Hrvatski olimpijski odbor, Komisija za skrb o ženama u sportu
II. Međunarodni seminar: „Športašica: od rezultata do karijere u športu“, Zagreb, 10.
prosinca 2007. g.
Komisija za skrb o ženama u športu Hrvatskog olimpijskog odbora u suradnji s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i športa održala je Međunarodni seminar pod nazivom „Športašica: od
rezultata do karijere u športu“ na temu ravnopravnosti spolova u športu s posebnim naglaskom na
karijeru u športu nakon natjecateljske karijere.
U sklopu seminara prezentirani su rezultati analiza koje je Komisija za skrb o ženama u športu
Hrvatskog olimpijskog odbora - u suradnji s Mrežom koordinatorica za žene u športu u nacionalnim
športskim savezima i županijskim športskim zajednicama - provela u okviru sljedećih projekata:
1. “Analiza zastupljenosti žena na upravljačkim i stručnim pozicijama u hrvatskim športskim
organizacijama” i
2. „Analiza stavova i interesa hrvatskih športašica o ravnopravnosti i obrazovanju”, u skladu sa
zaključcima prvoga seminara Mreže koordinatorica za žene u športu održanog 14. veljače 2007.
godine. te su doneseni sljedeći

Zaključci:
1. Zastupljenost žena u upravljačkim i stručnim tijelima te na upravljačkim i stručnim funkcijama i
poslovima u hrvatskim športskim organizacijama još uvijek nije dostigla ciljanu vrijednost,
preporučenu od Međunarodnog olimpijskog odbora, o zastupljenosti od 20% žena na upravljačkim
pozicijama u športu do kraja 2005. godine. Iako je vidljivo povećanje zastupljenosti od 3,4 do 5,2% u
razdoblju od 1998. do 2007. godine, zastupljenost ne prelazi 15% u Hrvatskom olimpijskom odboru i
12% u nacionalnim športskim savezima i županijskim športskim zajednicama.
Potrebno je daljnje senzibiliziranje javnosti za ovu temu te stvaranje uvjeta za uključenje većeg broja
žena u aktivnu upravljačku ulogu u športu u skladu sa visokom zastupljenošću koju imaju u postizanju
vrhunskih športskih rezultata.
2. Stanje u susjednim zemljama – Sloveniji te Bosni i Hercegovini – pokazuje da je problem
podzastupljenosti u svojoj naravi isti, premda se postotci razlikuju. U slovenskom športu jači
integrativni procesi vezani u međunarodno okružje nude prilaz promjenama tradicionalnih
stereotipova, dok je u Bosni i Hercegovini rješenje problema uvjetovano političkom situacijom unutar
zemlje.
3. Analiza stavova i interesa hrvatskih športašica o ravnopravnosti i obrazovanju istaknula je
probleme koji se odnose na neravnopravan status športašica u odnosu na športaše i to osobito: 1. u
mogućnostima zapošljavanja u stručnim poslovima u športu (osobito u trenerskom i sudačkom
pozivu); 2. u ostvarivanju prava u športskoj karijeri (status u klubu, kvalitetni uvjeti priprema i
preventivnih trenažnih programa); 3. zastupljenosti ženskog športa u medijima, i 4. u vrednovanju
športskih rezultata.

U sustavu obrazovanja potrebno je potaknuti jednako vrednovanje športskih rezultata, povećati
suradnju obrazovnih i športskih institucija u svrhu kvalitetnijeg usklađivanja obaveza učenika–
športaša, stvoriti preduvjete za uvođenje mentorskog sustava obrazovanja upotrebom informatičkih
tehnologija te izraditi nastavni programi za osposobljavanje športašica za poduzetnice u športu.
Komisija za skrb o ženama u športu upoznat će nadležne ustanove i subjekte za ravnopravnost,
obrazovanje i šport s analizom rezultata u svrhu poticanja aktivnosti koje mogu pridonijeti riješavanju
spomenutih problema i inicijativa.
4. Potrebno je da športska zajednica prepozna i na ispravan način vrednuje ljudski i stručni kapital
kojim športašice nakon završetka natjecateljske karijere mogu pridonijeti unapređenju i razvoju
športa i olimpijskih ideala u našem društvu omogućujući im da djelovanje u športu nastave na razini
na kojoj su bili i njihovi rezultati.
5. Neophodno je kroz nadležne športske i zdravstvene institucije poticati i stvarati uvjete za
provedbu sustavne skrbi o sveukupnom zdravstvenom statusu športašica na svim uzrastnim i
natjecateljskim nivoima s naglaskom na specifičnosti ženskog organizma i zdravlja u uvjetima
povećanih športskih opterećenja. Stoga je redovito godišnje provođenje sistematskih pregleda
obveza za sve one koji participiraju u programima Hrvatskog olimpijskog odbora.
6. U rad Mreže koordinatorica za skrb o ženama u športu potrebno je uključiti predstavnice i onih
nacionalnih športskih saveza i županijskih športskih zajednica koji još nisu imenovali svoje
koordinatorice te zajedničkim aktivnostima, poticanjem rasprava o statusu športašica, stvarati
preduvjete za osiguranje jednakih mogućnosti za športašice i tijekom i nakon športske karijere te
inicirati uključivanje što većeg broja žena u upravljačka i stručna tijela i poslove u športskim
organizacijama.

