamlarının ortalama 
%14'ünü oluşturduğunu göstermektedir.  
 
Çıkarılan Dersler 
Bulgaristan bu sıralamada nispeten iyi temsil edilmektedir ve AB üye ülkeleri arasında İsveç, 
Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan sonra 6. sırada yer almaktadır. Veriler, 
2015 yılında ilgili ülkelerdeki en popüler 10 ulusal spor federasyonundaki temsili 
göstermektedir. 
 
İletişim Bilgileri 
The Ministry of Youth and Sport; Governmental Organization; Sofia 1142, 75 Vasil Levski Blvd 
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Tel: +359 2 9З00 834  
Email: quеstiоn@mреs.gоvеrnmеnt.bg 
 
Daha Fazla Bilgi için 
http://mpes.government.bg/Default.aspx 
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2.5.3. Bulgaristan: ONE GOAL Projesi 
 
Özet  
One Goal projesi, kadın futbol antrenörlerinin becerilerini tamamen geliştirmeyi, böylece 
gelecekteki istihdamlarını güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve kızların spora daha fazla 
katılımı fikrini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. One Goal Projesi Avrupa Birliği tarafından 
ortaklaşa olarak finanse edilmektedir ve spor alanında eğitim değişimi ve sporda hareketliliğe 
odaklanan bir pilot projedir. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
Proje, ortak ülkelerdeki koçlardan iyi uygulamaların, yeni yöntemlerin öğrenilmesi ve 
ziyaretler yoluyla kadın koçların niteliklerini ve yetkinliklerini geliştirmeyi; genç kadınları ve 
koçları liderlik becerileri ve daha fazla kızın spora nasıl dahil edileceği konusunda eğitmek için 
daha etkili yöntemler için kılavuzlar oluşturmak; bu genç antrenörlere yenilikçi futbol 
uygulamaları yaratmak ve uygulamak için gerekli becerileri kazandırarak özgüvenlerini ve 
teknik becerilerini artırmak; Futbolda antrenörlük mesleğini profesyonelleştirme temel fikrini 
kadınlara yaymak, kadınların genç kızlar için rol model olmasının önemini ve dünyanın en 
büyük sporunun herkes için nasıl daha erişilebilir hale getirilebileceğine odaklanan bir pilot 
projedir.. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
o Kadın koçların kariyerlerini geliştirmeye çalışırken karşılaştıkları zorlukları keşfetmek ve 

bu kadınların daha etkili koç olmak için ihtiyaçlarını belirlemek 
o Ortak ülkelerdeki yerel kadın koçlar için, eğitim yöntemleri, psikolojik uyaranlar ve liderlik 

becerileri hakkında yeni bilgiler geliştirmek için eğitimli koçlarımız tarafından yönetilen 
eğitim kursları  

o Bu proje sırasında bir metodoloji için a. kızları eğitmek, b. kadın oyuncularla iletişim 
kurmanın doğru yolları ve c. iyi uygulamaları uygulamak için temel beceriler 
geliştirilecektir 

o Yerel futbol turnuvası sırasında koçların, sağladığımız becerilere hakim olduktan sonra, 
Kaunas'taki uluslararası futbol turnuvasına takımlarını seçmek için kendi organizasyonları 
içinde bir dostluk turnuvası düzenleyecekler 

İletişim Bilgileri 
Bulgarian Sports Development Association 5B Triaditsa Street, 1st floor  
Tel: +359 889 137 478 
Email: info@bulsport.bg 
 
Daha Fazla Bilgi için 
https://www.bulsport.bg/ 
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2.5.4. Italya " EGPIS1 & EGPIS2 projeleri “Kızların Spora Katılımını Teşvik Etmek” 
 
Özet 
Kızların spora katılımını teşvik etme projesi - 2, EGPiS2, ERASMUS+ Programı çerçevesinde 
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, daha önce aynı adı taşıyan EGPiS projesinin 
başarısının ardından doğdu. EGPiS2, kızların ve genç kadınların spora katılımı temasıyla ilgili 
olarak ilk projede gün ışığına çıkarılan bazı önemli yönleri derinlemesine ele almayı 
amaçlamaktadır. 
 
Uygulamanın/ eylemin Tanımlaması 
ERASMUS+ projesi tarafından ortak finanse edilen önceki EGPiS projesine dayanan EGPiS2, 
genç kızların spor pratiğine daha geniş ve daha iyi katılımını desteklemeyi, bu teşvikçi cinsiyet 
eşitliğini ve fırsat eşitliğini, sosyal içermeyi ve ayrıca genç kızların spor pratiğinin önemiyle 
ilgili farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır. EGPIS2, genç kızların hassas ergenlik çağında 
spor pratiğini bırakmamaları için spora katılan kızları destekleyecek araç ve stratejileri 
savunmayı amaçlamaktadır. 
 
Sonuçlar ve Güçlü Yönler 
Proje, dahil olan 9 ülkede (İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsveç, 
Bulgaristan, Letonya, Türkiye ve Kıbrıs) ortak bir araştırma aşaması geliştirdi ve aşağıdaki fikri 
çıktıları üretti: 
o Kız Çocuklarının Spora Katılımını Teşvik Eden Sosyal Faktörler Araştırması: 
o Kız Çocuklarının Spor Katılımının Teşvik Edilmesi Yönergesi N.2 :Sosyal faktörleri ve 

cinsiyet politikalarını ele almayı amaçlayan EGPiS metodolojisi, stratejileri ve araçları 
hakkında bir güncelleme 

o EGPiS2 Eğitimleri: Hedeflenen alıcıların: kızlar, aileler, işçiler, karar vericiler ve yerel 
yöneticiler, çeşitli bileşenlerine yönelik kullanıcı dostu video eğitimleri 

o  Kız Çocuklarının Spora Katılımının Teşvik Edilmesi – Eğitim Kursu: Eğitmenler ve 
antrenörler için proje bulgularını ve araçlarını test etmeyi amaçlayan biçimlendirici bir 
öğretim modülü. 

o Projenin sonuçları, Avrupa düzeyinde daha fazla kullanım ve uygulama için paylaşılan 
ortak bir bilgi haline gelecektir. 
 

İletişim Bilgileri 
ENDAS Basilicata 
Via Nazionale, 159-85012 Corleto Perticara (PZ) 0971 963243 3472546627  
Email: basilicata@endas.it 
 
Daha Fazla Bilgi için 
https://egpis2.com/ 


