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Kartu su SWinG dirbame siekdami atverti duris moterims sporte. Tikime, kad atėjo laikas 
#PressForProgress, keičiant tai, kaip lyderystė įgyvendinama sporte. Nuo pat pradžios, 
projekto komandai buvo aišku, kad negalime to pasiekti vieni. Tai mūsų bandymas parodyti 
savo kelionę ir pasidalinti reikšmingais duomenimis bei atsiliepimais
apie išbandytą ir sukurtą praktinių veiksmų plano veiksmingumą ir efektyvumą projekto 
metu Visi toliau pateikti elementai buvo užfiksuoti naudojant rašytinę ir žodinę apklausą bei 
atsiliepimus viso projekto metu, atsižvelgiant į projekto stebėsenos ir vertinimo strategiją  
(2019 m. sausio mėn. – 2021 m. spalio mėn.) 

• Partnerių skaičius: 10
• Darbo dienų skaičius: 1142*
• Asmenų įsitraukusių į projektą skaičius: 48   

(darbuotojai ir sprendimus priimantys asmenys)

• Iš išorės įsitraukusių asmenų skaičius: 37   
(sektini pavyzdžiai ir kalbėtojai, dizaineriai, spaudos atstovai, vertėjai)

• Konsultacijų skaičius: 15     
(visose gamybos ir stebėsenos stadijose)

9 leidiniai + 
1 recenzuotas darbas

Atsižvelgiant į visus šiuos elementus ir nepaisant kai kurių 
nukrypimų nuo pradinio planodėl pandemijos (sumažejusio fizinių 

partnerių susitikimų skaičiaus, darbo sesijų įmonėse ir sporto 
organizacijose, atidėtų rezultatų pasidalijimo sesijų), SwinG 

programa įgyvendinta sėkmingai.

•  94,12% besimokančiųjų teigia, kad yra geriau pasiruošę (truputį arba stipriai) tapti sprendimų priėmimo dalimi negu 
prieš 2 metus 

•  80% besimokančiųjų teigia, kad dalyvavimas SwinG - greičiausiai arba tikrai - prisidėjo prie jų profilio pagerinimo
•  100% besimokančiųjų teigia, kad įgavo naujų įgūdžių arba žinių dalyvaudami SwinG projekte
• Išrintų ar paskirtų į sprendimo priėmimo pozicijas asmenų skaičius: 11**
• Besimokančiųjų tikimybė rekomenduoti SwinG savo kolegoms:

8 internetiniai seminarai + 3 
nuotoliniai praktiniai užsiėmimai + 2 
nuotolinės sesijos su SWING taisyklių 

keitėjais

• Pasiektos šalys:  
• 146 šalys pasiektos per konsultacijas, rezultatų 

pasidalijimą ar internetinio puslapio peržiūrą
• 22 tautybės įtrauktos į mentorystės programą

• Internetinės svetainės peržiūra:
• 5450 vartotojai - 13598 puslapio peržiūrų

Biblioteka su 33 lyderystės plėtros 
iniciatyvomis + 12+ interviu su 

sektinais pavyzdžiais 

 5** tarptautiniai partnerių 
susitikimai + 5 nuotolinės 

partnerių darbo sesijos

1 mentorių orientavimo sesija + 1 
besimokančiųjų įgalinimo sesija

2 nuotolinės rezultatų pasidalijimo sesijos + 
12** rezultatų pasidalijimo renginių + 

Internetinė svetainė pasiekiama 8 
kalbomis

NPS: 38.46
mažai tikėtina tikėtina

Kokie ištekliai buvo panaudoti? 

Ką pasiekėme (pagaminta produkcija)?

Ar projektas buvo sėkmingas? 

SWinG mentorystės programos ir paramos poveikis: 

*Atsižvelgiant į laikaraščius - įtraukiant administracinį, koordinacinį ir produkcijos rengimo laikotarpį
** Įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti renginiai šio leidinio publikavimo laikotarpiu
***leidinio publikavimo laikotarpiu, 3 rinkimai dar nebuvo įvykę 

• Valandos skirtos švietimui:
• Tiesioginės orientavimosi ir įgalinimo sesijos: 22 valandos
• Mentorystės programa: 117,8 valandos mentorių ir besimokančiųjų apsikeitimo (vidutiniškai 6,2 sesijos po 1 valandą 

kiekvienai iš 19 mentorystės porų)
• Paramos schema: 5,4 valandos internetinių seminarų + 6 valandos nuotolinių praktinių užsiėmimų

• Kampanijos: 
• Greitos projekto komunikacijos kampanijos: 14 

vaizdo įrašų (daugiau nei 1 tūkstantis peržiūrų) ir 
daugiau nei 160 įrašų socialinėje medijoje

• Mentorystės įrašai socialinėje medijoje: 90+  
(18 įrašų 5 skirtingose platformose)

• Mentorystės programos dalyviai: 
• Paraiškos: 91
• Atrinkta 40 asmenų,  38 vis dar aktyvūs projekto 

uždarymo metu (2021 rugsėjo mėn.)

SANTRAUKA Žvilgsnis iš šalies: Ką mes pasiekėme SWinG? 


