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AUKSINĖS TAISYKLĖS
1. DALYVAVIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PIRAMIDĖJE

Norint pasiekti pokyčius sporto ir fizinės veiklos organizavime bei dalyvavime, moterims turi būti suteikta 
daugiau galimybių dalyvauti sprendimų priėmimo sportinėse organizacijose ir įstaigų procesuose, taip 
pat ir administracijų ar agentūrų, sprendžiančių klausimus sporto tema, veikloje. Moterys turi apimti visas 
organizacinės piramidės pozicijas (sprendimų priėmėjai, vadovai, treneriai, arbitrai ir pan.)

2. VISŲ AMŽIŲ MOTERYS TURI UŽSIIMTI SPORTU AR FIZINE VEIKLA
Kai kurie moterų gyvenimo etapai ar tam tikros moterų grupės turėtu būti itin atidžiai stebimos.

3. ASMENINĖ MOTYVACIJA - JŪSŲ „VARIKLIUKAS”
Moterims turėtų būti padedama įveikti praktines ir asmenines kliūtis bei suformuoti nuoseklią asmeninę 
motyvaciją #Beactive (liet. Būk aktyvi) gyvenimo būdui. Skirstymas į grupes, atsižvelgiant į asmeninius 
poreikius ar motyvaciją, gali paskatinti seserystę ir atkaklumą.

4. KOMUNIKACIJOS PRINCIPAI
Žodis „sportas“, „sporto salė“ ir tradiciniai juos lydintys vaizdai daugeliui moterų gali sukelti neigiamas 
asociacijas, tokias kaip konkurencija, medaliai, nuovargis. Labai svarbu tinkamai apibrėžti patirtį, kurią 
moterys įgis užsiimdamos fizine veikla. Turėtume vengti pamokslų ar tik nedaugeliu atveju naudoti 
sveikatos sąvokas, tačiau vertėtų pabrėžti teigiamą sporto pusę - gerai praleistas laikas bei gerovė.

5. ATSILIEPIMŲ VAIDMUO - SEKTINI PAVYZDŽIAI
Fizinis aktyvumas ir sportas yra susiję su tobulų kūno formų ar grožio įvaizdžiais, o tai gali paskatinti 
netinkamumo jausmą. Kita vertus, jie taip pat gali būti ir puikus motyvacinis veiksnys, todėl svarbu rodyti 
realius sektinus moterų, kurios jaučiasi puikiai būdamos savimi pavyzdžius.



  6.    PARTNERIŲ REIKŠMĖ
Partneriai turėtų būti skatinami pagelbėti moterims kasdienėje veikloje (namų ruoša, vaikų priežiūra, maisto 
gaminimas) tam, kad liktų laiko sportinei veiklai. Taip pat partneriai galėtų moterims padėti emociškai bei 
pozityviai padrąsinti.

  7.    ATŽALŲ VAIDMUO 
Dirbančiai moteriai, laikas, praleistas su savo vaikais yra neįkainojimas ir jo niekada nepakanka. Sporto ar 
fizinės veiklos organizavimas kartu su vaikais gali padėti efektyviau išnaudoti laiką ir išvengti kaltės jausmo.

  8. DARBO VIETOS VAIDMUO
Dirbančiai moteriai yra svarbu optimizuoti savo laiką. Galimybė užsiimti fizine veikla darbovietėje po darbo 
ar net darbo metu gali būti labai naudinga. Darbdaviai turėtų skatinti kolegas dirbti lanksčiu grafiku 
įtraukiant sportinę veiklą tiesiog darbo vietoje. Įrengtos bei fiziniam aktyvumui paruoštos patalpos ar net 
samdomi treneriai gali būti puiki investicija įmonei. Nekalbant apie pagerėjusią darbuotojų savijautą ir 
sveikatą, įmonės produktyvumas, taip pat, ženkliai kyla aukštyn.

  9.    TECHNOLOGIJŲ VAIDMUO
Naujos technologijos gali būti naudingos moterims, kurios dėl tam tikrų priežasčių negali ar nenori eiti į 
sporto klubą. Nuotolinės treniruotės su asmeniniu treneriu yra vienas iš būdų, galinčių padėti moterims 
tokioje situacijoje. Taip pat svarbu suasmeninti sporto aplikacijų, svetainių ar klubų komunikaciją, 
pavyzdžiui SMS priminimai apie būsimas treniruotes, padrąsinančios žinutės po praleistų užsiėmimų.

  10. ATKAKLUMO SVARBA
Dažnai laikui bėgant sportinė veikla moters gyvenime tampa mažiau svarbi ar net visiškai nutraukiama. 
Turėtume visais įmanomais būdais stengtis palaikyti moterų fizinį aktyvumą per visą jų gyvenimą.



Vėlyvoji paauglystė - įprotis įtraukti sportą į savo kasdienybę gali būti išlavintas. To galima mokyti 
mokyklose ar studijų metais. Tokiame amžiuje ženkliai lengviau mokytis ir įsiminti naujus įgūdžius. 
Kitaip tariant, jei mergina nusprendžia pradėti fizinę veiklą mokykloje, tikėtina, kad ji bus labiau 
linkusi tęsti šią veiklą ir suaugus. Tačiau tyrimai rodo, kad didelis skaičius mergaičių paauglystėje 
atsisako fizinio aktyvumo. Dažnai tai nulemia tvirtą neigiamą požiūrį į sportą, kurio susiformavimas 
neleidžia užsiimti šia veikla suaugus.
Po nėštumo - turime imtis pastangų, kad motinos susilaukusios naujagimių galėtų  rūpintis savo 
kūnu ir išsilieti patyrus stresą ar pogimdyvinę depresiją.
Menopauzė - daugelis moterų nebūna pasiruošusios ar net susimasčiusios, kokie varginantys 
simptomai gali jas užklupti. Šiuo laikotarpiu fizinis aktyvumas gali būti itin svarbus, nes gali padėti 
neutralizuoti kai kuriuos dėl menopauzės atsirandančius medžiagų apykaitos pokyčius ar poveikį 
moterų fizinei ir psichinei sveikatai.
Krūtų ar kitas vėžys/lėtinės ligos - šiame etape moterims svarbu iš naujo pamilti save, atkurti ryšį su 
savo kūnu, įgyti naują pasitikėjimą savimi, stiprinti saviraišką, įveikti izoliacijos, depresijos, pykčio ir 
baimės jausmus ir, svarbiausia, užsiimti fizine veikla,  kuri yra reikalinga moterų gerovei.
Neįgalumas - neįgalios moterys sportuodamos patiria dvigubą diskriminaciją - dėl savo neįgalumo ir 
dėl buvimo moterimi.

Mažas pajamas gaunančių moterų;
Migrančių/pabėgelių moterų;
Kitų nepasiturinčių moterų.

Kaip minėta anksčiau, bet kokio amžiaus moterys turėtų užsiimti sportu ir mankštintis. 
Yra tam tikros moterų gyvenimo fazės bei grupės, kurioms turėtume skirti didesnį dėmesį.

Nepamirškime sunkiai pasiekiamų gyventojų:

SUPRASKIME MOTERIS
KOKIOS TAI MOTERYS?

KĄ MOTERYS GALVOJA APIE SPORTĄ?  
Daugelis moterų žino sporto naudą organizmui bei gerai savijautai, tačiau nemano, kad gali lengvai 
užsiimti fizine veikla dėl galybės priežasčių.
Dažna moteris yra motyvuota užsiimti sportu, bet mintyse įsivaizduojamos ar gyvenimiškos kliūtys 
neretai užkerta tam kelią.
Dėl tam tikrų priežasčių, moterys savo gyvenime sporto neasocijuoja su savo kasdiene veikla. Fizinė 
veikla retai atsispindi kaip viena iš pagrindinių vertybių moterų gyvenime.
Moterims sportas gali atrodyti kaip konkurencinga, sunki, nemoteriška, agresyvi ir net nesiektina 
veikla.



Negalėjimas “leisti sau”. Nors kai kurios moterys supranta, kad turėtų skirti daugiau laiko sau ir savo 
sveikatai, dėl suformuotų visuomenės ir kultūros normų jos jaučiasi negalinčios sau leisti to daryti. 
Skirti laiko savo kūno ir sielos priežiūrai joms atrodo savanaudiška, tarsi “nuolaidžiavimas”. 
Vidutinio amžiaus moteris paprastai neprioretizuoja dėmesio sau, nes aukščiau visko jaučia 
atsakomybę už savo šeimos gerovę. Laiko skyrimas mankštai ar sportinei veiklai joms gali pasirodyti 
kaip namų ir motinos pareigų nepaisymas.
Baimė būti teisiama aplinkinių. Šis nemalonus jausmas gali užklupti bet kokioje aplinkoje: tarp 
artimų draugų ir šeimos (baiminantis dėl jų lūkesčių neišpildymo), tarp bendraamžių moterų 
(nepatenkinant jų priimtų standartų) ir net vyrų (dėl jų atstumiančio požiūrio, į moterų gebėjimą 
dalyvauti sporte).
Nerimas dėl savo išvaizdos. Moterys dėvėdamos sportinius rūbus gali jaustis nemaloniai dėl to, kaip 
atrodo jų kūnas. Taip pat atbaido ir mintys, kad aplinkiniai jas matys sportuojant be makiažo, 
sukaitusias ir suprakaitavusias.
Socialinio palaikymo trūkumas. Moterys dažnai vengia užsiimti fizine veikla vienos todėl, nes 
nesijaučia palaikomos visuomenės.
Susirūpinimas dėl savo gebėjimų/pasirodymo ypač toms moterims, kurias nuolat kamuoja 
nepritapimo jausmas ir nuovoka, kad ši veikla – ne joms. Netgi moterys, kurios seniau buvo fiziškai 
aktyvios, gali susidurti su lūkesčių nepatenkinimo baime.
Susirūpinimas dėl pavojaus sportuojant moterims su traumomis ar sveikatos sutrikimais.
Motyvacijos trūkumas bei įsivaizduojamas nemalonus potyris.

Asmeniniai barjerai  

KOKIOS KLIŪTYS TRUKDO MOTERIMS SPORTUOTI?

Laiko stoka – dažniausiai tai yra pagrindinė priežastis, neleidžianti  moterims užsiimti fizine veikla.
Informacijos trūkumas - tai dar viena reikšminga kliūtis, kurią apsunkina laiko stoka informacijai 
rasti.

Susijusios išlaidos.

Programų ar infrastruktūros nebuvimas.

Kontekstinės 



Siūlyti platų laiko sportui pasirinkimą, kad moterys galėtų rasti tinkamą veiklą joms patogiu laiku: 

prieš/po darbo, savaitgalių rytais, per pietų pertraukas, vėlyvais vakarais, kai vaikai jau miega...

Siūlyti šeimynines treniruotes ar kitus būdus sportuoti kartu su vaikais.

Siūlyti paralelinius užsiėmimus tuo pačiu metu tiek mamoms, tiek jų vaikams.

Įrengti vaikų darželį ar namų darbų kambarį sporto įstaigoje.

Siūlyti fizinės veiklos užsiėmimus įmonėms.

Burti pastovių narių sporto grupes socializacijai ir motyvacijai skatinti.

Pergalvoti užsiėmimų programas ir įtraukti socialinių elementų.

Taikyti “atsivesk savo draugą (ar globėją)” nuolaidas taip skatinant moteris įveikti sportavimo vienai 

baimę.

Ugdyti seserystės jausmą tarp moterų leidžiantį įveikti asmenines kliūtis, tokias kaip laiko stoka ir 

vaikų priežiūra.

Naudotis technologijų pranašumu ir siūlyti nuotolines (individualias/grupines) treniruotes su 

treneriu.

Organizuoti trumpas bandomąsias treniruotes, kuriose moterys galėtų dalyvauti nesibaiminant, kad 

sugaiš per daug laiko.

Siūlyti užsiėmimus pritaikytus skirtingiems gebėjimo lygiams – pradedantiesiems, nepasitikintiems 

savimi ir pažengusiems. 

Siūlyti į amžių orientuotą veiklą nepamirštant jauniausiųjų bei vyriausiųjų dalyvių. Taip pat siūlyti 

populiarius užsiėmimus - fitnesą, šokių klases, tokias kaip zumba. 

Tik moterims skirtos treniruotės yra būtinybė kai kuriose bendruomenėse, todėl jos turi būti 

organizuojamos. Ypač svarbus tokių užsiėmimų atitinkamas išpildymas, pavyzdžiui, jų metu joks 

vyras salėje negali atlikti remonto darbų.  

Sportinė veikla turi būti pritaikyta neįgalioms moterims siekiant lengvesnio integravimo į 

pagrindines siūlomas veiklas. 
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PATARIMAI IR GUDRYBĖS
KĄ DARYTI?



Vartokite žodžius pateikiančius sportinę veiklą kaip gerą laiką, laisvę, savęs pažinimą, o ne kaip dar 

vieną pareigą.

Perfrazuokite fizinius užsiėmimus į kokybišką laiką praleistą su šeima ar draugais. 

Pateikite detalią informaciją. Ne tik pagrindinius dalykus apie vietą bei laiką, bet nurodykite kokių 

drabužių reikės, kokios persirengimo patalpos įrengtos įstaigoje, taip pat ar sudarytos sąlygos vaikų 

priežiūrai. 

Venkite pamokslaujančio ar autoritetingo tono, tačiau laikykitės teigiamo ir motyvuojančio 

bendravimo.

Įdarbinkite gerai paruoštas, draugiškas moteris instruktores, kurios supranta moters pasitikėjimo 

skatinimo svarbą bei yra puikiai įvaldžiusios socialinius įgūdžius.   

Skleiskite mitus griaunančias žinutes. Paaiškinkite, kad norint dalyvauti nereikia būti itin sportiškai 

bei nuraminkite, kad kitos dalyvės taip pat yra pradedančiosios. 

Merginoms mėgstančioms iššūkius bus itin svarbu, kad padėtumėte joms išsikelti tikslus bei 

skatintumėte jų pažangą.

Suteikite asmeninį ryšį bendraujant, pavyzdžiui SMS žinutėmis priminkite apie būsimas treniruotes 

taip pat nepamirškite padrąsinančių žinučių po praleistų užsiėmimų.

Paprašykite atsiliepimų! Priimdami sprendimus atkreipkite dėmesį į dalyvių išreikštus komentarus.

Naudokitės sektinais pavyzdžiais. Rodykite sportuojančias moteris, kurios net ir suprakaitavusios 

jaučiasi patogiai ir yra laimingos. 

Naudokitės gyvenimiškų situacijų pavyzdžiais/modeliais demonstruodami paprastą merginą 

užsiimančia sportine veikla. Tuomet užsiėmimų dalyvėms bus lengviau susitapatinti su rodomais 

atvejais. 

Perteikite moterims, kad sportuodamos jos tampa puikiais sektinais pavyzdžiais savo dukroms ir 

aplinkiniams.
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IR KAIP TAI PERDUOTI



Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių 
požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Milijonai apklaustų Europos moterų teigia, kad norėtų dažniau dalyvauti sporte ir fizinėje 
veikloje. Deja, didžioji dalis atsakiusiųjų šiuo metu neužsiima aktyviu sportu.
Šioje situacijoje jokia stebuklinga formulė neegzistuoja, tėra praktinių ir emocinių pokyčių 
rinkinys, kuris lemia moters sprendimą užsiimti fizine veikla. 
Požiūris ir elgesys gali skirtis priklausomai nuo tikslinės grupės.
Šiame manifeste norime pabrėžti esmines išvadas, kurių pritaikymas lems teigiamą pokytį 
daugelio moterų gyvenime ir aktyvume.
Sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų organizatoriai yra atsakingi, kad remdamiesi šia informacija 
suprastų savo tikslinių grupių ypatumus.
Tačiau WOMEN’S HURDLES komanda tikisi, kad šis manifestas bus naudojamas kaip pagrindas ir 
orientyras svarstant, kaip pristatyti naujus ar atnaujinti esamus užsiėmimų pasiūlymus, siekiant 

geresnio moterų įsitraukimo į fizinę veiklą.

.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą, užsukite į

www.womenshurdles.eu




