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Su SWING dirbame kartu, kad atidarytume duris moterims sporte. Šis vadovas iš pradžių 
buvo sukurtas siekiant sukurti tvirtą pagrindą išbandyti SWING koncepciją. Nepaisant to, 
SWING siekia būti daugiau nei ES finansuojamas projektas, o labiau koncepcija, kuri bus 
įgyvendinta ateityje. Šis vadovas sukurtas supažindinti su pagrindiniais komponentas, siekiant 
suvienodinti sporto valdymo sąlygas ir išjudinti status-quo situaciją, kartu sprendžiant ilgai 
trukusius įvairovės sprendimų priėmimo organizacijose  trūkumus= veiksmai skirti pokyčiams 
sporte!

1 DIMENSIJA: GALIA GALI PASIKEISTI 

KAIP? PER SWING KONCEPCIJĄ

1 ramstis: tikslinė grupė (moterys, bei jų vidinio 
trenerio ugdymas)

2 ramstis: tarpsektoriniai ir daugialypiai aspektai 
(sąjungininkai)

SANTRAUKA
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SWING formulė siekiant pokyčių sporto valdymo organuose = 
tiek asmenų, tiek organizacijų ĮGALINIMAS

2 DIMENSIJA: GALIA GALI IŠSIPLĖSTI

3 ramstis: sistemos trūkumų šalinimas (sporto 
organizacinis ir kultūrinis pokytis)

4 ramstis: nuoseklumo užtikrinimas ir pažangos 
indeksavimas (išorinis barometras)

Vadovas siekiant suvienodinti sporto valdymo sąlygas



SWinG Intellecutal Output 3 3

REZULTATAI 

Dalyvių skaičius Dalyvaujančių 
organizacijų ir 
šalių skaičius

Mokymo valandų 
skaičius

Veismų ir 
kampanijų 
skaičius 

Išrinktų 
kuruojamų 

asmenų skaičius

INDĖLIS

3-oji LINIJA: 
ĮSITRAUKIMAS

1-oji LINIJA: 
EKSPONAVIMAS

4-oji LINIJA: 
PASITIKĖJIMAS 

FINANSAVIMAS:
Erasmus+, FFSE, 

BeInnovActiv’

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI:  
Vykdomojo lygio mentoriai, 

SWING partneriai (10 organizacijų)

INTELEKTINIAI REZULTATAI: 
Duomenų rinkimas ir analizė, 

koncepcijos kūrimas, įrodymais 
pagrįsta mokymo programa

2-oji LINIJA: 
ĮRENGIMAS

SWING bandomoji gamybos linija*

*Įkvėpta apdovanojimų pelniusios JAV valstybinės pasaulinės sporto mentorystės programos, kurią kartu sukūrė Dr. Ashleigh Huffman ir Dr. Sarah 
Hillyer

SANTRAUKA
SWinG PILOTINIO MODELIO LOGIKA

THIS WAS NOT 
TRANSLATED



4 The SWinG Model: from concept to action

ĮGALINIMAS

KONKRETUS PILOTINIS TESTAVIMAS

SWING mentorystės programos slaptas sėkmingų kuravimo santykių receptas

EMOCINIS INTELEKTAS

ABIPUSĖ PAGARBA

ASMENINĖ INVESTICIJA

ATVIRAS IR SĄŽININGAS GRĮŽTAMASIS RYŠYS

IŠMINTIS KONFLIKTE

EKSPERTIZĖ IR TINKLŲ KŪRIMAS 

ATSPINDIMASIS KLAUSYMASIS

*D’après la definition de l’empowerment par Nanette Page et Cheryl E. Czuba

* Traduit de l’anglais « Empower », définition du concept et partage de réflexion de l’équipe SWinG : voir le site web du projet – www.gamechangeher.org »    

SWinG pilotinio modelio logika


