POVZETEK

VZDRŽEVANJE IN PRENOS PRISTOPA SWinG

SWinG je namenjen razvoju umetnosti odpiranja vrat za ženske v
športu, saj verjamemo, da je čas za spremembo v načinu vodenja
v športu. #PressForProgress
Motivacija projekta SWinG je bila jasna že med prvotno prijavo Evropski uniji! Naslednja tri leta od 2019 do 2021 - so pokazala, da je bil namen uresničen. Po posvetovanju med vključenimi
organizacijami in posamezniki so to dokazali številni primeri.

Številne organizacije cenijo jasnost ter odločne programe, ki jim pomagajo izboljšati enakost,
raznolikost in vključenost, kar je razvidno iz zunanjih povratnih informacij. Spodnja vizualna
predstavitev poudarja načine, kako SWinG zagotavlja odgovor na to potrebo.

v sejni sobi v
športu

SWinG KOT KONKRETEN PRIMER TRAJNEGA SODELOVANJA V AKCIJI
Programi Evropske unije naj bi organizacijam zagotovili možnost:
• Odkrivanje pravic in odgovornosti državljanov
• Razvijanje strokovnih spretnosti in strokovnega
znanja
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za pozitivni prispevek športa k
trajnosti in okrepitev občutka
priložnosti.
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SWinG KOT PLATFORMA ZA ZAHTEVO POZITIVNEGA PRISPEVKA ŠPORTA
Pregled mentorstva SWinG:

Pregled virov SWinG:
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Vse bolj jasno je postalo, da je združenje
poslovnih vodj z različnimi znanji, viri in
izobraževanji, športu zagotovilo večjo
priložnost za učenje za vse mentoriranke.

Zagotavlja poudarek na spremembah
in izgradnji trajnih virov (vse najdete na
www.gamechangeher.org).
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modela za
racionalizacijo
in izmenjavo
naučenega

naučenega drugim
organizacijam in sektorjem

P
povezanih dejavnosti
med partnerskimi
organizacijami in
nadaljnjemu razvoju
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SWinG je izpolnil vse našteto.
Z izmenjavo znanja med lokalnimi, nacionalnimi, celinskimi in globalnimi športnimi
organizacijami je projekt omogočil pravilne procese in programe za čim večje
razumevanje in izvajanje dobrega vodenja.

stalne motivacije za izboljšanje in
izvajanje trajnostnih strategij

V O DEN

• Sodelovanja pri skupnih projektih
• Razšijanja poklicnega in osebnega networka
• Spoznavanje evropske kulturne raznolikosti

VECJA
RAZNOLIKOST

ISKRENJE

SWinG bo imel ključno vlogo pri oblikovanju, navdihovanju in predstavitvi prispevka
športa v prihodnosti, ko se bo svet razvijal po COVID-19.

SWinG PRIHODNOST

Šport na vseh ravneh si zasluži to priložnost, da pokaže, kako premakne življenja skupnosti.

Vsi ti dokazi se razširjajo med zunanjimi partnerji v svetovnem športu, da bi podprli položaj športa (sektorja) pri
pionirstvu vpliva in moči športa pri uveljavitvi sprememb za vedno.
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Recommendations to sustain and transfer the SWing approach

