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Олімпійський рух: перетворення викликів на можливості
Коли ми запускаємо «Олімпійський порядок денний 2020 + 5», слоган «змінюйся або будеш змінений», який надихнув на «Олімпійський
порядок денний 2020», залишається більш переконливим, ніж будь-коли.
Останнім часом з'явилися деякі майже універсальні тенденції, багато з яких прискорила пандемія COVID-19. Світ більше ніколи не буде
таким, яким він був до кризи. Якими б складними не здавалися обставини зараз, якщо ми винесемо правильні уроки, ми зможемо
скористатися можливостями, які вони пропонують. Таким чином, ми робимо свій внесок у формування посткоронавірусного світу,
зміцнюючи олімпійські цінності. Ось ці тенденції:
Солідарність: Сьогодні єдність та мир знаходяться під загрозою через зростання соціальної, політичної та економічної поляризації.
Зростає кількість біженців і вимушених переселенців. Повага, інклюзивність і рівність руйнуються. Глобальна солідарність отримує виклик в
той час, коли вона найбільше потрібна. Проте, солідарність лежить в основі всього, що уособлює олімпійський рух. Це можливість зродити
свій внесок у більш інклюзивне суспільство та досягнення миру.
Діджиталізація: COVID-19 прискорив діджиталізацію суспільства. Фізичний та цифровий світи поступово зливаються. Це дає нам
можливість і далі використовувати цифрові технології в якості потужного інструменту для більш прямого звернення до людей і просування
олімпійських цінностей, пам'ятаючи при цьому, що в даний час близько половини населення світу, як і раніше, недостатньо охоплено
цифровими технологіями.
Сталий розвиток: конкуренція за обмежені ресурси все частіше призводить до конфліктів, заходи по боротьбі зі зміною клімату
знаходяться на переломному етапі, а взаємозалежність між здоровими людьми та здоровою планетою очевидна. На цьому тлі спорт
визнаний важливим фактором сталого розвитку. У нас є можливість домогтися реальних результатів, роблячи свій внесок в досягнення
цілей ООН у сфері сталого розвитку.
Довіра: довіра до традиційних інститутів знижується і молоде покоління вимагає від організацій та бізнесу більшої мети. Наша здатність
змінити ситуацію буде залежати від довіри до наших організацій та змагань за рахунок подальшого зміцнення цілісності, прозорості та
належного управління в усьому олімпійському русі.
Економічна і фінансова стійкість: триваюча криза в галузі охорони здоров'я буде мати серйозні фінансові та економічні наслідки.
Сьогоднішні борги по фінансуванню програм відновлення необхідно буде виплатити завтра. Це може привести до ще більшого
економічного розриву всередині суспільства, а також між країнами, і до різного встановлення пріоритетів урядами, а також діловими
колами. Наша можливість - підкреслити наш внесок у вихід із кризи.
Як організація, заснована на цінностях і натхненна досягненнями «Олімпійського порядку денного 2020», ми в олімпійському русі
знаходимося в унікальному становищі, щоб використати ці тенденції та перетворити їх на можливості, тим самим реалізувавши наше
бачення побудови кращого світу за допомогою спорту.
Тому ми висунули 15 рекомендацій на період до 2025 року, як «Олімпійський порядок денний 2020 + 5». Це спільна ініціатива, в якій беруть
участь всі учасники і зацікавлені сторони олімпійського руху. Її мета - забезпечити більшу солідарність, подальшу діджиталізацію,
підвищення стійкості, зміцнення довіри та посилення уваги до ролі спорту в суспільстві.
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15 рекомендацій
Рекомендація 1

Посилити унікальність та універсальність Олімпійських ігор
Зберігати та просувати універсальність Олімпійських ігор
 Зберігати принцип універсальності за допомогою гарантованого континентального представництва в олімпійських кваліфікаційних системах.
 Продовжувати збільшувати олімпійські стипендії за програмою для спортсменів, зокрема для тих національних олімпійських комітетів (НОК), які
найбільше цього потребують.
 Забезпечити, щоб олімпійське селище (-а) залишалося центральним елементом олімпійського досвіду спортсмена, при цьому погоджуючи плани з
довгостроковими місцевими потребами господаря Ігор.
Продовжувати розробляти Олімпійську програму, яка залишається збалансованою та актуальною для молоді, забезпечуючи гендерну
рівність, інновації, універсальність та участь кращих спортсменів
 Визначати нововведення в спорті, щоб відобразити, за необхідності, в програмі та проведенні Олімпійських ігор.
 Зберегти повну гендерну рівність спортсменів на Іграх Олімпіади і досягти гендерної рівності на зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026.
 Розглянути можливість включення фізичних віртуальних видів спорту в Олімпійську програму у співпраці з відповідними міжнародними
федераціями (МФ).
 Продовжувати сприяти участі кращих спортсменів в кожному виді спорту.
Зробити досвід Олімпійських ігор більш інклюзивними, залучаючи якомога більшу аудиторію до та під час Олімпійських ігор
 Вивчити, де це доречно, можливість ознайомлення людей з Олімпійськими іграми, наприклад, шляхом перенесення деяких спортивних заходів
або деяких частин церемоній зі стадіонів в міські та популярні місця.
 Пропонувати людям можливість проявляти активність за допомогою таких програм, як залучення до олімпійських видів спорту або участь в
заходах, пов'язаних з Олімпійськими іграми, як до, так і під час Олімпійських ігор.
 Розвивати «фіджитал» досвід як з фізичними, так і з цифровими компонентами, такими як, наприклад, онлайн-платформа під час Олімпійських
ігор для уболівальників і зацікавлених сторін, щоб отримати доступ до ексклюзивних можливостей, незалежно від їх місця розташування
(наприклад, чат зі спортсменами, тур за лаштунками тощо).
 Співпрацювати з ключовими гравцями в світі спорту, розваг, музики та мистецтва, щоб поліпшити всі компоненти досвіду Олімпійських ігор
(наприклад, живі майданчики, відкриті розминки, віртуальний спорт тощо).
Транслювати Олімпійські ігри з використанням інновацій та розповідаючи історії, орієнтовані на спортсменів, щоб підкреслити актуальність
олімпійських цінностей
 Далі розвивати використання інновацій та новітніх технологій, таких як доповнена та віртуальна реальність, хмарні сервіси, 5G, штучний інтелект та
аналітика даних, для надання високоякісних трансляцій Олімпійських ігор зі спортсменами в їх центрі.
 Розширити роль традиційних і цифрових медіа-платформ для передачі яскравих, орієнтованих на спортсменів історій, що підкреслюють олімпійські
цінності.
 Впровадити інноваційні способи, щоб полегшити прямі та інтерактивні відносини уболівальників по всьому світу із заходами Олімпійських ігор.
 Сприяти солідарності, різноманітності, інклюзивності та гендерній рівності у трансляціях з поля гри та поза ним.
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Рекомендація 2

Сприяти стійким Олімпійським іграм
Сталий розвиток у всіх аспектах Олімпійських ігор
 Досягти позитивних для клімату Олімпійських ігор не пізніше 2030 року.
 Розробити стратегії щодо усунення впливу зміни клімату на майбутні Олімпійські ігри.
 Підтримувати організаційні комітети Олімпійських ігор (ОКОІ) та їх партнерів у розвитку системи моніторингу ланцюжків поставок Олімпійських ігор
та прав будівельників в рамках їх підходу до дотримання прав людини.
 Вимагати, щоб постійне олімпійське будівництво не велося на природно-заповідних територіях і територіях, що охороняються законом.
Сприяти забезпеченню довгострокової користі співтовариствам, що приймають ОІ, до і після Олімпійських ігор.
 Забезпечити, щоб ключова спадщина була досягнута до Олімпійських ігор, і що плани спадщини, структура управління та довгострокове
фінансування наявні на початку життєвого циклу.
 Поліпшити моніторинг та вимірювання впливу і спадщини Олімпійських ігор, включаючи їх внесок в досягнення цілей ООН у сфері сталого
розвитку.
 Продовжувати взаємодію з особами, які приймають рішення щодо спадщини (включаючи НОК та інші організації) після Олімпійських ігор.
 Заохочувати такі організації до продовження основних соціальних, спортивних, освітніх і культурних програм після Олімпійських ігор.
 Сприяти обміну інформацією між організаціями, що мають відношення до спадщини, різних Олімпійських ігор.
 Заохочувати міжнародні федерації (МФ) та національні федерації (НФ) використовувати об'єкти господарів Олімпійських ігор.
 Повідомляти, пропагувати і відзначати спадщину всіх Олімпійських ігор: «Колись олімпійський місто - завжди олімпійське місто».
Оптимізувати проведення Олімпійських ігор в партнерстві з учасниками Олімпійського руху
 Уточнити розподіл відповідальності між зацікавленими сторонами (наприклад, ОКОІ, МФ, НОК, Олімпійські партнери (ТОП), телекомпанії з
правами трансляції (RHB), Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), МОК), щоб підвищити ефективність у всіх аспектах проведення
Олімпійських ігор відповідно до місцевого контексту та обставин.
 Визначити можливості економії витрат:
 Взаємодіяти з ОКОІ, щоб відтворити, де це доречно і можливо, спрощення, введені для Олімпійських ігор Токіо-2020 після їх перенесення на
2021 рік.
 Надавати додаткові рішення «під ключ», які можуть бути надані ОКОІ, щоб спростити складності організації (наприклад, постачальник послуг
з продажу квитків, модель гостинності, модель обслуговування, веб-сайт і додаток під час Ігор, служби олімпійських новин) і вивчити
подальші можливості.
 Розвивати програму, засновану на заходах, з упором на спрощення генерального плану об'єкта і зниження витрат і складності в кожному
виді спорту.
 Рівні обслуговування потрібного розміру і запобігання перевантаженню за рахунок ефективних програм збору і обміну даними.
 Працювати із зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати кількість учасників на місцях і активно просувати можливості віддаленого
виконання завдань, пов'язаних з Олімпійськими іграми.
 Визначати можливості отримання доходів для ОКОІ і зацікавлених сторін / бажаних господарів:
 Активно взаємодіяти з усіма сторонами, щоб проаналізувати існуючі джерела доходів і вивчити нові можливості отримання доходу.
 Підвищити якість гостинності на Олімпійських іграх, збільшуючи при цьому доходи ОКОІ та Олімпійського руху.
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Рекомендація 3

Посилити права та обов'язки спортсменів
Посилити структуру представництва спортсменів в Олімпійському русі
 Створити «Департамент спортсменів» в адміністрації МОК.
 Розширити можливості працевлаштування для олімпійців та елітних спортсменів в МОК.
 Спираючись на фінансування Олімпійської солідарності, продовжити розширювати можливості та підтримувати комісії атлетів (КА) в рамках
Олімпійського руху, заохочуючи міжнародні федерації, НОКи та континентальні асоціації надавати достатні ресурси комісіям атлетів.
 Посилити ефективне представництво спортсменів в Олімпійському русі та забезпечити участь спортсменів в прийнятті рішень.
Забезпечити спортсменам підтримку для доступу до фінансування
 Збільшити на 25% бюджет Олімпійської солідарності для розвитку спортсменів в плані на 2021-2024 роки.
 Створювати нові ініціативи з ТОП партнерами та телекомпаніями з правами трансляції для спортсменів та олімпійців.
 Заохочувати всіх зацікавлених сторін забезпечувати прозорість своєї підтримки спортсменів.
Просувати і підтримувати права спортсменів в Олімпійському русі.
 Збільшити взаємодію з олімпійцями і спортсменами за допомогою платформи Athlete365, нових цифрових платформ МОК і OLY.
 Спираючись на існуючі ресурси, розширювати можливості електронного навчання для спортсменів та їх оточення.
Посилити реалізацію Декларації прав і обов'язків спортсменів в Олімпійському русі.
 Просувати роль спортсменів та олімпійців як послів в Олімпійському русі.
 Забезпечити прийняття та виконання всіма МФ і НОК Декларації прав і обов'язків спортсменів в своїх відповідних організаціях.
 Розробити керівні принципи і передовий досвід для підтримки реалізації Декларації прав і обов'язків спортсменів для спортсменів і зацікавлених
сторін.
Розширити взаємодію зі спортсменами і їх персоналом підтримки
 Збільшити постійну цифрову та особисту участь протягом усього шляху спортсмена від рівня дитячо-юнацького спорту до життя після спорту.
 Розширити участь традиційного оточення спортсменів (сім'я, тренер, лікар, фізіотерапевт) для розробки спеціальних програм взаємодії і підтримки,
орієнтованих на інший персонал спортсменів (наприклад, менеджери, агенти і спонсори).
Підвищувати визнання олімпійців та спільноти олімпійців.
 Зміцнювати глобальні та місцеві спільноти олімпійців за допомогою соціальних і цифрових технологій.
 Відзначати і підвищувати індивідуальний авторитет олімпійців на Олімпійських іграх та за їх межами за допомогою цифрових платформ МОК,
зацікавлених сторін, ініціатив олімпійських партнерів, власних платформ олімпійців та соціальних проектів.
 Розробляти активи (цифрові, цільові ініціативи), які олімпійці можуть використовувати для просування свого статусу олімпійців.
 Вести та надавати вичерпні якісні профілі біографічних даних про всіх олімпійців.
 Розширення можливостей олімпійців в здобутті знань та розвитку навичок роботи з цифровими медіа за допомогою Олімпійських ігор та онлайнсемінарів.
Олімпійський порядок денний 2020+5

6 / 37

Рекомендація 4

Продовжувати залучати найкращих спортсменів
Розширити коло спілкування з кращими спортсменами
 Взаємодіяти з кращими спортсменами у співпраці з міжнародними федераціями, професійними лігами, НОКами і представниками
гравців, щоб забезпечити мотивацію нинішнього і нових поколінь кращих спортсменів змагатися на Олімпійських іграх.
 Взаємодіяти з МФ, НОК, професійними лігами та іншими організаторами спортивних заходів.
 Відзначати спортсменів як частину світового співтовариства олімпійців, в тому числі шляхом просування в олімпійських трансляціях та
на цифрових платформах.
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Рекомендація 5

Подальше зміцнення безпечного спорту та захисту чистих спортсменів
Посилення безпечного спорту / захисту в Олімпійському русі для захисту фізичного і психічного благополуччя спортсменів.
 Впровадити міжнародний сертифікат офіцера з безпеки в спорті.
 Підтримувати впровадження політик і процедур безпеки серед усіх зацікавлених сторін.
 Заохочувати учасників Олімпійського руху заснувати посаду відповідального за безпеку в своїх організаціях і заповнити такі посади
офіцерами, сертифікованими Міжнародним сертифікатом офіцера з безпеки в спорті.
 Підтримувати НОКи через Олімпійську солідарність в забезпеченні освіти щодо безпеки для своїх національних зацікавлених сторін
(зокрема, спортсменів та їх оточення) за допомогою вебінарів, курсів і міжнародних стипендій.
 Розширення програм підтримки психічного здоров'я для елітних спортсменів та їх оточення.
 Просувати переваги спорту для фізичного і психічного здоров'я, використовуючи партнерство із Всесвітньою організацією охорони
здоров'я (ВООЗ).
Розширити поточні зусилля щодо захисту чистих спортсменів
 Антидопінг:
 Продовжувати підтримувати розробку і реалізацію антидопінгових програм Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і
Міжнародного агентства з тестування (ITA), в тому числі в професійних лігах і студентському спорті.
 Підтримувати спільне фінансування з боку Олімпійського руху і державних органів для більш ефективних методологій з
стримуючим ефектом (інноваційне тестування, розвідка і розслідування)
 Запобігання маніпулювання змаганнями:
 Посилити запобігання маніпулюванню змаганнями в партнерстві з Інтерполом та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності
(УНЗ ООН)
 Підвищувати обізнаність та просвіту спортсменів, їх оточення і всіх офіційних осіб, включаючи суддів і рефері, з питань чесності,
етичних принципів і запобігання маніпулюванню змаганнями.
 Заохочувати міжнародні федерації оцінювати і вдосконалювати свої системи суддівства.
 Заохочувати МФ мати чіткі та прозорі правила і положення про технологічні маніпуляції і наслідки їх порушення.
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Рекомендація 6

Покращення та просування шляху до Олімпійських ігор
Просувати кваліфікаційні олімпійські змагання та створити пряму олімпійську асоціацію з ними
 Підвищувати значимість тисяч кваліфікаційних змагань, дозволивши гнучке використання олімпійського бренду (наприклад, знаків
ОКОІ).
 Підтримувати десятки тисяч спортсменів, щоб вони розповіли про їхню участь в кваліфікаційних змаганнях, і просували в цифровому
форматі свою подорож на Олімпійські ігри.
 Посилити взаємодію з усіма іншими зацікавленими сторонами (наприклад, організаторами заходів, місцевою владою, НОКамиучасниками), які беруть участь в процесі кваліфікації, пропонуючи їм можливість спілкуватися на цьому олімпійському шляху.
 Оптимізувати календарі за допомогою нових мультиспортивних олімпійських кваліфікаційних заходів напередодні Олімпійських ігор в
Парижі 2024 року.
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Рекомендація 7

Координувати узгодження спортивного календаря
Визначте кількість, частоту і обсяг мультиспортивних заходів, щоб відповідати світу після COVID-19.
 Координувати узгодження планування мультиспортивних заходів в Олімпійському русі, щоб забезпечити стійкість для всіх
зацікавлених сторін.
 Переконатися, що голос і точка зору спортсменів є частиною процесу прийняття рішень, пов'язаного з плануванням спортивних
календарів.
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Рекомендація 8
Розширювати цифрову взаємодію з людьми
Використовувати олімпійські цифрові канали і канали соціальних мереж для залучення уваги під час Олімпійських ігор і в
період між ними.
 Створити єдину цифрову платформу, орієнтовану на людей, Olympics.com:
 Включення Олімпійського каналу в якості розділу спортивних відео, що підвищить відвідуваність та ефективність
Олімпійського руху та ОКОІ.
 Об'єднання сайтів і додатків Олімпійських ігор в єдину олімпійську платформу
 Створення спеціальної цифрової присутності, ioc.org, для МОК як установи, що демонструє свою роботу і програми,
спрямовані на виконання його місії.
 Надавати людям цифровий контент і комунікації в інтересах МОК, МФ, НОК, спортсменів і ОКОІ на основі аналітичних даних.
 Використовувати послуги Олімпійського каналу (Olympic Channel Services) в якості центру для контенту, технологій, цифрових
продуктів та аналізу даних на підтримку цифрової стратегії МОК і всього Олімпійського руху.
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Рекомендація 9

Заохочувати розвиток віртуального спорту і продовжувати взаємодіяти зі спільнотами
відеоігор
Використовувати зростаючу популярність віртуального спорту для пропаганди Олімпійського руху, олімпійських цінностей,
участі в спорті та розвитку прямих відносин з молоддю.
 Посилювати ролі та відповідальності міжнародних федерацій в створенні віртуальних і симульованих форм видів спорту як
дисципліни в рамках їх правил і стратегій.
 Запустити унікальні олімпійські продукти і враження за допомогою віртуальних і змодельованих форм спорту в підтримку стратегії
цифрової взаємодії МОК.
 Розглянути можливість додавання фізичних віртуальних видів спорту в Олімпійську програму у співпраці з відповідними
міжнародними федераціями.
 Підтримувати місцеве партнерство між спортивними товариствами і спільнотами відеоігор для заохочення молоді до фізичної
активності та з Олімпійським рухом.
 Зробити доступними онлайн-програми та цифрові інструменти, пов'язані з олімпійськими спортсменами, для змагальної спільноти
відеоігор, щоб підтримати їх фізичне і психічне благополуччя.
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Рекомендація 10

Підвищення ролі спорту як важливого чинника досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Спирайтесь на існуючі відносини з агенціями ООН, щоб впливати на зміну глобальної соціальної політики та розподіл ресурсів
 Посилити співпрацю з агенціями ООН (наприклад, ВООЗ, ЮНЕСКО, УВКБ ООН, ООН-Жінки), щоб надати можливість людям, які
зазвичай не мають доступу до спорту в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.
Ініціювати соціальний розвиток через спортивне партнерство
 Створити партнерські відносини з Банками розвитку або іншими організаціями, що займаються розвитком, для збільшення
інвестицій у спортивну інфраструктуру та масштабування впливу спорту на сталий розвиток.
 Розвивати соціальний розвиток через спортивні партнерські стосунки та програми з неурядовими організаціями (НУО), які
забезпечують людям покращення здоров’я та добробут та доступ до освіти, професійного навчання та нових можливостей
лідерства.
 Підтримка спортивних організацій у забезпеченні безпечних, інклюзивних, доступних організацій, що відповідають цілям ООН зі
сталого розвитку (ЦСР ООН).
 Дозволити НОК просувати олімпійські цінності на національному рівні шляхом посилення програм Олімпійської солідарності щодо
соціального розвитку.
Посилити співпрацю з МПК щодо програм соціального розвитку
 Більш тісно співпрацювати з МПК щодо спільних ініціатив, таких як участь біженців в Олімпійських та Паралімпійських іграх та
програм соціального розвитку через спорт.
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Рекомендація 11

Посилити підтримку біженців та населення, яке постраждало від переміщення
Підвищити обізнаність про світову кризу біженців та збільшити доступ до спорту для людей, які постраждали від переміщення
 Підтримати Олімпійський фонд біженців, щоб до 2024 року мільйон примусово переміщених молодих людей мали доступ до
безпечного спорту.
 Надавати постійну підтримку спортсменам-біженцям усіх здібностей за допомогою стипендій Олімпійської солідарності.
 Сприяти участі спортсменів-біженців та доступу до міжнародних та національних змагань.
 Відбирати та підтримати Олімпійську команду біженців МОК для участі у Іграх Токіо-2020, Париж-2024 та Дакар- 2026.
 Виміряти вплив Спортивної коаліції для біженців, яка зобов’язалась покращити доступ біженців до об’єктів, спортивної діяльності
та участь у спортивних заходах та змаганнях.
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Рекомендація 12

Вийти за межі олімпійської спільноти
Вийти за межі олімпійської спільноти
 Залучати та взаємодіяти з різними соціальними групами, зосереджуючись на різних демографічних показниках, географічних
регіонах та інтересах (наприклад, культурні спільноти, наукові спільноти, спільноти, що засновані на цінності).
 Звернутися до нових громад, використовуючи стратегічне та комерційне партнерство.
 Сприяти діалогу через культуру та освіту, використовуючи програми, що виходять за межі олімпійської спільноти (наприклад,
візуальні, виконавські, художники літератури, архітектори, дизайнери, вихователі).
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Передумови рекомендації 12: Вийти за межі олімпійської спільноти
Кілька рекомендацій Олімпійської програми-2020 вимагали відкритись для суспільства та вийти за межі олімпійської спільноти для
зв’язку з новою аудиторією: Побудувати стратегічне партнерство (рекомендація 20), взаємодія з громадами (рекомендація 23),
подальше поєднання спорту та культури (рекомендація 26), а також сприяти діалогу із суспільством (рекомендація 39).
Зараз створено міцні партнерські відносини, як інституційні, так і комерційні. Це супроводжується великими цифровими інвестиціями.
Завдяки цьому ми тепер маємо спроможність вийти за межі олімпійської спільноти та взаємодіяти з додатковими групами з різних
демографічних груп, географічних регіонів та інтересів (включаючи культурні, наукові та групи, засновані на цінностях).
Визначивши ті групи, які ще не прониклися олімпійськими цінностями та Олімпійськими іграми, у поєднанні з іншими рекомендаціями
Олімпійського порядку денного 2020 + 5 (рекомендації 8 та 10), ми вважаємо можливим охопити ці групи через їхні центри інтересів,
такі як музика, мода чи соціальні медіа.
Подібним чином, ми віримо, що ми можемо звернутися до нових громад та впливових осіб, які, хоча і не обов’язково приділяють
особливу увагу Олімпійським іграм, є засновані на цінностях і діляться з нами спільною метою.
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Рекомендація 13

Продовжувати брати приклад із корпоративного громадянства
Лідирувати у забезпеченні стійкості
 Знизити викиди СО2 МОК відповідно до Паризької угоди на 30% до 2024 р. Та стати “кліматично позитивною” організацією шляхом
створення “Олімпійського лісу »та інші заходи щодо пом’якшення наслідків.
 Забезпечити повне впровадження Керівних принципів МОК зі сталого джерела пошуку постачальників по всьому ланцюжку
постачання, заодно сприяючи поважним, тверезим, круговим та регенеративним моделям.
 Розробити комплексну освітню програму на всіх рівнях відповідальності для підвищення компетенції персоналу у реалізації Стратегії
сталого розвитку МОК в межах їх відповідальності.
Надихати та допомагати Олімпійському руху у розвитку сталого спорту у всьому світі
 Підтримувати МФ та НОК у їх переході до вуглецевої нейтральності за допомогою Рамкової програми "Спорт для клімату" та інших
засобів.
 Допомагати МФ та НОК у розробці власних стратегій сталого розвитку, включаючи пошук та управління ресурсами.
 Працювати із моделями для наслідування і впливовими особами та підтримувати їх з метою підвищення обізнаності, освіти та
популяризації сталого розвитку.
 Сприяти обміну найкращими практиками щодо інновацій зі сталого розвитку у спортивній інфраструктурі.
Сприяти гендерній рівності та інклюзії
 МОК буде подавати приклад, продовжуючи збільшувати гендерний баланс на рівні управління МОК та приймаючи план дій щодо
різноманітності та інклюзії для його адміністрації.
 МОК закликає МФ, НОК та ОКОІ виконувати цілі МОК щодо гендерної рівності та інклюзії на 2021-2024 рр.у п’яти основних напрямках
(участь, лідерство, безпечний спорт, зображення, розподіл ресурсів).
Посилити наш підхід до прав людини
 Прийняти всеохоплюючу стратегічну базу прав людини МОК із конкретними планами дій для кожної з трьох різних сфер
відповідальності МОК (МОК як організація, МОК як власник Олімпійських ігор та МОК як лідер Олімпійського руху).
 Пов’язати всеохоплюючу стратегічну базу прав людини МОК з різними існуючими або майбутніми стратегіями МОК.
 Змінити Олімпійську хартію та «Основні універсальні принципи належного управління» Олімпійського та спортивного руху, щоб
краще сформулювати зобов'язання у сфері прав людини.
 Дозволити новоствореному підрозділу МОК з прав людини розвивати внутрішній потенціал МОК щодо прав людини.
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Рекомендація 14

Посилити Олімпійський рух шляхом належного управління
Посилити Олімпійський рух шляхом належного управління
 МОК має оновити «Основні універсальні принципи належного управління» до останніх стандартів.
 МОК має сприяти дотриманню всіх олімпійських та визнаних МФ, НОК, організацій, визнаних МОК, “Основних універсальних
принципів належного управління".
 МОК має зробити дотримання «Основних універсальних принципів належного управління» умовою для визнання та включення до
Олімпійської програми та надання патронату.
 МОК має ініціювати самооцінку визнаних федерацій та організацій на дотримання «Основних універсальних принципів належного
управління".
 МОК має розширити сферу аудиту НОК з урахуванням дотримання «Основних універсальних принципів належного управління».
 МОК має закликати МФ з олімпійських видів спорту та НОК бути прозорими у своєму бюджеті та звітах щодо прямої та непрямої
підтримки спортсменів, розвитку спорту та олімпійських цінностей.
 Посилити залучення зацікавлених сторін Олімпійського руху до Міжнародного партнерства проти корупції у спорті (IPACS) для
підвищення ефективності антикорупційних заходів.

Олімпійський порядок денний 2020+5

18 / 37

Рекомендація 15

Інноваційні моделі отримання доходу
Новаторські моделі отримання доходу для забезпечення довгострокової життєздатності Олімпійського руху
 Розглянути альтернативні методи передачі, такі як безкоштовний цифровий, як доповнення до традиційного ефірного телебачення.
 Забезпечити офіційним олімпійським мовникам, спонсорам та іншим комерційним партнерам та програмам підтримку та вигоду від
Цифрової стратегії МОК.
 Розвивати та вдосконалювати програму TOP, в тому числі шляхом:
 Подальшого залучення досвіду та ресурсів ТОП-партнерів до програм та заходів Олімпійського руху
 Розвитку взаємовигідних цілеспрямованих партнерських відносин, визнаючи роль спорту як важливого фактору, що сприяє
досягненню цілей сталого розвитку
 Створити централізовану олімпійську програму гостинності на користь всіх зацікавлених сторін Олімпійських ігор.
 Продовжувати розробляти комерційні програми та платформи для безпосередньої вигоди спортсменів.
 Урізноманітнити олімпійські джерела доходів (такі як глобальна електронна комерція, комерціалізація соціальних мереж та ігри,
пов’язані з Олімпійськими змаганнями).

Олімпійський порядок денний 2020+5

19 / 37

Олімпійський порядок денний 2020+5

20 / 37

