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S projektom SWinG sodelujemo pri razvoju umetnosti odpiranja vrat za ženske v športu.
Ta priročnik je bil prvotno razvit, da bi postavil trdne temelje za preizkušanje pristopa SWinG. 
Kljub temu naj bi bil projekt več kot le projekt, ki ga financira EU, in bolj koncept, ki se bo 
nadaljeval v prihodnosti.
Ta priročnik je zato zasnovan tako, da predstavi ključne sestavne dele za enakost pogojev 
v vodenju športa in popravi obstoječe stanje, obenem pa obravnava dolgoletna vprašanja 
pomanjkanja raznolikosti v njegovih organih odločanja = SWinG v  športu!

SWinG formula za premik v vodstvenih organih športa = 
OKREPITEV MOČI, tako posameznikov kot organizacij

DIMENZIJA 1: MOČ SE LAHKO SPREMENI DIMENZIJA 2: MOČ SE LAHKO RAZŠIRI

KAKO? S SWING KONCEPTOM

1 steber: Ciljna skupina (ženske - steber za negovanje 
svojega notranjega trenerja)

2 steber: Med-sektorski in večdimenzionalni vidiki 
(pomoč in zavezniki)

3 steber: Odpravljanje sistemskih napak   (organizacijski 
in kulturni SWING)

4 steber: Zagotavljanje skladnosti in napredka pri 
indeksiranju (zunanji barometer)

POVZETEK Priročnik za enake pogoje v vodenju športa
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OKREPIMO 
MOČ

PRESKUŠANJE PROJEKTA

Skrivni recept mentorskega programa SWinG za uspešen mentorski odnos:

 ČUSTVENA INTELIGENCA

 MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE

OSEBNA NALOŽBA

ODPRTA IN POŠTENA POVRATNA INFORMACIJA

MODROST V KONFLIKTU

STROKOVNOST IN POVEZANOST 

REFLEKTIVNO POSLUŠANJEREZULTATAI 

Dalyvių skaičius Dalyvaujančių 
organizacijų ir 
šalių skaičius

Mokymo valandų 
skaičius

Veismų ir 
kampanijų 
skaičius 

Išrinktų 
kuruojamų 

asmenų skaičius

PRISPEVKI

3. VKLJUČIMO1. IZPOSTAVIMO

4. ZAUPAJMO

FINANCE:
Erasmus+, FFSE, 

BeInnovActiv’

ČLOVEŠKI VIRI: 
Mentorji na izvršni ravni, 

partnerstvo projekta SwinG 
(10 organizacij)

INTELEKTUALNI VIRI: 
Zbiranje in analiza podatkov, 
razvoj koncepta, učni načrt, ki 

temelji na dokazih

2. OPREMIMO

SWinG Pilot Production Line*

*Navdahnjen z nagrajenim programom svetovnega športnega mentorstva ameriškega državnega ministrstva, ki sta ga skupaj ustvarili dr. Ashleigh 
Huffman in dr. Sarah Hillyer

POVZETEK
TESTIRANJE SWING MODELA

Testiranje SWinG modela
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