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GoSport: Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 

στον αθλητισμό μέσω της Κοινωνικής Ευθύνης 
Το «GoSport: Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό μέσω της Κοινωνικής Ευθύνης» 
είναι ευρωπαϊκή δράση, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει 
στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, μέσα από την ενίσχυση της χρηστής 
διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς. 

Ο αθλητισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά των διακρίσεων και στην προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανοχής και της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντική η 
ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των αθλητικών οργανισμών να εφαρμόζουν κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές. 

Για να συμβάλει στην ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, το 
GoSport θα εστιάσει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της γνώσης των αθλητικών οργανισμών – 
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών – ως προς την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης μέσω 
της Κοινωνικής Ευθύνης. Οι δράσεις θα εστιάσουν επίσης στη διεύρυνση της γνώσης ως προς το πώς οι 
αθλητικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται, διαχειρίζονται και ιεραρχούν ζητήματα κοινωνικής υπευθυνότητας 
και στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων σε αθλητικούς οργανισμούς και επαγγελματίες του χώρου, 
ώστε να μπορούν να εισάγουν πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας στη δομή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί μελέτη που θα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί 
οργανισμοί διαχειρίζονται ζητήματα κοινωνικής ευθύνης – ειδικά όσον αφορά στην καταπολέμηση της βίας 
και του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας – αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
επικοινωνείται εντός των αθλητικών οργανισμών. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για την 
αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης και των τρόπων που μπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία των αθλητικών 
οργανισμών.  

Τέλος, το GoSport θα αναπτύξει εργαλεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης για επαγγελματικούς και μη 
κερδοσκοπικούς αθλητικούς οργανισμούς και ακαδημίες για την υλοποίηση των αρχών της χρηστής 
διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνικής Ευθύνης.  
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Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη και υλοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κροατία και την 
Κύπρο από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Συντονιστής Έργου), το Bulgarian Sports 
Development Association, το CESIE, το IDOP και το CARDET. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του έργου: https://www.gosportproject.eu/ 

Επικοινωνία: Gosport@kmop.eu  
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