
„Kaip tapti geru ir efektyviu išrinktu sporto lyderiu?“ 

Šis vadovas yra sukurtas moterims, kurios ką tik buvo išrinktos priimti sprendimus sporto 
organizacijose ir yra suinteresuotos tolesniu profesiniu tobulėjimu

Kiekvienoje pamokoje pabrėžiama ir nukreipiama į: 

• Gairės

• esamų sprendimų priėmėjų asmeninę patirtį

• Įkvepiančius išteklius

Tikimės, kad ši knyga suteiks jums įkvėpimo ir padės tvirtą pagrindą jūsų vadovavimui, taip 
pat nukreips jus į visą papildomą informaciją, kuri gali praversti krizės metu.

SWING lyderystės planas padalintas į dvi dalis: 

• Asmeninė lyderystė - gebėjimas sąmoningai paveikti savo mintis ir elgesį, siekiant 
asmeninių ar organizacijos tikslų;

• Lyderystė - gebėjimas padaryti įtaką žmonėms, kad jie įgyvendintų susitarimus. 

Lyderystės planas
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Kartu su SWinG dirbame siekdami plėtoti meną 
atverti duris moterims sporte. Tikime, kad atėjo 

laikas #PressForProgress ir pokyčiamsbūdą, kuriuo 
vadovaujame sporte.

ŠIO DOKUMENTO 
TIKSLAS

SĄMONINGUMO 
UGDYMAS
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ASMENINĖ LYDERYSTĖ LIDERAZGO

Lyderystės planas

Vesti į vidų Vesti į išorę

DIRK ŽMONĖMS IR SU ŽMONĖMIS 
• Būk pasiekiamas

• Domėkis žmonėmis
• Klausykis ir suprask

02
SUPRASK SAVO ASMENINĘ MOTYVACIJĄ 

• Niekada neprarask motyvacijos
• Naudok savo stiprybes, tobulink savo silpnybes 

• Suprask savo lyderystės stilių

01

KALBĖK IR BŪK IŠGIRSTAS
• Pagalvok, prieš sakydamas 

• Nebijok dalintis savo požiūriu
• Praktikuok viešąjį kalbėjimą 

03

TOBULĖK 
• Niekada nenustok mokytis 

• Pritaikyk turimas žinias 
• Būk atviras naujoms idėjoms 

05

MOTYVUOK IR ĮKVĖPK
• Demonstruok integralumą

• Rodyk pavyzdį
• Laikykis duoto žodžio 

07

GALVOK, DARYK, PLANUOK STRATEGIŠKAI 
• Pradėk mažais žingsniais, bet galvok plačiai 

• Suplanuok žingsnį į priekį 
• Išmok įvertinti rizikas 

09

SUDERINK PROFESINĮ IR ASMENINĮ GYVENIMĄ 
• Protingai valdyk savo laiką 

• Susidėliok prioritetus ir dalyvauk 
• Nebandyk būti tobulas 

11

SUSIRASKITE MENTORIUS / SĄJUNGININKAS
• Paprašykite pagalbos

• Paprašykite grįžtamojo ryšio
• Naudokitės savo tinklu

13

ĮSITRAUK IR BENDRADARBIAUK 
• Įsitrauk į abipusę komunikaciją 

• Įsitikink, kad suprantate dalykus ir situacijas tapačiai 
• Bendrauk ir komunikuok efektyviai, nuoširdžiai ir atvirai 

04

TOBULINK SAVO ORGANIZACIJĄ06

PASITIKĖK IR ĮGALINK
•  Suteik nuosavybės teisę, o ne duok nurodymus

• Deleguok aiškias užduotis ir atsakomybes 
• Būk nuoširdus ir kritiškas

08

• Būk pozityvus
• Mokykis iš klaidų

• Kvestionuok normas, bet išlik racionalus 

10

ĮVERTINK IR GERBK 
• Priimk skirtingas nuomones 

• Sukurt atvirą ir įtraukiančią aplinką 
• Dalyvauk tarpkultūriniame dialoge 

12

BŪK MENTORIUS / SĄJUNGININKAS
• Duok patarimus 

• Duok atsiliepimus 
• Būk palaikantis 

14

15
• Žinok, kas vyksta aplink tave  

• Galvok globaliai, veik vietiniu lygmeniu 
• Išlik realistiškas 

NEPAMIRŠK PASAULIO UŽ 
ORGANIZACIJOS RIBŲ 

SANTRAUKA

• Būk proaktyvus
• Suprask ir laikykis vidinių taisyklių 

• Skatink asmeninį ir profesinį augimą 
• Užtikrink finansines galimybes 

GALVOK APIE SPRENDIMUS, O NE PROBLEMAS 


