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celów projektu było znalezienie rozwiązania dla problemu utrzymujących się nierów-
ności płci i niedostatecznej reprezentacji kobiet wśród kadry trenerskiej i zarządczej w 
sporcie. Więcej informacji o projekcie, a także wyniki badań i materiały pomocnicze do 
pobrania, znajdują się na stronie www.girlsinsport.se/stepupequality

Partnerzy projektu udzielają opinii publicznej prawnej zgody na korzystanie z tego 
dokumentu.

Obejmuje ona zgodę na:
• Używanie tego dokumentu
• Dostosowanie tego dokumentu do potrzeb pracy
• Powielanie i udostępnianie oryginalnego lub dostosowanego dokumentu innym 

osobom

Zgodnie z licencją należy wskazać oryginalne źródło za każdym razem, gdy ten 
dokument lub jego fragment jest używany lub udostępniany. Ponadto dokumentu nie 
można wykorzystywać komercyjnie, a wszelkie materiały pochodne muszą być udo-
stępniane na tych samych warunkach licencyjnych. Wszystkie fotografie i inne mate-
riały graficzne w tym tekście pojawiają się za zgodą odpowiednich osób i organizacji. 
 
Projekt prowadzony jest w ramach partnerstwa przez następujące organizacje:
• Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji w Sporcie/AKS Zły (Polska) 
• ASSIST (Włochy) 
• Fare Network (Holandia) oraz Fare Network (Wielka Brytania)
• Fußball und Begegnung e.V. / DISCOVER FOOTBALL (Niemcy)
• GEA Cooperative Sociale (Włochy)
• Girls in Sport (Szwecja)

• Women Win (Holandia) 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi popar-
cia Komisji Europejskiej dla treści raportu. Raport odzwierciedla jedynie poglą-
dy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzy-
stanie zawartych w niej informacji.



3

Spis treści

1. Wstęp           5

2. Jak używać tego podręcznika        6

3. Bariery dla przywództwa kobiet w sporcie       7

4. Najlepsze przykłady pozytywnych praktyk z Europy     11

  1. Wspieranie równości płci  poprzez platformę edukacyjną dla liderów i liderek  11 

  2. Kwestionowanie norm w coachingu za pomocą innowacji społecznej   14

  3. Język jako narzędzie edukacji i katalizowania zmian      17

  4. Wydarzenie sportowe tylko dla kobiet wspiera postępy i budowanie sieci kontaktów 20

  5. Sport  jako narzędzie rozwoju przywództwa dziewcząt     23

  6. Wspieranie mentoringu w rozwoju zawodowym      26

  7. Ogólnokrajowa seria kursów przywódczych dla kobiet w sporcie    29

  8.  Korzystanie ze szkolenia na poziomie wyższym w celu zwiększenia reprezentacji  31 
kobiet w zarządach

  9. Organizacja sportowa walcząca o równość wewnątrz i na zewnątrz   35

  10. Młode kobiety jako liderki środowisk pomagają zwiększyć aktywność sportową  38

5. Wnioski i rekomendacje         41

6. Dalsze wsparcie i zasoby         44



4

1. Wstęp 

Równość płci w obszarach przywództwa i podejmowania decyzji to największe wyzwanie sto-
jące obecnie przed sportem. Wiele dokumentów strategicznych podaje równość płci jako war-
tość, ale realny postęp rzadko odzwierciedla treści zapisane w tych tekstach. Do osiągnięcia 
równouprawnienia płci w sporcie potrzebne jest skuteczne przywództwo, ale też odpowiednie 
zarządzanie i procesy decyzyjne, które ułatwią osiągnięcie tego celu.  

Ponadto głównym powodem, dla którego powstał ten podręcznik jest fakt, że przywództwo jest 
dziedziną sportu, w której kobiety są szczególnie niedostatecznie reprezentowane, jeśli nie cał-
kowicie nieobecne. Na przykład, chociaż nastąpił postęp w zakresie równego udziału kobiet w 
sporcie, postęp z pewnością nie jest równie zauważalny w dziedzinie przywództwa i wpływu na 
podejmowanie decyzji. Na przykład w Niemczech, według Niemieckiej Konfederacji Sportów 
Olimpijskich, ponad 10 milionów dziewcząt i kobiet jest członkiniami klubów sportowych w całym 
kraju, co odpowiada około 40% członkostwa. W sporcie wyczynowym 45% niemieckich spor-
towców olimpijskich to kobiety. Jednak tylko 13% stanowisk trenerskich na poziomie krajowym  i 
16% stanowisk kierowniczych w niemieckich organizacjach sportowych zajmują kobiety. Wyso-
kie i prestiżowe stanowiska, w szczególności członkostwo w  zarządach, są zdominowane przez 
mężczyzn. O wiele gorzej jest w wielu innych krajach europejskich. W rzeczywistości, choć licz-
by te są dalekie od pożądanych, niemieckie statystyki są jednymi z najlepszych w tej dziedzinie.

Kobiety nadal są w dużej mierze marginalizowane w sferze decyzyjnej i sferze przywództwa 
w sporcie, w tym na poziomie grassroots. Od barier strukturalnych i  dyskryminujących norm, 
po wartości i praktyki instytucjonalne, wszystko to nadal ogranicza możliwości i szanse kobiet. 
Praktyki kulturowe, postawy i stereotypy dotyczące płci stanowią kolejne wyzwania. Różnice w 
zasobach, które są dziedzictwem tej dyskryminacji i niedoinwestowania, oznaczają również, że 
kobiety czasem mają mniejsze szanse niż mężczyźni na zdobycie wykształcenia, sieci kontak-
tów lub zasobów potrzebnych, by stać się skutecznymi liderkami.

Wiele kobiet pokonało te przeszkody i odniosło wielki sukces na stanowiskach przywódczych: 
trenują sportowczynie i sportowców na poziomie olimpijskim, prowadzą międzynarodowe dru-
żyny sportowe i z nimi zwyciężają lub podejmują przełomowe wyzwania związane z polityką 
sportową lub dziennikarstwem. Jest to często korzystne dla całego społeczeństwa; nie tylko 
katalizuje szersze zmiany w sporcie i instytucjach, ale także służy wzorem do naśladowania dla 
innych. Przed kobietami jest jednak długa droga do uzyskania równych szans na prowadzenie 
i kształtowanie przyszłości europejskiego sportu. Projekt, na podstawie którego powstał ten 
podręcznik, koncentrował się właśnie na tym wyzwaniu: odkrywaniu barier, z którymi najczęściej 
borykają się kobiety oraz tego jak można je skutecznie pokonać lub, najlepiej, całkowicie usu-
nąć. Ten podręcznik zawiera wybór przykładów, jak to robić właściwie.

Równość płci jest obecnie kluczowym zagadnieniem w sporcie na wielu poziomach w całej 
Europie. Jest to pozytywny znak, ale zmiany są nadal powolne, nawet w krajach uważanych za 
bardziej postępowe, takich jak chociażby Szwecja. Przywództwo ma do odegrania kluczową rolę 
w przyspieszeniu tego procesu. Kultury tworzone i wspierane przez określone style przywódz-
twa wraz z wartościami, normami i tendencjami, które mogą je wzmacniać, mają bezpośredni 
i potężny wpływ na sukces innych środków prowadzących do zmian w sporcie. Jeśli skupimy 
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naszą uwagę na równości pod względem tego, kto decyduje, kto kieruje „sposobem uprawiania 
sportu”, kto wpływa na wydawanie funduszy i określanie priorytetów - wtedy mamy okazję pra-
cować na obszarze, który będzie katalizował zmiany dużo szybciej. Przedstawione tutaj 10 przy-
kładów dobrych praktyk zostało przygotowanych w ramach szerszego projektu zbierania danych 
dotyczących barier dla kobiet na stanowiskach  przywódczych. Jest to zbiór różnorodnych przy-
kładów tego, co można zrobić dla wyrównania szans płci w dziedzinie przywództwa w sporcie 
na poziomie oddolnym w różnych kontekstach i przy różnych poziomach zasobów. Szczegółowe 
informacje na temat innych materiałów pomocniczych dla tych, którzy chcą pracować na rzecz 
przywództwa kobiet w sporcie są dostępne na końcu podręcznika.

2. Jak używać tego podręcznika

Zbiór przykładów stanowi potencjalną inspirację dla osób, które chcą promować i ułatwiać ko-
bietom przywództwo w sporcie. Niniejszy podręcznik ma być przydatny dla osób pracujących 
w sporcie na poziomie amatorskim, zainteresowanych bardziej strategicznymi i zmieniającymi 
się aspektami pracy na rzecz równości płci. Na przykład w sytuacji gdy w klubie lub organizacji 
prowadzi się dyskusje na temat równości płci i osiągnięto porozumienie co do potrzeby zainicjo-
wania procesu zmiany, ale trudno jest ustalić, od czego zacząć. Alternatywnie, gdy organizacja 
zidentyfikowała przywództwo jako kluczowy obszar zainteresowania i może skorzystać z prze-
glądu tego, co robili inni i dostępnych opcji. Ten podręcznik pokazuje, co inni byli w stanie osią-
gnąć i pomóc w określeniu, jakie opcje mogą wpłynąć na naszą sytuację. Przykłady najlepszych 
praktyk podpowiadają jak myśleć o tego rodzaju pracy i jak postępować w procesie, który może 
potencjalnie wspierać długoterminową i zrównoważoną zmianę w naszym klubie lub organizacji.

Wszystkie studia przypadków najlepszych praktyk zostały wybrane na podstawie szeregu kry-
teriów, w tym ich możliwości zastosowania w innych kontekstach i warunkach. Dlatego wiele z 
nich oferuje potencjalne mapy procesów, pokazując różne punkty wyjścia. Kiedy znajdzie się 
punkt początkowy, być może inne pomysły również zostaną włączone w miarę rozwoju procesu. 
Pojedynczo żaden z nich raczej nie usunie nierówności w naszej organizacji, ale może stać się 
pierwszym krokiem, który w połączeniu z innymi środkami, doprowadzi do zmian podobnych do 
tych w opisywanej tu sytuacji i w efekcie stworzy trwałą i możliwą do zmierzenia różnicę. Aby 
pomóc w identyfikacji przykładów najbardziej odpowiednich dla różnych podmiotów lub potrzeb, 
oferujemy mapę wszystkich przedstawionych przykładów w odniesieniu do barier, z którymi się 
borykają i potrzebnych do wdrożenia nakładów. Mamy nadzieję, że pomoże to czytelnikom i 
czytelniczkom wybrać te praktyki, które są najbardziej przydatne dla wybranego przez nich celu.

Praca nad równouprawnieniem płci w organizacjach sportowych polega z jednej strony na re-
fleksji nad normami i strukturami, a z drugiej na tym, w jaki sposób my, jako liderki i liderzy lub 
koordynatorki i koordynatorzy procesu zmian, możemy regulować normy i struktury. Nie zawsze 
jesteśmy w pełni świadomi tego, jaki wpływa na nas mają i jakim ulegamy uprzedzeniom i że mo-
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żemy podświadomie wnosić je do tego, co robimy. W związku z tym zachęcamy użytkowników 
i użytkowniczki tego podręcznika nie tylko do korzystania z podanych przykładów, ale także do 
refleksji nad własną sytuacją, w tym nad dotychczasowymi doświadczeniami z przywództwa. 
Zastanówmy się, jakie mamy poglądy na temat tego, jak wygląda dobre przywództwo i jak je 
osiągnąć. Jak my zachowujemy  się w roli lidera i liderki lub jak wspieramy innych w tych ro-
lach? Zastanówmy się nad celem równości płci w przywództwie i co tak naprawdę oznacza ono 
w praktyce. Co jest dla nas finalnym celem? Jak wyglądałaby równość płci w przywództwie w 
naszej organizacji lub kontekście? Pamiętajmy, że mamy pewne zakorzenione wyobrażenia o 
tym, czym jest samo przywództwo i zwróćmy uwagę na to, skąd pochodzą. Zastanówmy się, jak 
dużo jest w naszej wizji myślenia, że „tak się robi”, a ile nawyku albo po prostu kultury myślenia 
o samym sporcie.

Kobiety mogą mieć podobne pomysły co mężczyźni na temat dobrego przywództwa, ale ważne 
jest, aby zastanowić się, w jaki sposób wpłynęły na to socjalizacja i normy kulturowe wokół mę-
skich interpretacji przywództwa, a tym samym brak świadomości potencjalnych alternatyw. Czy 
kobiety i mężczyźni mają takie same oczekiwania i ideały, gdy pełnią funkcje przywódcze? Ten 
rodzaj refleksji i analizy perspektyw jest cenny, gdy zastanawiamy się, czym właściwie jest przy-
wództwo jako działanie i jak je dobrze sprawować. Sugerowany proces refleksji nie ma na celu 
uznania jednego poglądu za dobry, a innego za zły, lecz jedynie bardziej zindywidualizowaną 
perspektywę punktu wyjścia przy rozpoczynaniu tego rodzaju pracy. Może również służyć jako 
element cennej dyskusja z innymi osobami zaangażowanymi w proces zmian, aby sprawdzić, 
co jest już w obiegu.

W każdym studium przypadku odnotowano niektóre czynniki przyczyniające się do sukcesu, po-
dobnie jak kluczowe wyzwania. Innym cennym przygotowaniem do czytania  tego podręcznika i 
uzupełnieniem go może być zbadanie własnego otoczenia lub organizacji i dokładne określenie, 
które z przedstawionych tu barier dla przywództwa kobiet są najbardziej widoczne. Ta wiedza 
może również pomóc w podjęciu decyzji, które studia przypadków mogą być bardziej, a które w 
obecnej chwili mniej istotne.
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3. Bariery dla przywództwa kobiet w sporcie

Przykładowe dobre praktyki zostały zebrane podczas szerszych badań nad barierami dla przy-
wództwa kobiet w sporcie. Badania zostało przeprowadzone przez partnerów projektu Step Up 
Equality Erasmus+ w 2019 r. i jest omówione w dalszej części podręcznika. Zostały pozyskane 
również inne przykłady najlepszych praktyk w sposób ad hoc z literatury i poprzez szersze 
sieci kontaktów. Wszystkie przykłady zostały zatwierdzone przez zespół projektowy zgodnie z 
wcześniej zdefiniowanymi kryteriami. Przy omawianiu barier dla przywództwa kobiet ważne jest 
zatem dokładne wyjaśnienie, co rozumiemy przez „barierę”, a także, co rozumiemy przez „prze-
zwyciężenie lub usunięcie” oraz „najlepsze praktyki”.

 
Barierę w przywództwie kobiet w sporcie można zdefiniować jako: 

• każda konstrukcję, normę lub praktykę w ramach strukturalnych lub kulturowych dziedzin 
sportu służącą do blokowania drogi do przywództwa lub do ograniczania lub blokowania  
zdolności kobiet do kierowania, sterowania lub wywierania wpływu.

 
Bariery można podzielić na: 

a) Strukturalne: dyskryminujące normy, wartości i praktyki instytucjonalne; 

b) Praktyki kulturowe: postawy i stereotypy dotyczące płci;

c) Różnice w zasobach: edukacja, rodzaje sieci i kontaktów.

 
Dla przykładu klub, który organizuje posiedzenia zarządu w wieczory i weekendy, może utrud-
niać kobietom uczestnictwo z powodu konfliktu z opieką nad dziećmi i czasem dla rodziny, co 
można uznać za praktykę kulturową i barierę strukturalną. Wcześniejsze doświadczenie w spo-
rcie wyczynowym jako wymóg do wyboru na stanowisko kierownicze można uznać za barierę 
strukturalną. Męskie normy dotyczące komunikacji i style rozwiązywania konfliktów, które mogą 
być skuteczne na posiedzeniach zarządu, można uznać za praktyki kulturowe. Dominacja czasu 
rozmów na spotkaniach przez mężczyzn lub, na przykład, poczucie, że młoda kobieta reprezen-
tuje pozycję mniejszościową na takim spotkaniu, można również uznać za praktykę kulturową. 
Powszechne stosowanie seksistowskich żartów można uznać za praktykę kulturową. Fakt, że w 
innych klubach również brakuje kobiet i że nie można stworzyć sieci kontaktów, z których można 
skorzystać w celu uzyskania porady lub praktycznej pomocy, można uznać za lukę w zasobach. 
Należy pamiętać, że granice między kategoriami nie są ściśle określone i mogą się przenikać, 
przez co niektóre problemy w sporcie można interpretować w dwóch z tych kategorii.
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Pokonywanie lub usuwanie bariery definiuje się jako:

• Usunięcie: Zidentyfikowana bariera nie jest już obecna, kobieta lub dziewczyna nie będzie 
jej już napotykać w przyszłości. Często wiąże się to z bardziej fundamentalnymi zmianami 
strukturalnymi i kulturowymi. 

• Pokonywanie: kobiety lub dziewczyny poruszają się wokół bariery, ale sama bariera wciąż 
istnieje; na przykład kobiety lub dziewczęta dostosowują swoje zachowanie lub stosują okre-
ślone strategie. Parytety rekrutacyjne również należą do tego obszaru.

 
Najlepsza praktyka jest definiowana jako:

Praktyka, podejście lub metoda, która dobrze się sprawdziła i daje dobre wyniki, dlatego jest 
zalecana jako model do naśladowania lub stosowania przez innych. Jest to skuteczne działanie 
lub środek, który został przetestowany i zatwierdzony w szerokim znaczeniu i który zasługuje 
na udostępnienie, aby większa liczba osób mogła go przyjąć. Najlepsza praktyka może obejmo-
wać udany projekt, inicjatywę, wydarzenie lub kampanię. Może również dotyczyć pod-aspektu 
innego większego projektu lub inicjatywy, takiego jak strategia rekrutacji kobiet w ramach więk-
szego programu przywództwa lub konkretne zmiany godzin pracy w ramach szerszego procesu 
rekrutacji. Następujące kryteria zostały wykorzystane jako wytyczne przy określaniu najlepszej 
praktyki:

• Skuteczna i udana - to praktyczny i użyteczny sposób na osiągnięcie określonego celu; zo-
stał pomyślnie przyjęty i miał pozytywny i przynajmniej średnio- lub długoterminowy wpływ 
(nie tylko tymczasowy) na osoby lub grupy lub organizacje;

• Technicznie wykonalna - stosunkowo łatwo jest się jej nauczyć i wdrożyć;

• Powtarzalna i adaptowalna - ma potencjał do powtórzenia, a zatem powinna być możliwa do 
przystosowania do podobnych celów w różnych sytuacjach i kontekstach.

Wybierając przykłady do podręcznika i opierając się na analizie najbardziej powszechnych ba-
rier, staramy się zaoferować użyteczne przykłady sposobów radzenia sobie z  niektórymi z 
najczęściej występujących barier. Staraliśmy się również zaoferować spektrum inicjatyw obej-
mujących różnorodność pod względem skali i zakresu potrzebnych nakładów. Innymi słowy 
opisujemy zarówno odgórne, wspierane organizacyjnie interwencje, jak i mniejsze inicjatywy i 
działania na szczeblu lokalnym.

 
Bariery dla przywództwa kobiet 

Podczas gromadzenia analiz przypadków przedstawionych w tym podręczniku przeprowadzono 
również ankiety i wywiady ze sportowczyniami, a także kobietami i mężczyznami na stanowi-
skach kierowniczych w sporcie w całej Europie. Dalsze informacje z tego badania są dostępne 
w raporcie towarzyszącym, który również powstał w ramach  projektu Step Up Equality (patrz 
zasoby pomocnicze).
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Uczestnicy i uczestniczki badania (ponad 200 osób) zostali zapytani o to, co uważają za trzy 
główne bariery dla kobiet na stanowiskach kierowniczych w sporcie (ryc. 1). Choć mężczyźni 
również brali udział w badaniu, 90% respondentek to kobiety, możemy więc założyć, że te infor-
macje dają nam ważny wgląd w to, czego obecnie doświadczają kobiety uprawiające sport. Co 
ciekawe brak wcześniejszych doświadczeń związanych z przywództwem i brak motywacji - dwa 
najczęściej cytowane powody niskiego poziomu reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowni-
czych w sporcie - w ogóle nie zostały wymienione przez respondentki (rys. 1).

Brak wsparcia ze strony środowiska 

Ograniczające role genderowe i seksizm

Brak wiary w siebie

Brak zasobów, umiejętności i szkolenia

48%

25%

12%

15%

Ryc. 1. Bariery w przywództwie kobiet w sporcie w całej Europie.

Najczęstszymi zidentyfikowanymi barierami były: 

1.  Brak wsparcia ze strony środowiska (bariera strukturalna). Wiele kobiet wskazało na brak 
wsparcia ze strony osób o podobnym statusie i wyżej postawionych członków ich organizacji. 
Wymieniały brak czasu i środków finansowych na wykonywanie przez nie pracy, a także to, że 
w planowaniu i organizacji pracy ich działania mają niski priorytet.  Kategoria ta obejmowała 
brak uznania i standardowe praktyki zatrudniania.

2.  Ograniczające role genderowe i seksizm (praktyki kulturowe). Obejmowało to stereoty-
powy seksizm w odniesieniu do czasu na zabranie głosu na spotkaniach, a także techniki 
dominacji i manipulacji ograniczające pewność siebie (gaslighting), które mogą mieć miejsce 
na posiedzeniach zarządu i w innych kontekstach przywódczych. Ponadto obecne na takich 
spotkaniach kobiety często były proszone o przygotowanie herbaty i przejęcie funkcji admi-
nistracyjnych. Kategoria ta obejmowała brutalny, jawny seksizm, a także stereotypowe role 
płciowe.

3.  Brak pewności siebie (różnice w zasobach). Kilka kobiet wątpiło w swoją zdolność do podję-
cia roli przywódczej, między innymi z powodu braku wcześniejszego doświadczenia. W wielu 
przypadkach było jasne, że normy i ideały dotyczące tego, czym jest przywództwo i jakie ma 
znaczenie, również mają wpływ na ich postrzeganie swoich szans na tym polu. Ta kategoria 
obejmowała postrzegany przez same kobiety brak doświadczenia i brak wiary we własne 
zdolności przywódcze.
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4.  Brak zasobów, umiejętności i szkoleń (różnice w zasobach). Niektóre kobiety opisały brak 
sieci kontaktów, które potencjalnie mogłyby ułatwić ich rolę. Częściowo był to brak wsparcia 
ze strony kobiet na podobnych stanowiskach, najczęściej z powodu braku sieci kobiet lub 
możliwości wymiany wiedzy i budowania relacji i wsparcia. Innym aspektem tego był niski 
priorytet dla szkolenia kobiet przyjmujących nowe funkcje przywódcze przez przełożonych 
lub organizacje. Kategoria ta obejmowała brak dostępu do szkoleń, usług wsparcia, brak 
czasu na wykonanie wymaganych obowiązków, a także nieodpowiednie możliwości profesjo-
nalnego nawiązywania kontaktów.

10 zawartych w tym podręczniku analiz przypadków zostało wybranych tak, aby każda z nich 
pokazywała sposób walki z konkretnym problemem, ale też, by pokazać poziom zasobów zaan-
gażowanych w realizację tego działania.

Działanie

Zmiana środowiska

Role genderowe i seksizm

Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt

Inwestowanie w zasoby i umiejętności

Poziom zasobów finansowych    
(przybliżony budżet na wdrożenie lub 
wsparcie inicjatyw rocznie; nie obejmuje 
to czasu wolontariuszy, który jest głów-
nym zasobem w dobrych  praktykach)

Niski: 1000 – 5000 Euro 

Średni: 5000 – 10,000 Euro

Wysoki: Ponad 10,000 Euro
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4. Europejskie przykłady najlepszych praktyk

 
Najlepsza praktyka #1  
Wspieranie równości płci  poprzez platformę edukacyjną dla liderów i 
liderek 

 
„Płeć prezesa lub prezeski klubu nie powinna mieć znaczenia, ale mam nadzieję, że uda 
mi się zainspirować więcej kobiet do wzięcia udziału w oddolnych działaniach i profesjo-
nalnym przywództwie oraz pozyskać większą liczbę kobiet na kierownicze stanowiska w 
golfie w Szwecji. To naprawdę jest potrzebne!”
- Maria Möller, prezeska, Szwedzka Federacja Golfa

 

Nazwa:  “Vision 50:50“

Lokalizacja: Szwecja 

Wykonawca: Szwedzka Federacja Golfa 

Fundator: Szwedzka Federacja Sportowa      

Czas: 2013 - dziś   

Poziom nakładów: Wysoki 

Główny cel: Opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ukierun-
kowanej na równość płci dla liderek i liderów klubów gol-
fowych. Edukacja jest zorientowana na zmiany, więc liderzy 
i liderki uczą się nie tylko tego, co jest potrzebne w teorii, 
ale także w praktyce planują i inicjują zmiany mające na 
celu wprowadzenie zasad równości w poszczególnych 
klubach golfowych.

Działanie w zakresie: Zmiana środowiska

Dalsze informacje: www.golf.se/vision5050

 
Golf ma reputację wyjątkowo staromodnego i dość odpornego na zmiany sportu. W Szwecji 
przywództwo w golfie do niedawna prawie całkowicie wykluczało kobiety: 90% menedżerów i 
prezesów klubów to byli mężczyźni. W 2013 r. Szwedzka Federacja Golfa zobowiązała się zmie-
nić tę sytuację, uznając, że ten wizerunek stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości sportu. 
Chociaż inicjatywa o nazwie „Wizja 50:50” kładła duży nacisk na uczestnictwo kobiet w golfie, 
zrobiła to poprzez skupienie się na przywództwie klubu, a zwłaszcza na edukacji jako podsta-
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wie procesu długoterminowych zmian. Inicjatywa zidentyfikowała potrzeby i wsparła wdrożenie 
środków mających na celu zwiększenie obecności i wpływu kobiet na kierowanie organizacjami, 
a także kształcenie mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w zakresie tworzenia i wspierania 
zmian.

 
Proces i konkretne działania: 

• Fundusze od Federacji Golfa oraz zewnętrzne fundusze z fundacji charytatywnej początko-
wo pozwoliły zatrudnić lidera/kę projektu w niepełnym wymiarze godzin do przeprowadzenia 
badań podstawowych, a także do ustalenia punktu wyjścia: celów projektu i jego planu.

• Następnie, w ciągu dwóch lat (2015–2017) wdrożono projekt pilotażowy z ośmioma klubami 
golfowymi. Kluby te współpracowały z badaczem/badaczką płci w celu opracowania treści 
dla internetowej platformy edukacji genderowej, jednocześnie same przechodząc część pro-
cesu edukacyjnego.

• W wyniku tego powstał internetowy program edukacyjny dla liderów klubów golfowych (pre-
zesa/prezeski, członków i członkiń zarządu, kierownika/kierowniczki klubu, trener/trenerki 
i osób zajmujących się polem golfowym). Edukacja wspierała analizę statusu i potrzeb w 
dziedzinie równości płci na poziomie klubu. Pełny proces edukacyjny trwa 12 miesięcy i 
obejmuje teorię, a także ćwiczenia i zadania praktyczne. Na przykład uczestnicy dowiadują 
się o czasie rozmów na spotkaniach, nieformalnej władzy i taktykach supresji.

• Działania edukacyjne prowadzi zespół zarządzający klubem. W trakcie tego procesu gru-
pa opracowuje i rozpoczyna wdrażanie planu działania. Proces obejmuje całą organizację, 
aspekty związane z uczestnictwem, w tym zawody, samo pole golfowe i jego kierownictwo, 
w tym personel. Ocena i certyfikacja klubu następuje pod koniec procesu edukacyjnego. 
Zdobycie certyfikatu jest uważane za cenne osiągnięcie klubu.
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Wyniki:

• Rada Federacji Golfa ukończyła ten proces edukacyjny, jednym z jej działań było zrewido-
wanie przepisów federacji w celu ustalenia, że zarząd ma mieć taką samą liczbę kobiet i 
mężczyzn 

• Kobieta została mianowana przewodniczącą federacji w 2017 roku 

• Zespoły zarządzające ponad 100 klubami rozpoczęły działania edukacyjne; 20 ukończyło je 
i uzyskało certyfikat

• Proces ten wygenerował kilka innych inicjatyw, z których wiele koncentruje się na zwiększe-
niu zainteresowania dziewcząt i kobiet golfem. Jedna inicjatywa dotyczyła przeglądu ukła-
dów pól golfowych i wkładu kobiet w proces ich projektowania.

 

Czynniki przyczyniające się do sukcesu: 
W przeciwieństwie do ogólnej sytuacji w golfie zarząd federacji w momencie podjęcia 
decyzji o wdrożeniu tej inicjatywy miał jednakową reprezentację mężczyzn i kobiet. Praw-
dopodobnie odgrywało to kluczową rolę w ustalaniu priorytetów.
Wspierany naukowo proces zmian wygenerował proces edukacji równościowej, która 
przekłada się na praktykę poprzez opracowanie i wdrożenie planu działania, tj. kontynu-
acja i działanie (follow up and action) zostało wbudowane w ten proces.
Analiza na poziomie klubu ułatwia ocenę obecnego statusu klubów i wspiera identyfikację 
jasnych celów i wskaźników, a także planowanie konkretnych działań służących osiągnię-
ciu tych celów.

Wyzwania i wskazówki: 
Jeśli chodzi o poszczególne kluby w całym kraju w projekcie odnotowano niewielki wzrost 
liczby kobiet będących członkiniami zarządu i przewodniczącymi. Zważywszy na to, że 
na początku praktycznie nie istniała pula kobiet, z której można by kandydatki wybierać i 
wspierać, projekt miał trudności z zatrudnieniem kobiet na tych stanowiskach. Dodatkowo 
fakt , że wybory odbywają się raz w roku, spowolnił proces. 
Wiele stanowisk na poziomie klubowym jest sprawowana na zasadzie wolontariatu, dlate-
go też rotacja ludzi jest wysoka. Ma to negatywny wpływ na procesy zmian, gdyż z czasem 
łatwo stracić energię i skupienie na konkretnym zagadnieniu. Praktyki kulturowe stanowiły 
silną barierę, a wiele osób wewnątrz organizacji  było nastawionych negatywnie z powodu 
przekonania, że środowisko jest już zintegrowane i dobrze funkcjonuje. 
Takie podejście wiąże się z procesem długoterminowym i wymaga od klubów własnej 
motywacji do zaangażowania się i realizacji projektu. W tym przypadku istnieje oczywiście 
silna zachęta w odniesieniu do wizerunku i reputacji, ale kluby widzą również, że potrze-
bują tego, aby mieć zrównoważoną przyszłość.
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Najlepsza praktyka #2  
Kwestionowanie norm w coachingu za pomocą innowacji społecznej 

  
„Rozwijałam się jako osoba i stworzyłam dobrą profesjonalną sieć kontaktów  dzięki 
mojemu udziałowi w Coach the Future” 
– uczestniczka 2018

Nazwa:  “Coach the Future”

Lokalizacja: Umeå, Północna  Szwecja 

Wykonawca Girls in Sport    

Fundator: Szwedzkie Ministerstwo ds. Równości Płci

Czas: 2017-2019

Poziom nakładów:  Wysoki 

Główny cel: Inicjatywa społeczna polegająca na „pożyczaniu” pracujących ko-
biet związanych ze sportem od ich pracodawców i z miejsc pracy 
na kilka godzin w miesiącu, aby mogły spotkać w lokalnych sz-
kołach i uczyć dziewczęta uprawiające sport oraz by stawały się 
wzorami do naśladowania.

Działanie w zakresie: Role genderowe i seksizm  

Dalsze informacje: www.girlsinsport.se/coachaframtiden

 
Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie uwagi na często pomijane powody, dla których niewiele 
kobiet decyduje się podejmować rolę trenerki sportowej. W ten sposób przetestowano kon-
kretne pomysły dotyczące tego, jakie zmiany są potrzebne, aby włączyć i zaangażować więcej 
kobiet. Konkretnie: 

1.  Szkolenia lub podjęcie roli przywódczej nie może być dodatkowym obciążeniem czasowym, 
które zabiera czas rodzinny wieczorami lub w weekendy 

2. Entuzjazm dla sportu powinien być jedynym kryterium, jeśli chodzi o wybór trenera lub trenerki

3.  Kobiety powinny mieć możliwość dzielenia się doświadczeniami i wsparcia w procesie szko-
leniowym ze strony innych kobiet. 

Obecne normy dotyczące sportu i dobrowolnego trenowania młodych ludzi stanowią znaczącą 
barierę dla kobiet – sposób organizowania szkolenia jest w dużej mierze dostosowany do mę-
skich planów dnia i preferencji. Ta inicjatywa umożliwiła obejście bariery i zajęła się testowaniem 

Inwestowanie w zasoby i umiejętności
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alternatywnego podejścia. Przy zaangażowaniu w działanie  lokalnych firm i szkół dziewczyny 
były szkolone sportowo przez kobiety w ramach regularnego programu nauczania.

 
Proces i konkretne działania:

• Rekrutacja różnorodnych firm do programu, od organizacji krajowych po lokalne firmy ro-
dzinne. Wybór z tych organizacji kobiet, które mają doświadczenie lub interesują się spor-
tem, niekoniecznie na poziomie zawodowym, ale o wystarczających kompetencjach do na-
uczania lub wspierania dziewcząt.

• Identyfikacja klas dziewcząt w lokalnych szkołach i opracowanie harmonogramu sesji wraz 
z personelem szkoły.

• 10-tygodniowy proces grupowy dla kobiet skoncentrowany na samoświadomości i przywódz-
twie, połączony z okresowym szkoleniem dziewcząt, a następnie dzielenie się i refleksją za 
pośrednictwem grupy internetowej. Dyskusje grupowe wyłoniły nowe treści. Omawiane te-
maty obejmowały dobre samopoczucie emocjonalne, angażowanie się i budowanie relacji z 
innymi, stres, poddawanie się stereotypom i ich kwestionowanie.

• Dodatkowe wydarzenia towarzyskie dla grupy kobiet.

• Społeczna odpowiedzialność biznesu i współpraca medialna z pracodawcami kobiet w 
celu komunikowania ich uczestnictwa i wartości w odniesieniu do przywództwa, równości, 
uczestnictwa w społeczeństwie oraz znaczenia zdrowia i sportu.
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Wyniki:

• 20 kobiet z około 15 różnych firm ukończyło program w ciągu dwóch lat, w sumie organizując 
około 70 sesji szkoleniowych dla nastolatek. Sporty obejmowały hokej na lodzie i wspinacz-
kę skałkową, jogę i taniec. Dziewczęta i ich nauczyciele i nauczycielki bardzo docenili czas 
kontaktu z kobietami będącymi wzorami do naśladowania.

• Podniesienie świadomości na temat znaczenia angażowania większej liczby kobiet na sta-
nowiska trenerskie i kierownicze w sporcie poprzez rozmowy, wydarzenia, prasę i materiały 
z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym artykuły na temat tego jak po-
szczególne firmy skupiają się na przywództwie kobiet i historiach poszczególnych kobiet).

Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Silne lokalne zainteresowanie innowacjami społecznymi i najnowszymi „trendami” bizne-
sowymi.

Ugruntowane kompetencje w zakresie przywództwa i rozwoju osobistego dostępne 
wewnętrznie w organizacji wdrażającej.

Silna reputacja i lokalne wsparcie organizacji wdrażającej zarówno przez firmy, jak i loka-
lną sieć kobiet aktywnych zawodowo uprawiających sport lub nim zainteresowanych.

Silne i ugruntowane relacje z lokalnymi szkołami sprawiły, że logistyka i planowanie prze-
biegały sprawnie.

Wyzwania i wskazówki: 

Takie podejście może być trudne do wdrożenia w dużym mieście, gdzie kobiety muszą 
pokonać duże odległości między domem, miejscem pracy i miejscami treningu.

Wysoki poziom zaangażowania ze strony szkół uczestniczących jest niezbędny, kobiety 
biorące udział muszą poczuć, że ich czas jest cenny i doceniony, co po części jest wypad-
kową tego jak są przyjmowane i wspierane w szkole.

 
„Chociaż wiemy, że nasze działania coś zmieniają, chcemy robić więcej. Uważamy, że 
mamy wpływ na ich życie. Chcemy zrobić dla nich więcej! ” 
- trenerka
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Najlepsza praktyka #3  
Język jako narzędzie wspierania edukacji i katalizowania zmian

 
“Bez wsparcia członkiń i członków zarządu i zaufania, które było mi w pewnym momen-
cie potrzebne, nie rozwinęłabym się poświęcając czas na pracę dla drużyny. Kobiety nie 
zawsze potrafią wykorzystywać tak samo łatwo jak mężczyźni możliwości, które mają, 
dlatego musimy o tym pamiętać chcąc im pomóc” 
- Patrycja Narkun

 

Nazwa:  Alternatywny Klub Sportowy ZŁY 

Miejsce: Warszawa, Polska 

Wykonawca Alternatywny Klub Sportowy ZŁY

Fundator: Zbieranie funduszy od kibiców klubu i składek członkowskich

Czas: od 2015

Poziom nakładów:  średni

Główny cel: Jest to w pełni demokratyczny klub piłkarski zbudowany i 
zarządzany przez stowarzyszenie fanów. Klub koncentruje się 
na wykorzystywaniu piłki nożnej jako narzędzia edukacji i zmian 
społecznych. Szczególna uwaga poświęcana jest równości przy-
wództwa i jego wpływowi zarówno w sporcie, jak i w szerszej per-
spektywie społecznej.

Działanie w zakresie: Role genderowe i  
seksizm

Dalsze informacje: http://aks-zly.pl 

 
Klub piłkarski AKS został stworzony przez entuzjastów, którzy zjednoczyli się w jednej wspólnej 
wizji zupełnie nowego podejścia do piłki nożnej. Chcieli stworzyć klub, w którym wszyscy byliby 
równi i gdzie każdy członek mógłby mieć wpływ na proces decyzyjny; i tak powstał Alternatywny 
Klub Sportowy ZŁY! Chociaż członkinie i  członkowie zarządu są wybierani, klub prowadzi gru-
pa około 40 osób. Klub ten stał się bardzo ważną inicjatywą w historii polskiego sportu, opiera 
swoje działanie na idei, że piłka nożna to nie tylko sport do oglądania i kibicowania, ale także 
narzędzie edukacyjne do wprowadzania zmian systemowych w zakresie wzmacniania pozycji 
dziewczyn i kobiet, a także wspierania uchodźców, w tym dzieci, w piłce nożnej. Klub jest po-
wszechnie znany z tej pracy, w tym aktywnej promocji równości, zwalczania rasizmu i przemocy. 
Ta rola edukacyjna jest znacząca, biorąc pod uwagę wiele tysięcy widzów i fanek.

Wzmocnienie pozycji kobiet i  
dziewcząt
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Proces i konkretne działania:

• Kobieta mianowana prezesem klubu w 2016 roku. A więc od samego powstania klub zerwał 
z tradycją zajmowania stanowisk kierowniczych przez mężczyzn. Dodatkowo dwie kobiety 
zajmują stanowiska trenerki i kierowniczki zespołu kobiecego; obie role uznawane są za 
przywódcze. 

• Jedna kobieta i jeden mężczyzna pracują razem jako rzecznicy klubu, strategia działania 
zapewnia zaangażowanie obu w każde publiczne oświadczenie. Równość płci jest również 
utrzymywana w przypadku wystąpień medialnych, zarówno wśród członków i członkiń za-
rządu, fanek i fanów oraz zawodniczek i zawodników.

• Opracowano nową strategię komunikacji z silnym naciskiem na język pisany i mówiony oraz 
jego wpływ na równy udział mężczyzn i kobiet, w tym w oficjalnych dokumentach i mediach 
społecznościowych. Na przykład użycie form językowych (męskich, a nie żeńskich) ma ne-
gatywne skutki, sprawiając, że kobiety stają się mniej ważne lub nieobecne. Klub postanowił 
używać rzeczowników i zaimków rodzaju męskiego i żeńskiego w odniesieniu do mężczyzn i 
kobiet, nawet jeśli oficjalne listy lub regulaminy klubu będą dłuższe lub będą mniej wygodne 
w pisaniu i czytaniu.

 
Wyniki:

• W 2019 roku AKS ZŁY zdobył prestiżową nagrodę UEFA dla najlepszego klubu grassroots. 
Klub został doceniony nie tylko za oddolne działania, ale przede wszystkim za równe zaan-
gażowanie fanów i fanek oraz członkiń i członków w proces decyzyjny i strategiczną pracę 
klubu. Klub jest przykładem tego, w jaki sposób można zarządzać organizacją sportową o 
charakterze non-profit i w związku z tym innowacyjnym podejściem jest regularnie proszony 
o udział w prestiżowych panelach i debatach.

• Zwiększenie świadomości wśród członkiń i członków oraz sympatyczek i sympatyków, że 
stereotypy obecne w otoczeniu kobiet i dziewcząt silnie kształtują ich wybory życiowe, w tym 
dotyczące kariery i spędzania wolnego czasu. Zwracanie uwagi na ten aspekt misji klubu 
podczas różnego rodzaju występów i wydarzeń, w tym walnego zgromadzenia lub spotkań 
sekcji. Przypadek byłej prezeski jest dobrym przykładem, ponieważ objęła stanowisko kon-
sultanta w pełnym wymiarze godzin w Supporters Direct, organizacji, która wzmacnia fanki i 
fanów innych klubów w Europie w celu opracowania struktur na poziomie oddolnym.

• Plany na przyszłość dotyczące przygotowania kobiety do roli trenerki męskiej drużyny.

• Rozwój zawodowy kobiet na stanowiskach kierowniczych w klubie znalazł odzwierciedlenie 
w wejściu przez nie do nowych sieci kontaktów i ich późniejszej rekrutacji.
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Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Klub podjął wyzwanie zorganizowania społeczności lokalnej w promowaniu zmian w 
piłce nożnej polskich kobiet. Takie podejście można przenieść na każdą dyscyplinę spor-
tową, ale wymaga prawdziwej współpracy między kobietami i mężczyznami i uznania, że 
obecnie mężczyźni wciąż częściej zajmują stanowiska kierownicze w sporcie.

Duże zainteresowanie mediów i wsparcie dla wartości i działań klubów, wspierająca opinia 
publiczna i zainteresowanie ze strony przemysłu sportowego. 

Innowacyjny, przejrzysty i integracyjny model prowadzenia klubu. Wszyscy członkowie 
i członkinie oraz  kibice i kibicki działają na zasadzie wolontariatu, a zasoby finansowe 
klubu na wczesnych etapach często pochodziły z koncertów i innych wydarzeń typu finan-
sowania społecznościowego. Sponsorzy pojawili się, kiedy klub stał się bardziej znany. 

Wyzwania i wskazówki: 

Praca z językiem może być czasochłonna i wymaga od klubu zaangażowania i szczegól-
nych kompetencji, ale jest potężnym narzędziem do katalizowania szerszych zmian.

 
“Jeśli nie dołączymy do imprezy, nie będziemy istnieć. Stąd postanowienie, by  wprowadzić 
więcej kobiet i dziewcząt na stadion, aby były widoczne, a ich głosy słyszalne” 
- anonimowy głos
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Najlepsza praktyka #4  
Wydarzenie sportowe tylko dla kobiet wspiera budowanie sieci kontaktów 
i postępy

„RNP to doskonały przykład wzmocnienia pozycji kobiet w sporcie” 
- Elena Linari, obrończyni reprezentacji Włoch w piłce nożnej

 

Nazwa:  “Ragazze nel Pallone”                          

Miejsce: Padwa, Włochy 

Wykonawca stowarzyszenie wolontariuszy “Ragazze nel Pallone” 

Fundator: Brak bezpośredniego wsparcia finansowego, wydarzenie jest or-
ganizowane i prowadzone przez wolontariuszy i wspierane darow-
iznami i praktyczną pomocą niektórych lokalnych firm.

Czas: Co roku 3 do 5 dni ; od 2009

Poziom nakładów:  Wysoki

Główny cel: Przyjazna kobietom impreza sportowa mająca na celu tworzenie 
sieci kontaktów między dziewczętami i kobietami. Dzięki dużemu 
zasięgowi wydarzenie ma również na celu wywieranie presji poli-
tycznej na większe wsparcie sportu kobiet

Działanie w zakresie: Wzmocnienie pozycji  
kobiet i dziewcząt 

Dalsze informacje: https://www.ragazzenelpallone.it/

 
Ragazze nel Pallone to największa impreza sportowa dla dziewcząt i kobiet we Włoszech. Jako 
niezależne wydarzenie gromadzi co roku około 1000 sportowczyń i miłośniczek i miłośników 
sportu z całych Włoch i nie tylko, którzy spotykają się. aby wziąć udział w turniejach sportowych, 
debatach na temat równości i przywództwa, oraz bawić się i nawiązywać przyjaźnie. Celem jest 
budowanie więzi między dziewczynami i kobietami uczestniczącymi, a tym samym wspieranie 
zmian w sporcie na różnych poziomach poprzez zwiększenie roli dziewcząt i kobiet począwszy 
od samych uczestniczek jako sportowczyń i wolontariuszek po trenerki i menedżerki sporto-
we, które mogą być inspirującymi przykładami dla innych osób. W efekcie wydarzenie moty-
wuje kobiety do podejmowania ról przywódczych. Robi to przyczyniając się do tworzenia sieci 
kontaktów, poprzez uwidocznienie kobiet w sporcie oraz poprzez tworzenie i wspieranie osób 
mogących stać  się wzorami do naśladowania. Kluczowy jest fakt, że wydarzenie jest organizo-
wane i odbywa się w pełni niezależnie, jest wolne od ograniczeń instytucjonalnych lub wymagań 

Inwestowanie w zasoby i  
umiejętności 
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sponsorów, które mogłyby zagrozić jego celom. Jest w pełni zaprojektowane, zaplanowane i re-
alizowane przez dziewczyny i kobiety, które w związku z tym przyjmują wiodące role w różnych 
obszarach (komunikacja, rozmowy, różne dyscypliny sportu) i odnoszą się bezpośrednio do 
sportu i instytucji publicznych oraz zainteresowanych stron. Ragazze nel Pallone staje się katali-
zatorem zmian i i pokazuje, że inne niż tradycyjne podejście do sportu i organizacji jest możliwe.

 
Proces i konkretne działania:

• W 2009 r. grupa kobiet, nie mając dostępu do dobrych imprez sportowych dla kobiet po-
stanowiła zorganizować własne wydarzenie, w którym kobiety mogłyby się spotykać, grać 
razem, wymieniać pomysły i rozmawiać o możliwościach w bezpiecznym środowisku. Uwa-
żały, że ważne jest tworzenie czegoś, co spełni potrzeby i oczekiwania ich, a nie mężczyzn, 
którzy dominują we włoskich wydarzeniach sportowych.

• Na początku impreza dotyczyła wyłącznie piłki nożnej, ale liczba odbiorców znacznie wzro-
sła, od 16 drużyn w 2009 r. do 54 w 2018 r. Obecnie w ramach wydarzenia odbywają się 
rozgrywki w różnorodnych sportach, od koszykówki po super frisbee. Kobiety przyjeżdżają 
nie tylko z całych Włoch, ale także z innych części Europy, aby wziąć udział w wydarzeniu.

• Wydarzenie z każdym rokiem poprawia i poszerza ofertę zajęć oferowanych uczestniczkom, 
a także, ze względu na wysoki standard, który oferuje, stało się ośrodkiem dla inicjatyw spor-
towych dla kobiet.

• Wydarzenie łączy poważne działania i zabawę, na przykład debaty na temat równości płci i 
przywództwa z bardziej wesołymi działaniami. Daje to szansę na zaangażowanie w ważne 
tematy większej liczby kobiet i szerszej publiczności. Od 2009 roku wydarzenie rośnie i cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem.

 
Wyniki:

• Uczestniczki twierdzą, że czują się pewniej i łatwiej im upominać się o spełnianie ich potrzeb 
w sporcie oraz udział  w organizacji wydarzeń sportowych. Dzieje się tak, gdyż widziały one 
i wzięły udział w wydarzeniu sportowym w pełni poświęconym kobietom i stworzonym przez 
kobiety. Kobiety są aktywnymi liderkami i organizatorkami, zachęcanymi do podejmowania 
decyzji i podejmowania obowiązków bez zwierzchnictwa mężczyzn.

• Wydarzenie podważyło przekonanie, że kobieca impreza sportowa nie będzie w stanie przy-
ciągnąć uczestniczek i zaoferować wydarzeń sportowych, rekreacji i nawiązywania kontak-
tów na wysokim poziomie. Popularność tego wydarzenia przeczy tym stereotypom, co znaj-
duje  odzwierciedlenie w pytaniach dotyczących otwarcia imprezy na mężczyzn.

• RNP jest fantastycznym doświadczeniem edukacyjnym dla dziewcząt i kobiet w sporcie, 
głównie młodych sportowczyń i aktywistek. Dzięki udziałowi w nim są gotowe w przyszłości 
wziąć na siebie odpowiedzialność i odgrywać wiodące role w organizacji dużych wydarzeń 
sportowych. Obecne realia są takie, że podczas większości wydarzeń sportowych we Wło-
szech kobiety sprawują głównie funkcje wykonawcze, podczas gdy decyzje i nadzór należy 
do mężczyzn, często młodych. RNP stara się docenić i zwiększyć wiedzę dziewcząt i kobiet 
oraz pozwolić im podejmować decyzje i kierować całym procesem (a jest proces roczny) 
planującym wydarzenie.
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Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Niezależność od instytucji i opartego na umowach sponsoringu pozwala wydarzeniu na 
większe zaangażowanie polityczne. Dzięki temu RNP wysyła mocne przesłanie przema-
wiające za potrzebą zmian, jeśli chodzi o wspieranie sportu kobiet i zmian w kulturze spor-
towej. Oprócz zabawy i nawiązywania kontaktów, to wydarzenie było miejscem dyskusji 
i zwróciło uwagę na poważne problemy związanych ze sportem kobiet. Dzięki obecności 
tych dwóch elementów – zabawy i poważnej dyskusji – wydarzenie na przestrzeni lat 
odniosło duży sukces i zwiększyło liczbę kobiet biorących udział w dyskusji o ich miejscu 
w sporcie.

Wyzwania i wskazówki: 

Główne przeszkody wynikają z braku stabilności zasobów organizacyjnych, poza wolon-
tariuszkami, którzy poświęcają swój czas, wydarzenie nie ma właściwie żadnej  bazy za-
sobów. Ponadto ze względu na niskie zainteresowanie sportem kobiecym we Włoszech 
wyzwania stanowią niewystarczająca uwaga mediów i brak stałego wsparcia finansowe-
go. Kolejnym wyzwaniem były trudności w utrzymaniu równowagi między prośbami wielu 
kobiet o utrzymanie wydarzenia „tylko dla kobiet” a możliwością otwarcia się na udział 
mężczyzn. Włączenie ich zwiększyłoby liczbę uczestników, ale także wzbogaciło wyda-
rzenie. Chodzi o to, że włączenie mężczyzn mogłoby dać nowe wartości i pomysły, a 
także wpłynąć na szersze postrzeganie  problemów związanych z przywództwem kobiet 
i ich pozycji w sporcie. To jest nadal bardzo otwarte pytanie dotyczące tego wydarzenia, 
a organizatorzy badają, jak sobie z tym poradzić. Zważywszy na to, że wydarzenie jest  
finansowane głównie z subskrypcji i powstało jako pionierska inicjatywa sportowa wy-
łącznie dla  kobiet, włączenie mężczyzn mogłoby mieć poważne implikacje dla dalszego 
jego istnienia. Obecnie istnieje kompromis polegający na ograniczaniu udziału mężczyzn. 
Przyjaciele i członkowie rodzin mogą brać udział w wieczornych zajęciach. 

 

„Ragazze nel Pallone to wyzwa-
nie, powstało, by podkreślić war-
tość kobiecego sportu, a z czasem 
pokazało, że kobiety mogą współ-
pracować i pokonywać trudności w 
osiągnięciu doskonałych wyników” 
- Elisabetta Torresin, założycielka RNP
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Najlepsza praktyka #5  
Sport jako narzędzie wspierania rozwoju przywództwa dziewcząt

„Zaczęłam bardziej wierzyć w siebie. Zamiast mówić, że nie mam odwagi spróbować, mówię: 
mogę! Nauczyłam się tego podczas wspinaczki” 

- uczestniczka Strong Girls

 

Nazwa:  The Strong Girls Project

Miejsce: Szwecja, inne kraje

Wykonawca Girls in Sport    

Fundator: The  Swedish Inheritance Fund (Arvsfonden)

Czas: 2016 do 2018

Poziom nakładów:  Wysoki

Główny cel: Strong Girls to program zajęć sportowych i przygodowych, który 
wzmacnia i promuje fizyczne i emocjonalne samopoczucie nas-
toletnich dziewcząt, budując umiejętności takie jak przywództwo, 
samoświadomość i rozwiązywanie konfliktów.

Działanie w zakresie: Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt

Dalsze informacje: https://www.stronggirlsproject.com

 
Strong Girls to oparty na sportowych i outdoorowych przygodach program przywództwa i roz-
woju osobistego, którego celem jest „budowanie wewnętrznej siły mentalnej i  emocjonalnej 
dziewcząt oraz siły fizycznej i  energii”. Program był szeroko testowany i rozwijany przez organi-
zację pozarządową z doświadczeniem w pracy ze sportem dziewcząt. Na podstawie programu 
powstał też podręcznik, aby krok po kroku prowadzić innych przez proces tworzenia własnego 
programu Strong Girls. Kluczową motywacją w opracowaniu programu była potrzeba wspiera-
nia umiejętności przywódczych dziewcząt i samoświadomości. Sport posłużył jako narzędzie 
wzmocnienia ich pozycji.

 
Proces i konkretne działania:

• Dwa lata spędzono na opracowywaniu i testowaniu różnych sposobów zainteresowania 
dziewcząt sportem poza typowym szkolnym formatem, w szczególności dziewcząt niezbyt 
zaangażowanych w aktywność fizyczną. Celem było zaoferowanie nowego i lepszego do-
świadczenia w sporcie, a jednocześnie prowadzenie dziewcząt przez proces samorozwoju, 
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w tym umiejętności przywódczych, inteligencji emocjonalnej i zaangażowania obywatelskie-
go. Program obejmuje również dyskusję na temat trudnych kwestii, takich jak wizerunek cia-
ła, media społecznościowe, molestowanie ze strony chłopców, zastraszanie i inne tematy. 

• Uczestniczyły w nim małe grupy po 10–15 dziewcząt, w większości w wieku 13–16 lat. Pro-
gram był prowadzony we współpracy z 3 lokalnymi szkołami podczas okresu testowego. 
Podręcznik prezentujący program nauczania został napisany w celu wspierania innych na-
uczycieli, rodziców lub trenerów sportowych, którzy chcą wykorzystywać sport jako narzę-
dzie wspierania przywództwa dziewcząt. Prowadzono także kursy edukacyjne dla tych, któ-
rzy już pracują z nastolatkami.

 
Wyniki:

• Około 80 dziewcząt ukończyło program podczas jego opracowywania i testowania. 

• Podręcznik udostępniono bezpłatnie online, skorzystali z niego użytkownicy nie tylko w 
Szwecji, ale także w Australii, Stanach Zjednoczonych i Hongkongu. 

• Prywatna grupa FB osób, które podjęły edukację Strong Girls i aktywnie korzystają z tego 
materiału, dzieli się pytaniami i doświadczeniami, aby wspierać się nawzajem w nauce i pra-
cy z grupami dziewcząt w swoich szkołach lub klubach sportowych. Powstaje kilka innych 
mniejszych projektów, które chcą korzystać z Programu.
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Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Dziewczęta miały szansę na uprawianie sportów uważanych zazwyczaj za odpowiednie 
dla mężczyzn lub chłopców. 

Działania takie jak podnoszenie ciężarów, jazda na linie przez las i pływanie w lodzie, pod-
ważały ich własne założenia dotyczące siebie i tego, co potrafią. Następnie uczestniczki 
otrzymały wsparcie w przeniesieniu tego sposobu myślenia na inne sfery życia, w tym na 
szkołę i relacje oraz zaangażowanie obywatelskie.

Danie dziewczętom języka do dzielenia się doświadczeniami oraz refleksji nad nimi, a 
także podstawowa edukacja dotycząca uczuć takich jak strach czy smutek, są również 
potężnymi narzędziami w tym wieku i ważnymi podstawami przywództwa.

Wykorzystanie solidnych ram teoretycznych w rozwoju doprowadziło do stworzenia 
naprawdę solidnego i skutecznego programu. Na przykład przy tworzeniu i wdrażaniu 
programu w szkole nauczyciel lub nauczycielka skłaniani są do autorefleksji, co pozwala 
im spojrzeć na własne kierownictwo i samoświadomość w celu lepszego wspierania dz-
iewcząt.

Wyzwania i wskazówki: 

W Szwecji wiele dziewcząt w tym wieku ma boryka się lękiem, depresją i innymi proble-
mami, co oznacza, że ich zaangażowanie w taki program może wymagać bardzo zaanga-
żowanego i zręcznego lidera lub liderki programu. Praca w systemie szkolnym może być 
trudna, gdy liczba pracowniczek i pracowników jest ograniczona, a komunikacja często 
nie działa tak dobrze, jak mogłaby. Praca w lepiej wyposażonym systemie szkolnym i z 
mniejszymi grupami dziewcząt może złagodzić niektóre z tych trudności. Ogólnie rzecz 
biorąc niezbędne jest wsparcie oddanej dyrektorki lub dyrektora szkoły, którzy zauważą 
potencjał sportu w osiąganiu tych celów i którzy chcą aktywnie przyczyniać się do wspie-
rania rozwoju dziewcząt i ich zdolności przywódczych w procesie szkolnym. Rozpoczę-
cie pracy z młodymi dziewczynami może być korzystne, ponieważ wydaje się, że  już w 
młodym wieku mają one spostrzeżenia i przemyślenia na temat przywództwa, autorytetu, 
wypowiadania się w grupie oraz doceniania własnych pomysłów i opinii. Okazało się, że 
zanim dziewczyna osiągnie 13 lat niektóre z normy kulturowe i zachowania mogą już być 
ugruntowane. W takim przypadku konieczne jest „cofnięcie” już spowodowanych szkód, a 
także próba zbudowania i rozwinięcia nowych zdolności.

 
„Naprawdę się rozwinęłam, nie wiem, po prostu mam na to ochotę. Dobrze się czuję!” 
- uczestniczka Strong Girls
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Najlepsza praktyka #6  
Wsparcie mentoringu w rozwoju zawodowym

 
„Program i moja mentorka dali mi przestrzeń do zmiany i dostarczyli ważnych pomysłów 
na moją karierę po zawodowym sporcie” 
- Amelie Kober, medalistka olimpijska

 

Nazwa:  “Mieszany debel na szczycie” 

Miejsce: Niemcy i inne kraje w Europie

Wykonawca Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB)    

Fundator: Olympic Solidarity

Czas: Ustanowiony w  2012, dotąd cztery rundy i dodatkowe ukończone 
cztery rundy , przy czym obecna runda obejmuje okres 12 miesię-
cy na przełomie 2018-2019 

Poziom nakładów:  Wysoki

Główny cel: wspieranie kobiet w przejściu z kariery sportowej na stanowiska 
kierownicze

Działanie w zakresie: Inwestowanie w zasoby i umiejętności 

Dalsze informacje: https://gleichstellung.dosb.de/themen/mentoring/

 
Sportowczynie i sportowcy rozwijają na wysokim poziomie wiele umiejętności osobistych i za-
wodowych podczas całej kariery sportowej, takich jak dyscyplina, determinacja, asertywność i 
wytrzymałość. Wszystko to jest niezbędne do pomyślnego pełnienia funkcji przywódczych na 
arenie sportowej i poza nią. „Mieszany debel na szczycie” to program mający bezpośrednio na 
celu zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Ten program mentorski ma na 
celu wzmocnienie pozycji młodych kobiet, które są byłymi sportowczyniami i są zainteresowane 
karierą trenerską lub chcą obejmować role liderek w profesjonalnych organizacjach sportowych. 
Mentorzy i mentorki zaangażowane w program, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, odnoszą suk-
cesy i są doświadczonymi liderkami i  liderami organizacji sportowych.

Proces i konkretne działania:

• Program został po raz pierwszy wdrożony w 2012 r. i od tego czasu zakończył cztery dodat-
kowe rundy. Każda runda trwa ponad 12 miesięcy. Jednak wiele uczestniczek pozostaje w 
kontakcie ze swoimi mentorkami i mentorami oraz z osobami na podobnych stanowiskach 
po zakończeniu programu.
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• 12-miesięczny program obejmuje regularne warsztaty w Niemczech i innych miastach euro-
pejskich (4 sesje w ciągu 12 miesięcy), a także indywidualną korespondencję między pod-
opiecznymi i mentorkami i mentorami oraz spotkania związane z większymi wydarzeniami i 
konferencjami w DOSB 

• Mentorki i mentorzy działają jako trenerki i trenerzy i wspomagają rozwój określonych umie-
jętności i kompetencji. Uczestniczki zdobywają również wgląd w krajowe i międzynarodowe 
organizacje sportowe, które są dla nich ważnym fundamentem w zrozumieniu politycznych 
struktur sportowych i budowaniu silnej profesjonalnej sieci kontaktów. 

• Jednym z celów programu jest zbadanie sposobów jak połączyć umiejętności podopiecz-
nych zdobyte podczas zawodowej kariery zawodniczej z możliwościami kariery w zorgani-
zowanym sporcie. Program obejmuje na przykład seminaria na temat umiejętności komuni-
kacyjnych i nieświadomego uprzedzenia. 

• Włączono komponent podnoszący świadomość w celu poszerzenia wiedzy na temat roli roz-
woju osobistego i zawodowego poprzez mentoring, co jednocześnie podważyło postrzega-
nie przez federacje sportowe programu jako narzędzia służącego wyłącznie promocji kobiet 

• Włączono element zwiększający widoczność podopiecznych oraz mentorek i mentorów na 
imprezach komitetu olimpijskiego w celu podniesienia świadomości na temat programu, 
oceny jego znaczenia i zaoferowania przedstawicielom stowarzyszeń możliwości dowiedze-
nia się więcej o programie. 

• Zewnętrzna ocena programu została zlecona w 2017 r. po pierwszych trzech rundach w celu 
dalszej poprawy programu. 



28

Wyniki:

• Po pierwszych trzech rundach 50% absolwentek udało się uzyskać pełnoetatową pracę w 
sporcie. 

• Zewnętrzna ocena programu wykazała następujące kluczowe wyniki: 90 procent uczest-
niczek jest zmotywowanych do objęcia stanowisk kierowniczych i planuje związaną z tym 
karierę zawodową. 

• Program niewątpliwie promował i popierał dyskusję na temat potrzeby strategii rozwoju oso-
bistego w sporcie.

Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Wspieranie byłych sportowczyń, które pasjonują się sportem i rozumieją potrzeby innych 
sportowczyń i sportowców, wydaje się skutkować wysoką motywacją podopiecznych, 
które chcą związać swoją przyszłą karierę ze sportem. Możliwość skoncentrowania się 
przez kobiety najpierw na sporcie, a następnie przejściu na karierę ukierunkowaną na 
przywództwo, oferuje większą stabilność niż próby rywalizowania i równolegle odgrywania 
roli liderki. 

Wartość byłych sportowczyń podejmujących role przywódcze jest dość dobrze ustalona, 
jednak największy sukces jest widoczny gdy odpowiednie federacje bezpośrednio oferują 
większe wsparcie. Na przykład niektóre federacje krajowe, takie jak badminton i wioślarst-
wo, zwracają się w swoich programach również do byłych najlepszych sportowczyń, na 
przykład w celu szkolenia ich jako trenerek. W przyszłości organizatorzy programu dążą 
do nawiązania bliższej współpracy z federacjami.

Wyzwania i wskazówki: 

Na koncepcję rozwoju osobistego nie zwracano wcześniej uwagi w niemieckim sporcie, 
dlatego wyciągnięto pewne wnioski w zakresie tego, jak taka wcześniejsza wiedza i świa-
domość może poprawić zrozumienie i otwartość. Wyraźne ukierunkowanie i promocja 
podopiecznych prowadzi do tego, że program postrzegany jest raczej jako środek promo-
cji kobiet, a nie jako środek rozwoju kadr, a tym samym środek rozwoju zawodowego. To 
fałszywe postrzeganie doprowadziło do tego, że program został potraktowany przez fede-
racje mniej poważnie i gorzej odebrany. Dlatego ważne jest położenie nacisku na rozwój 
osobisty i korzyści z niego płynące.

 
 
„Czerpiesz wiele z mentoringu, ponieważ masz szansę zastanowienia się nad rzeczami, o któ-
rych zwykle nie myślisz” 

– mentor uczestniczący
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Najlepsza praktyka #7  
Ogólnokrajowa seria kursów przywódczych dla kobiet w sporcie

 
„Kobiety od dawna biorą czynny udział w sporcie, podobnie jak ich koledzy, ale wciąż 
wiele pozostaje do zrobienia w dziedzinie zarządzania. Ten temat powinien być przed-
miotem zainteresowania dla wszystkich i powinien prowadzić do obecności kobiet na 
stanowiskach decyzyjnych na wszystkich poziomach” 
- Rossana Ciuffetti, dyrektor CONI School of Sport

 

Nazwa:  Kurs przywództwa kobiet CONI  

Miejsce: Włochy, Rzym, Neapol, Mediolan

Wykonawca Włoski Narodowy Komitet Olimpijski (CONI)     

Fundator: Włoski Narodowy Komitet Olimpijski (CONI)     

Czas: Od lutego 2019     

Poziom nakładów:  niski

Główny cel: Zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych dzięki 
krótkoterminowej jednorazowej interwencji skoncentrowanej bez-
pośrednio na rekrutacji

Działanie w zakresie: Zmiana środowiska 

Dalsze informacje: https://coni.it 

 
Włoski sport ma wyjątkowo niski poziom uczestnictwa kobiet w zarządzaniu, poniżej 10% we-
dług badań CONI. Narodowy Komitet Olimpijski chciał zachęcić kobiety do udziału w wyborach 
do zarządów i obejmowania stanowisk kierowniczych, dlatego postanowił przeprowadzić serię 
warsztatów dla kobiet tym zainteresowanych. Szkolenie zawierało podstawowe informacje na 
temat znaczenia uczestnictwa i zaangażowania kobiet w świecie sportu, a także informacje na 
temat dzielenia się doświadczeniami przez kobiety i dyskusji na różne tematy, od inteligencji 
emocjonalnej po dynamikę wyborczą. Ta seria warsztatów miała być wydarzeniem jednorazo-
wym i miała rozpocząć proces zmian w obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych na 
szczeblu krajowym.

Proces i konkretne działania:

• Jednodniowe warsztaty odbyły się w różnych miastach we Włoszech, obejmowały wykłady 
i aktywności, ze szczególnym naciskiem na dzielenie się doświadczeniami z kobietami (za-
równo przez mężczyzn pełniących funkcje przywódcze, jak i kobiety). 

Inwestowanie w zasoby i umiejętności 
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• Kurs był promowany za pośrednictwem strony internetowej School of Sport, biuletynu, stron 
internetowych krajowych federacji sportowych i sieci społecznościowych, takich jak Facebo-
ok i Instagram CONI z aktualnościami, postami i filmami promocyjnymi. 

• Szkolenie obejmowało następujące tematy: Kobiety i mężczyźni mają różne umiejętności, 
ale z taką samą siłą dążą do osiągania celów ; dyskusja na temat przywództwa, samokształ-
cenia i własnej skuteczności; znaczenie i doskonalenie umiejętności emocjonalnych, ucze-
nie się obserwowania innych w celu poprawy siebie. 

• Było też wielu sportowców i sportowczyń, mężczyzn i kobiet startujących na najwyższym 
poziomie, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach w rolach sportowców i sportowczyń, 
ale też  liderek i liderów.

Wyniki:

• Udział był bardzo wysoki, ogółem 167 osób, w tym 37 mężczyzn i 130 kobiet.

• Komitet Olimpijski zgodził się, że przy następnych wyborach przynajmniej 30% miejsc w za-
rządzie w każdej regionalnej federacji sportowej muszą zająć kobiety. Nie jest jednak jasne, 
jakie działania podjęto w kierunku osiągnięcia tego celu.

• Nowa edycja warsztatów została zaplanowana na 2020 rok.

Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Inicjatywa ta została dobrze nagłośniona w krajowych gazetach i dlatego zyskała wiele 
uwagi, a mogące wziąć w niej udział kobiety przesyłały sobie nawzajem informacje. Widać 
było duży entuzjazm i zainteresowanie uczestnictwem. 

Ponadto inicjatywa zyskała poparcie społeczności włoskiego Narodowego Komitetu 
Olimpijskiego i poszczególnych federacji sportowych.

Wyzwania i wskazówki: 

Jak zwykle w przypadku jednorazowych interwencji, pozbawionymi wsparcia po zakoń-
czeniu i działań następczych, w miarę upływu czasu doszło do spadku zainteresowania 
działaniami lub zmniejsza się priorytet im nadawany. Zwiększenie dostępu kobiet do sta-
nowisk było kluczowym celem, jest to początek drogi do faktycznego ich tam zaistnienia. 
Potrzeba więcej czasu, zasobów i zaangażowania, aby zaszły rzeczywiste zmiany. Szko-
lenia takie należy dostosować do kontekstu kulturowego, w którym są wdrażane, we Wło-
szech potrzebne jest specjalne podejście oparte na świadomości miejsca w jakim znaj-
duje się społeczeństw. W przypadku wprowadzania programu w innych krajach również 
konieczna jest ta świadomość, co pozwoli uniknąć mierzenia zbyt nisko lub zbyt wysoko.
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Najlepsza praktyka #8  
Wykorzystanie szkolenia na poziomie wyższym do zwiększenia 
reprezentacji kobiet w zarządach 

 
„Będę mentorką na kwietniowej konferencji Kick It Out; gdyby nie ten projekt, nie 
zostałoby mi to zaoferowane ani nie zostałabym przyjęta” 
-  uczestniczka programu

 

Nazwa:  Program “Kobiety w zarządach” Związku Piłki Nożnej

Miejsce: Wielka Brytania

Wykonawca Brytyjskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej (FA) i The Institute of 
Directors (IoD)

Fundator: Brytyjskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej i The Institute of Directors 

Czas: 2017

Poziom nakładów:  Wysoki

Główny cel: Specjalistyczne i zaawansowane szkolenie niewielkiej grupy kobi-
et, które już pełnią funkcje kierownicze na wyższych stanowiskach 
w zawodowej piłce nożnej

Działanie w zakresie: Inwestowanie w zasoby i umiejętności 

Dalsze informacje: https://www.iod.com/training/iod-approach/expertpractitioners

 
Ten program został zainicjowany aby rozwiązać problem nieobecności kobiet w zarządach klu-
bów. Program miał na celu identyfikację, wspieranie i mentoring kobiet wykazujących potencjał 
i chęć do zajmowanie stanowisk zarządczych w piłce nożnej. FA współpracowała z Institute of 
Directors (uznaną w Wielkiej Brytanii organizacją zajmującą się zarządzaniem biznesem), aby 
opracować program skupiający się na 4 celach: 

1. zwiększenie puli talentów piłkarskich; 

2. wyjaśnienie przepisów antydyskryminacyjnych i sankcji; 

3. zwiększenie zaufania do zgłaszania dyskryminacji; oraz 

4. zwiększenie wiedzy i świadomości. 
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Pod względem treści i działań istniały dwie strategie, na poziomie osobistym i organizacji:

a)  Poziom osobisty: zwiększenie samoświadomości i otwartości na naukę i rozwój; znalezie-
nie rozwiązania konkretnych problemów związanych z pracą; zwiększenie sprawczości i 
wydajności danych osób; narzędzia do radzenia sobie ze stresem, konfliktem lub kryzy-
sem; przygotowanie się do rozwoju zawodowego i dołączenia do zarządu.

b)    Poziom organizacji: przekonanie i zwiększenie zaangażowania dyrektorów i kierowników 
wyższego szczebla; zatrzymanie utalentowanych osób i zaangażowanie pracowników; 
bardziej kreatywne spojrzenie na planowanie biznesowe; usprawnienie zarządzania innymi 
pracownikami; budowanie pozytywnych relacji między ludźmi i działami; ułatwienie przyję-
cia nowej kultury w biznesie.

 
Proces i konkretne działania:

• Brytyjski Związek Piłki Nożnej (FA) wytypował dziesięć kobiet do programu szkolenia przez 
IoD na poziomie zaawansowanym, które następnie szkolone były przez wiodących prakty-
ków w celu rozwijania ich zdolności przywódczych, by mogły zajmować stanowiska kierow-
nicze wyższego szczebla

• Pięciomiesięczny program obejmował dwa warsztaty (jeden czterodniowy i jeden jednodnio-
wy dodatkowy coaching) z czasem przeznaczonym zarówno na warsztaty polegające na 
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uczeniu się przez obserwację, jak i dodatkowy coaching w celu pogłębienia i zastosowania 
zdobytej wiedzy

• Sesje coachingowe skupiające się na zachowaniu i świadomości biznesowej zostały bardzo 
wysoko ocenione przez uczestniczki - do tego stopnia, że FA zainwestowała następnie w do-
datkowe sesje coachingowe zarówno dla uczestniczek programu, jak i innych pracowników.

• Uczestniczki mogą zapoznać się z realiami pracy w zarządzie pierwszoligowej organizacji 
sportowej, są szkolone przez doświadczonych praktyków i mają możliwość powrotu do pro-
gramu poprzez dzielenie się z innymi osobami zdobytym doświadczeniem..

 
Wyniki:

•  Program pokazał coś, co powinno być oczywiste dla wszystkich na szczeblu zarządu: jeśli 
utalentowane kobiety mają dostęp, coaching i mentoring w zarządzaniu sportem, jest to  
korzystne dla organizacji sportowych, a same kobiety są w stanie dotrzeć na stanowiska 
zarządcze;

• Program miał wpływ na podejście FA do coachingu i mentoringu oraz spowodował zwiększe-
nie inwestycji w coaching, szczególnie w celu zwiększenia inkluzywności w miejscu pracy.



34

Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Program, obejmujący tylko 10 kobiet, był cenną inwestycją i zaoferował szkolenie wysokiej 
jakości.

Włączenie indywidualnego coachingu było dużym sukcesem, wszystkie uczestniczki 
uważały, że skutecznie zmieniło to ich zachowanie i świadomość biznesową. 

Nacisk na uczenie się poprzez partnerską współpracę, a nie w sali wykładowej, otworzył 
nowe kanały komunikacji i wymiany pomysłów. Umożliwiło to dołączenie uczestniczek z 
różnych regionów i klubów, pełniących różne role w organizacji, co okazało się niezwykle 
cenne dla FA i jej pracowników. Otworzyło to nowe kanały komunikacji i umożliwiło 
wymianę pomysłów  

Zastosowanie zróżnicowanego podejścia łączącego uczenie się w grupie z coachingiem 
1: 1 zapewniło zindywidualizowane wsparcie i profesjonalizację programu. Taka inwesty-
cja jest bardzo opłacalna ze względu na szeroki zakres umiejętności i świadomość  zdo-
bytych przez uczestniczki. 

Praktyczne elementy programu, w tym symulacje i praca w grupie, zostały ocenione przez 
wiele uczestniczek jako cenne doświadczenie edukacyjne, co znajduje odzwierciedlenie 
w opiniach członków IoD.

Wyzwania i wskazówki: 

Proces rekrutacji wymaga przemyślenia, jeśli zastosowane zostanie bardziej rekruterskie 
podejście, będzie to miało  wpływ na pulę wybranych kobiet.

W przypadku osób prowadzących podobne programy zaleca się włączenie uczestniczek 
z różnych regionów, klubów i pełniących różne role (być może również różnych dyscyplin 
sportowych, w zależności od organizacji wdrażającej). Może to ułatwić znacznie szerszą 
wymianę pomysłów.

Przy każdym rodzaju szkolenia zalecane jest korzystanie z bardziej zróżnicowanych me-
tod uczenia i mentoringu (np. kombinacja nauczania 1 na 1, coachingu grupowego, inte-
raktywnych studiów i analizy przypadków, struktury kursu) i jednoczesnego podążania za 
doświadczonymi praktykami.

Niektóre kobiety były mniej zaangażowane w możliwości uczenia się przez współpracę, 
co być może pokazuje, że nie widzą one wartości tej formą nauki, różnice w stylu uczenia 
się i / lub wpływ innych obowiązani i braku czasu. 

Realizatorzy uważają, że program zyskałby, gdyby zawierał więcej nieformalnych działań 
wspierających uczenie się partnerskie. 
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Najlepsza praktyka #9  
Organizacja sportowa walcząca o równość wewnątrz i na zewnątrz

 
„Dyskryminacja płci w sporcie we Włoszech jest tak absurdalna, że nie można jej zi-
gnorować. W Polisportiva równy podział ról decyzyjnych był spontaniczny, a wszystko 
to dzięki  wielkiemu nakładowi pracy  wolontariuszy, którzy wierzą w potrzebę zmiany” 
- anonimowy głos

 

Nazwa:  Polisportiva San Precario

Miejsce: Padwa, Włochy

Wykonawca Polisportiva San Precario    

Fundator: sfinansowane przez  Polisportiva San Precario, poprzez prowad-
zone na niewielką skalę wydarzenia społeczne

Czas: od 2007 do dziś

Poziom nakładów:  Średni

Główny cel: Organizacja sportowa oparta na antyseksistowskich i zrówn-
oważonych pod względem płci procesach decyzyjnych, aktywnie 
prowadząca kampanię na rzecz równych szans kobiet w sporcie i 
podnosząca świadomość wśród sportowców w celu katalizowania 
szerszych i szybszych zmian

Działanie w zakresie: Zmiana środowiska 

Dalsze informacje: www.polisportivasanprecario.blogspot.com

 
Polisportiva San Precario tworzy równe przywództwo i równocześnie daje kobietom głos i pole 
do działania w kobiecym sporcie. Organizacja skoncentrowała się na równowadze sił  i proce-
sach decyzyjnych, przez co członkowie i członkinie są w równym stopniu reprezentowani i mają 
równy udział w podejmowaniu decyzji. Po osiągnięciu równości wewnętrznej, organizacja stara 
się wpłynąć na świat zewnętrzny,  zmieniając jednocześnie kulturę i struktury zarządzania spor-
tem, między innymi za pomocą kampanii „Same Sport Same Rights” („Ten sam sport, te same 
prawa”). Organizacja przeprowadziła również pierwsze badanie teoretyczne dotyczące sytuacji 
sportowczyń we Włoszech i sportu kobiet. Wszystko to było motywowane przekonaniem, że 
zmiana jest pilnie potrzebna i że należy się jej podjąć.

Role genderowe i seksizm  
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Proces i konkretne działania:

• Udana kampania „Ten sam sport, te same prawa”, która skupiła się na się na podnoszeniu 
świadomości wśród sportowczyń, aby zachęcić je do zajęcia stanowiska i zaangażowania 
się w kampanie na rzecz zmian lub procesu równości płci w ich organizacjach. Poprzez 
sprawowanie przywództwa organizacja umożliwia innym robienie tego samego i zachęca do 
wzajemnego wsparcia sportowców i sportowczyń oraz aktywistek i aktywistów.

• Podnoszenie świadomości na temat nierówności w prawnej klasyfikacji sportu kobiet, w tym 
zaangażowanie większej liczby sportowczyń w dążenie do zmian.

• Prowadzenie wydarzeń i udział w działaniach publicznych, w tym debatach na temat nierów-
ności płci w sporcie i niedostatecznej reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych w 
celu nagłośnienia kwestii wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

• Wewnętrzna praca nad własną strukturą organizacji oraz procesami podejmowania decyzji 
i zapewnienia równej reprezentacji. Ma to na celu upewnienie się, że nie ma wewnętrznych 
barier i że stereotypy związane z płcią nie wpływają na tworzone struktur. 

• Badanie dotyczące stereotypów związanych z płcią, które wpływają na decyzje podejmowa-
ne przez dziewczęta i chłopców w związku ze sportem. Podkreśla ono rolę liderek i liderów 
oraz osób będących wzorami do naśladowania w pracy z dziećmi oraz łączenie kwestii przy-
wództwa z innymi priorytetami klubu.

Wyniki:

• Więcej kobiet w organizacji zgłasza się do zarządzania nią i przyjmuje role decyzyjne i przy-
wódcze, ponieważ czują się bardziej wspierane, zachęcane przez innych członków, a zatem 
bardziej pewne siebie. 

• Wzrosła świadomość mężczyzn na temat stereotypów i nierówności, tak więc teraz męż-
czyźni aktywnie uczestniczą w usuwaniu barier oraz wspieraniu i proponowaniu inicjatyw 
związanych z tymi tematami. Nie uważa się już, że jest to temat „tylko dla kobiet”! 

• Dwa mieszane zespoły i równowaga płci w osób zarządzających i na stanowiskach decyzyj-
nych, a także równy udział kobiet i mężczyzn w reprezentowaniu klubu w mediach i wśród 
innych instytucji.

• Lokalne media opublikowały debaty, a strona internetowa Sport alla Rovescia publikuje ko-
lumnę: Kobiety, które zmieniły sport.
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Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Udowodniono, że wewnętrzny proces strukturalnej równości w organizacji ułatwia prakty-
czne zmiany w procesie decyzyjnym organizacji.

Holistyczne podejście, na przykład spojrzenie na wpływ osób będących wzorami do 
naśladowania i stereotypów na zaangażowanie dzieci w sport z perspektywy wpływu ki-
erownictwa klubu na zrównoważone uczestnictwo w przyszłości, a także nierówności w 
drużynach i pomiędzy nimi oraz w ramach zarządu.

Entuzjastyczne zaangażowanie wielu kobiet, sportowców i sportowczyń oraz inne wspar-
cie i wkład czasu i pomysłów na rzecz organizacji i jej pracy: może się to wydawać mało 
znaczące, i nie zostać doceniane w krajach, w których kobiety nie są w tak trudnej sytu-
acji jak Włochy, ale dla włoskiego środowiska sportowego (i ogólnego) jest to prawdziwy 
wyjątek, ponieważ większość organizacji (społecznych, sportowych, w tym wolontariat) 
kierowana jest przez mężczyzn, i nie angażuje osób młodych, a zwłaszcza kobiet.

Wyzwania i wskazówki: 

Brak funduszy był poważnym wyzwaniem, wszystkie inicjatywy były realizowane bezpłat-
nie przy niewielkiej współpracy z innymi podmiotami. Ta zależność od wolontariuszy na-
kłada ograniczenia na skalę i zakres działań. 

Wewnętrzny proces związany z przywództwem i podejmowaniem decyzji był długi i wyma-
gał głębokiego zaangażowania i skupienia się na języku, stereotypach, niewidocznych i 
widocznych barierach oraz zapewnieniu wszystkim członkom i członkiniom równych szans  
uczestniczenia, kierowania i podejmowania decyzji. Na początku, aby praktyka stała się 
normą, trzeba poświęcić czas i wysiłek na działania w zakresie włączenia, motywacji i 
edukacji wszystkich członkiń i członków. 

Z czynników zewnętrznych największymi wyzwaniami i przeszkodami dla organizacji jest 
to, że włoskie prawo nie uznaje zawodowego sportu kobiet oraz  utrzymujące się w spo-
łeczeństwie stereotypy, na przykład kulturowy męski szowinizm obecny we Włoszech i 
powolny postęp w związku ze zmianami struktur prawnych.

„Dyskryminacja płci w sporcie we Włoszech jest tak absurdalna, że nie można jej zigno-
rować. W naszym Polisportiva role decyzyjne są równo rozdzielone, a jest to wynikiem 
wielkiej dobrowolnej pracy tych, którzy wierzą w zasadę równej reprezentacji” 
- członkini zarządu PSP
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Najlepsza praktyka #10  
Młode kobiety jako liderki środowisk pomagają zwiększyć aktywność 
sportową

„Daję im zrozumienie, pomagam im, prowadzę je. To dla nich umiejętności życiowe i 
satysfakcjonujące jest zobaczyć efekty” 
– liderka środowisk, Walia

 

Nazwa:  European Us Girls

Miejsce: Wielka Brytania, Włochy, Dania, Francja, Polska i Holandia.

Wykonawca An alliance of StreetGames, Europejskie Obserwatorium Sportu i 
Zatrudnienia, Unione Italiana Sport Per Tutti, International Sport & 
Culture Association, Women Win, Fundacja V4Sport

Fundator: Program Unii Europejskiej Erasmus+ 

Czas: Styczeń 2017-Grudzień 2018

Poziom nakładów:  Wysoki

Główny cel: Lepsze zrozumienie procesu rozwoju liderek środowisk, zwiększe-
nie poziomu uczestnictwa i równy dostęp młodych kobiet z 
trudnych środowisk do sportu i aktywności fizycznej.

Działanie w zakresie: Wzmocnienie pozycji kobiet  
i dziewcząt

Dalsze informacje: https://network.streetgames.org/european-us-girls

 
 
W pracę wolontariacką w sporcie angażuje się mniej kobiet. Często szukają one możliwości, 
które pozwalają im zachować elastyczność tak, by mogły jednocześnie pełnić swoje role ro-
dzinne i zawodowe. Projekt European Us Girls ma na celu pomoc organizacjom w budowaniu 
współpracy z wolontariuszkami tak, by mogły być liderkami grup. Liderki stają się przykłada-
mi na to, że kobiety mogą zajmować najwyższe pozycje w sporcie i mogą pełnić rolę wzoru 
do naśladowania dla innych dziewcząt i młodych kobiet. Ponadto projekt koncentruje się na 
zwiększeniu uczestnictwa i równego dostępu do sportu na poziomie grassroots i aktywności 
fizycznej dziewcząt i młodych kobiet w wieku 13–30 lat o ograniczonych możliwościach. Celem 
jest zwiększenie udziału dziewcząt na wszystkich poziomach sportu - zarówno jako liderek, jak 
i zawodniczek. Młode kobiety zostały przeszkolone, aby, korzystając z nowych zasobów edu-
kacyjnych, platformy i aplikacji e-learningowej opracowanej w ramach tego projektu, stać się 
liderkami grup w swoich środowiskach.

Inwestowanie w zasoby i  
umiejętności 
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Proces i konkretne działania:

• Głównym powodem stworzenia projektu European Us Girls były wysoki poziom  rezygnacji 
uczestników, a zwłaszcza kobiet, z aktywności fizycznej w Europie, a także brak międzyna-
rodowych szkoleń. Aby rozwiązać ten problem, projekt wspiera młode kobiety w obejmowa-
niu ról przywódczych i w stawaniu się wzorami do naśladowania, a także zachęca dziewczę-
ta i młode kobiety do uprawiania sportu. 

• Materiały edukacyjne dla organizacji sportowych składają się z sześciu modułów: 

 1. Pokonywanie barier stojących przed kobietami i dziewczętami w sporcie 

 2.  Znaczenie wzajemnego wspierania się przez kobiety w sporcie 

 3.  Rekrutacja i selekcja liderek 

 4.  Wprowadzenie i orientacja dla nowych liderek grup środowiskowych 

 5.  Rozwijanie umiejętności liderek i przygotowanie ich do rozwoju 

 6.  Zapewnienie wsparcia dla liderek grup środowiskowych.

•  W celu przetestowania platformy e-learningowej zorganizowano dwa wydarzenia we Wło-
szech i Wielkiej Brytanii. Oba wydarzenia obejmowały różne działania mające na celu roz-
wój przywództwa, pracę zespołową, komunikację i pewność siebie, a także sesje w stylu 
warsztatów w celu tworzenia filmów i projektowania aplikacji. Oba wydarzenia zakończyły 
się pełnym sukcesem, ponieważ wszystkie 20 ochotniczek zostały potem liderkami grup 
środowiskowych. Zyskały fantastyczne doświadczenie i wniosły cenny wkład w rozwój plat-
formy i aplikacji.

Wyniki:

• Platforma e-learningowa jest najważniejszym osiągnięciem projektu, skierowanym do orga-
nizacji i liderów i liderek projektów, którzy chcą zaangażować liderki grup środowiskowych 
do swojej działalności. Ma to doprowadzić do zwiększenia udziału kobiet i dziewcząt w spo-
rcie i aktywności fizycznej. 

• Aplikacja została opracowana z udziałem młodych liderek w programowaniu, była tworzona 
z dziewczynami i dla nich. Zawiera szeroki wybór gier, sposobów na dobre rozpoczęcie roz-
mowy, energetyzatorów i zajęć integracyjnych.
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Czynniki przyczyniające się do sukcesu:

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie liderek grup środowiskowych udało się stworzyć w 
ramach projektu wysokiej jakości platformę i aplikację e-learningową, które zostały prze-
testowane przez grupę osób która ma z niej korzystać, co sprawdzało czy zawarte w nich  
treści są odpowiednie. Następnie, w oparciu o informacje zwrotne i z uwzględnieniem 
potrzeb liderek, z którymi skonsultowano się przy tym projekcie, materiały zostały udo-
skonalone.

Przygotowane materiały szkoleniowe i zasoby zostały opracowane na podstawie badań, w 
ścisłej współpracy z sześcioma organizacjami partnerskimi. Opierano się na wiedzy spec-
jalistycznej z poziomów lokalnego, krajowego i międzynarodowego, a także wykorzystano 
wiedzę organizacji partnerskich do ciągłego doskonalenia materiałów powstałych w ra-
mach projektu.

Internetowa platforma edukacyjna i aplikacja stworzona w ramach projektu są ogólno-
dostępne i darmowe, dzięki czemu mogą być używane i mieć wpływa na sytuację zarówno 
na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Wyzwania i wskazówki: 

Internetowy zestaw narzędzi jest skomplikowany i ma charakter eurocentryczny, dlatego 
ważne jest dostosowanie tych narzędzi do potrzeb  globalnych. Kluczowe jest dostosowa-
nie do kontekstu kulturowego, w którym projekt ma być realizowany.

W programach często nie stosuje się procesów monitorowania i oceny w celu zmierzenia 
wpływu programów przywódczych kobiet na udział w sporcie. Wraz z brakiem danych na 
temat wolontariatu kobiet może to powodować trudności.

Jako czynnik przyczyniający się do zwiększonego udziału dziewcząt w sporcie często 
wymienia się obecność wolontariuszek w rolach przywódczych i to, że mogą stanowić  
wzorce do naśladowania dla innych dziewcząt w swoim środowisku. Ponadto połączenie 
aspektu zabawy i brak rywalizacji przyczyniają się do tworzenia pozytywnego środowiska, 
w którym więcej dziewcząt czuje się swobodnie grając i aktywnie uczestnicząc w sporcie.

Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę z jakiego środowiska pochodzą liderki. Na przy-
kład, jeśli pochodzą z tego samego środowiska kulturowego co uczestniczki, może to mieć 
pozytywny wpływ, ponieważ zapewnia akceptację kulturową.

 
„Jesteśmy bardzo podekscytowane tymi wydarzeniami i jesteśmy przekonane, że będą 
one miały naprawdę pozytywny wpływ na projekt i same dziewczyny” 
- koordynatorka projektu, Wielka Brytania
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5. Wnioski i rekomendacje

Ogólnie rzecz biorąc kobiety są nadal w dużej mierze marginalizowane w sferze decyzyjnej i 
kierowniczej sportu, w tym na poziomie amatorskim. Bariery strukturalne oraz dyskryminujące 
normy, wartości i praktyki instytucjonalne nadal ograniczają opcje i możliwości kobiet. Praktyki 
kulturowe, postawy i stereotypy dotyczące płci stanowią kolejne wyzwania. Braki w umiejętno-
ściach, które są dziedzictwem tej dyskryminacji i niedoinwestowania, oznaczają również, że 
kobiety mają czasami mniejsze szanse niż mężczyźni na wykształcenie, stworzenie sieci kon-
taktów lub posiadanie zasobów potrzebnych do tego, by stać się skutecznymi liderkami.

Istnieje jednak coraz więcej pozytywnych przykładów działań, które można przeprowadzić, aby 
usunąć lub pokonać te bariery. Wystarczy tylko chcieć. Zawarte w tym podręczniku przykłady 
mówią też wiele o przyczynach i skutkach nierówności płci w sporcie - dlaczego tak trudne jest 
osiągnięcie równowagi płci, jeśli chodzi o przywództwo i podejmowanie decyzji w sporcie? Z 
przeglądu najlepszych praktyk jasno wynika, że kobiety są pozytywnie nastawione i zmotywo-
wane do podjęcia tych ról. Są chętne i garną się do podejmowania ról zarządczych, ale struktura 
i kultura wciąż blokują ich postępy i wpływy. Jak pokazuje projekt European Us Girls (najlepsza 
praktyka nr 10) główną motywacją do objęcia tych ról przywódczych jest altruizm, podkreśla-
jący dążenie kobiet do wspierania innych. Rzeczywiście, kobiety przyjmujące rolę liderek grup 
rówieśniczych w sporcie nie tylko zwiększają swoje umiejętności, ale także zwiększają udział 
innych młodych kobiet i dziewcząt. Wiele z tych przykładów pokazuje również coś, co powinno 
być oczywiste, ale wydaje się, że nie stało się jeszcze podstawą w zarządzaniu sportem - że 
jeśli utalentowane kobiety są wspierane i cenione, stanowią niesamowity zasób dla każdej or-
ganizacji sportowej i jej zarządu. Jest to zarówno kwestia zrównoważonego rozwoju i wysokiego 
poziomu kultury sportowej, jak i równości płci i równych szans w kształtowaniu środowiska.

 
5.1 Zmiana środowiska

Praca nad barierami strukturalnymi i fundamentalnymi zmianami w procesach i normach orga-
nizacyjnych wydaje się bardzo potrzebna, ale może być to obszar, w którym zmiana jest najwol-
niejsza. 

Fakt, że w niektórych przypadkach kobiety są prawie nieobecne w organizacjach tylko pod-
kreśla potrzebę pilnych działań w tym zakresie.   Gdy kobiety są nieobecne, na przykład jak w 
przykładzie golfa w Szwecji (najlepsza praktyka nr 1), trzeba się zastanowić jak można zachęcić 
je do podjęcia działań, gdy nie ma nikogo, kto mógłby je zaprosić lub zaangażować. Oznacza 
to również, że rozwiązanie tych problemów, zarządzanie procesami i ich realizacją spada na  
mężczyzn, którzy bez bezpośredniego doświadczenia czasami będą mieli trudności z dostrze-
żeniem problemu, który próbują rozwiązać. Mężczyźni,  z powodu własnych uwarunkowań i so-
cjalizacji, będą też patrzeć na problemem z innej perspektywy i najprawdopodobniej nie docenią 
wagi i wpływu barier napotykanych przez kobiety.

Innym kluczowym wnioskiem z tych przykładów jest to, że ważne jest kto jest autorem narracji 
i czy przywództwo jest postrzegane z tej perspektywy. Na przykład w Alternatywnym Klubie 
Sportowym ZŁY w Polsce przywództwo kobiet w obszarze mediów i komunikacji było głównym 
priorytetem i zostało zintegrowane z każdym innym aspektem działalności klubu. Klub zapew-
nia, że jedna kobieta i jeden mężczyzna pracują razem jako rzecznicy i zapewniają, że oboje 
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są zaangażowani we wszelką komunikację. W tym przykładzie podkreślono również znaczenie 
prawdziwej integracji w całej organizacji, a nie tylko zabiegów w wybranych zakresach  - dotyczy 
to wszystkich aspektów działania klubu,  od podstawowych wartości, po strukturę organizacji i 
sposób realizacji jej działań. Wspiera to zdolność do pracy nad wspólną wizją i dlatego wszyscy 
zaangażowani  działają na rzecz tego samego celu.

 
5.2 Role genderowe i seksizm 

Niektóre z przedstawionych analiz dotyczyły bezpośrednio seksizmu i stereotypów związanych 
z płcią, w szczególności norm kulturowych dotyczących płci i roli płci w sporcie. Co ciekawe 
wszystkie przedstawionych tu inicjatywy pośrednio walczą z tą barierą. Wszelkie działania lub 
inicjatywy, które mają bezpośrednio na celu usunięcie barier w przywództwie kobiet i wspiera-
nie kobiet angażujących się w role przywódcze i decyzyjne w sposób celowy lub przypadkiem 
będą częścią zmiany takich stereotypów przez samą naturę normalizacji tego tematu. Dlatego 
tak ważne jest, aby uwzględnić te bariery, nawet jeśli głównym celem danych działań jest inny 
obszar przeciwdziałania dyskryminacji. Sprawia to, że podjęte działania nie będą nieświadomie 
pomijać możliwości działania w tej kwestii, albo, co gorsza, będą utrwalały szkodliwe normy lub 
stereotypy. Przykłady działań pomijających temat barier dla kobiet na stanowiskach przywód-
czych są bardzo częste w projektach na rzecz równości płci, jednak przy uświadomieniu sobie 
tego i odrobinie planowania, można tego problemu uniknąć.

 
5.3 Upodmiotowienie kobiet i dziewcząt 

Edukacja jest jednym z priorytetów, który pojawia się i jest kluczowy w kilku opisanych tu  stu-
diach przypadków. Socjalizacja odgrywa dużą rolę zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, i o ile 
jawny seksizm może być oczywisty i łatwy do wychwycenia, to bardziej subtelne stereotypy i 
normy nie zawsze są tak zauważalne. Podkreślono znaczenie edukacji, tak by uświadomić lu-
dziom, że znajdują się w sytuacji ucisku, ale też że ich działania mogą w sposób nieświadomy 
być jego przejawami i powielać ograniczające normy i struktury. 

Ważne jest, aby skoncentrować się szczególnie na wspieraniu dziewcząt w rolach przywód-
czych w sporcie od najmłodszych lat, a także na wykorzystywaniu sportu jako szczególnego 
narzędzia wspierającego ogólnie rozwój zdolności przywódczych i umiejętności życiowych po-
trzebnych w przyszłości. Kiedy dziewczynki dorosną, znając takie role będą świadome i pewne 
swoich możliwości,  a dorastając również będą wymagać możliwości wywierania wpływu na 
sport. Znaczenie kobiet jako wzorców do naśladowania oraz możliwości nawiązywania kontak-
tów i tworzenia sieci wśród kobiet są również kluczowymi tematami. Ważną rolę odgrywają tu 
specjalnie organizowane wydarzenia. Wiele kobiet pełniących już funkcje kierownicze podkreśla 
potrzebę istnienia okazji do spotkań oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Kobiety roz-
ważające podjęcie ról przywódczych będą również bardziej skłonne to zrobić, jeśli zobaczą inne 
kobiety zadowolone ze swoich pozycji i wspierane na zajmowanych przez nie  stanowiskach.

 
5.4 Inwestowanie w zasoby i umiejętności

Kobiety pojawiają się i starają się przedrzeć w środowisku zbudowanym na męskich normach 
i ideałach - jak i kiedy odbywają się spotkania, jak podejmowane są wspólne decyzje, style ko-
munikacji, wartości i priorytety. Ciężko jest im jednocześnie być zmianą i walczyć ze strukturami 
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i wzorcami, które chce się zmienić. Osoby wspierające kobiety w tych rolach muszą zdawać 
sobie sprawę, że potrzebne są zasoby i wsparcie, w tym szkolenie praktyczne tam, gdzie jest 
to potrzebne, ale także stwarzanie możliwości mentoringu i nawiązywania kontaktów. Ważne 
jest również, aby wsparcie obecne było w całej strukturze organizacyjnej lub kontekście robo-
czym. Na przykład na podstawie studium przypadku w Niemczech, gdzie byłym sportowczyniom 
pomagano w procesie rozpoczynania nowej kariery, tak zwane „Patenschaften” (partnerstwa/
sponsoring) zaangażowały swoje federacje sportowe, by te brały na siebie aktywną odpowie-
dzialność za wsparcie i nadzór po zakończeniu okresu mentorskiego. Dzięki temu rozwój oso-
bisty byłych sportowczyń jest bezpośrednio w rękach federacji, a nie należy tylko do programu 
zewnętrznego.

 
5.6 Rekomendacje i następne kroki

Przedstawione tutaj studia przypadków pokazują, że zmiana jest jak najbardziej możliwa i istnie-
je wiele sposobów, na które  organizacje i kluby sportowe różnej wielkości i o różnym potencjale 
mogą działać na rzecz usunięcia barier dla przywództwa kobiet. Zrozumienie, jakie te bariery 
naprawdę są i patrzenie na to, co zrobili inni, może przynieść wymierne pozytywne skutki. Warto 
uczyć się na sukcesach i porażkach innych. Aby utrzymać postęp i mieć bardziej trwały wpływ 
na zmianę postaw musimy również dokładniej przyjrzeć się kilku kluczowym obszarom. Na przy-
kład, w jaki sposób dziewczęta i młode kobiety wchodzą na stanowiska kierownicze i rozwijają 
się? Jakie okoliczności muszą wystąpić, aby kobiety pozostały i awansowały w sporcie, rozwi-
jając się, kształtując karierę i mając wkład w sport przez dłuższy czas? Co motywuje kobiety do 
awansu i jak z czasem zostają zaangażowane w przywództwo? Kolejnym kluczowym obszarem 
jest bliższe przyjrzenie się możliwościom synergicznego oddziaływania, gdzie jedno działanie 
zachęca do szerszych i długotrwałych postępów w innych obszarach. Kobiety jako wzór do na-
śladowania są kluczowe w tym względzie i oferują ogromny potencjał. Na przykład jaki wpływ na 
udział innych dziewcząt i kobiet w przyszłości ma pełnienie przez kobiety funkcji przywódczych?

Jednym z wyzwań w tym względzie jest brak procesów monitorowania i oceny w celu zmierzenia 
wpływu przywództwa kobiet w sporcie. Jest to krytyczny krok nie tylko do pełnego zrozumienia 
potencjału oddziaływania, ale także daje to okazję do dążenia do dalszych zmian strukturalnych.

Wreszcie w miarę upływu czasu ważne jest, aby mierzyć postęp i trzymać się konkretnych 
zmian, a nie dobrych pomysłów i wizji. Czyniąc to trzeba zauważać, gdzie nieumyślnie wzmac-
niane są stare normy i ideały. Należy pamiętać, aby nie osiadać na laurach, ale by nieustannie 
zastanawiać się nad strukturami i wynikami wprowadzanych działań. Na przykład w Niemczech 
zaobserwowano, że więcej kobiet zajmuje stanowiska na zasadzie wolontariatu, ale nie jest to 
tak naprawdę oznaką trwałego postępu. Zawsze należy pod uwagę wziąć szerszy kontekst, w 
którym praca i wkład kobiet są często uważane za nie wymagające zapłaty. W takim przypadku 
ważne jest, aby spojrzeć na przywództwo na zasadzie wolontariackiej zupełnie oddzielnie, a nie 
zrównywać je z przywództwa na płatnym stanowisku. W takiej sytuacji oba rodzaje przywództw 
należy rozważać oddzielnie. Bez zwracania uwagi na takie szczegóły ryzykujemy powtórzenie 
w sporcie braku równowagi  zauważalnego w innych obszarach życia społecznego. To z kolei 
spowoduje, że realny  trwały postęp będzie mniejszy.
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6. Dalsze wsparcie i zasoby

 
Raport, na podstawie którego powstał ten  podręcznik (Dlaczego struktura sportu musi się 
zmienić? Analiza barier doświadczanych przez kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w 
sporcie w Europie), a także streszczenia krajowych wyników badań można pobrać ze  strony  
www.girlsinsport.se/step-equality wraz z linkami do dalszych informacji na temat niektórych z 
najlepszych praktyk tutaj omówionych.

Więcej informacji o projekcie i wszystkich jego działaniach można znaleźć na stronie: 
www.girlsinsport.se/step-up-equality.

  @step up equality

 @stepupequality #stepupequality


