SANTRAUKA

SWING POŽIŪRIO IŠLAIKYMAS IR PERDAVIMAS

Kartu su SWinG dirbame siekdami atverti duris moterims sporte.
Tikime, kad atėjo laikas #PressForProgress, keičiant tai, kaip
lyderystė įgyvendinama sporte.
SWinG projekto motyvacija buvo aiški dar prieš pateikiant projektą Europos Sąjungai! ITrys metai 2019-2021 - pademonstravo, kad projekto tikslas buvo perkeltas į veiksmus. Tą parodo įvairūs
duomenys ir pavyzdžiai, surinkti konsultacijų su organizacijomis ir asmenimis metu.

Kaip rodo išoriniai atsiliepimai, daugelis organizacijų vertina aiškumą ir ryžtingas programas
bei įrodymus, padedančius joms pagerinti lygybę, įvairovę ir įtrauktį. Toliau pateiktame
vaizdiniame vaizde pabrėžiami būdai, kaip SWinG atsako į šį poreikį.
sporto
posėdžių
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SWinG yra konkretus darnaus bendradarbiavimo veiksme pavyzdys
Europos Sąjungos programos yra galimybė organizacijoms:
nuolatinę motyvaciją tobulinti ir
įgyvendinti tvarias strategijas

• Susipažinti su Europos piliečių teisėmis ir
atsakomybėmis
• Ugdyti profesionalius įgūdžius ir žinias

SwinG įgyvendino visą tai.
Besikeičiant žiniomis ir suburiant platų spektrą vietinių, nacionalinių, žemyno
ir globalių organizacijų, projektas tinkamai išnaudojo procesus, programas ir
aplinką, kad būtų kuo geriau suprastas, įgyvendintas ir pritaikytas geras valdymas.
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• Kartu dirbti įgyvendinant bendrus projektus
• Plėsti profesinį ir asmeninį tinklą
• Susipažinti su Europos kultūrine įvairove
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teigiamai propoguoti sporto indėlį
į tvarumą kaip normą ir įgalinti
galimybės jausmą
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SWinG teigiamo pokyčio platforma sporto organizacijoms
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susijusias veiklas tarp
partnerių ir toliau
plėtotį bendrą požiūrį
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Pabrėžė pokyčių ir ilgalaikių išteklių kūrimą
(galima rasti www.gamechangeher.org).

Įgyvendinimo eigoje buvo vis labiau aišku,
kad loginis motyvas suburti projekto
komandą iš moterų verslo lyderių, turinčių
skirtingą sporto supratimo, išteklių ir
išsilavinimo lygį, suteikė didesnę mokymosi
galimybę besimokantiems asmenims.

rezultatus kitoms organizacijoms
ir sektoriams
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SWinG mentorių ir besimokančiųjų asmenų
pilotinis projektas
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SWinG išteklių peržiūra
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buriant
glaudų modelį
racionalizuojant
iniciatyvas
ir dalinantis
rezultatais

SWinG vaidins gyvybiškai svarbų vaidmenį formuojant, įkvepiant ir demonstruojant
sporto indėlį ateityje, pasauliui vystantis po COVID-19.

SWinG ateitis

Visų lygių sportas nusipelno progos parodyti kaip jis keičia daugybės bendruomenių gyvenimus.

Tai yra visi įrodymai, kurie pasidalinti su pasaulinio sporto partneriais, siekiant paremti sporto (sektoriaus) poziciją kaip
sektoriaus, turinčio įtakos ir galios tinkamiems pokyčiams pasiekti.
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Recommendations to sustain and transfer the SWing approach

