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In ultimii ani, cele mai mari succese în lupta împotriva corupției în sport au
fost înregistrate ca urmare a semnalării, de către diverse persoane, a unor cazuri de
organizații și sportivi corupți. Frankie Andreu și Iulia Stepanova sunt exemple de
sportivi care au demascat cazuri de doping în sport.
Avertizarea asupra unor asemenea fapte, ca acțiune decisivă de raportare a
unei practici interzise într-un mediu organizațional, poate deveni un instrument
eficient de luptă împotriva corupției. Folosirea substanțelor dopante, aranjarea
meciurilor, dar şi alte fapte care încalcă etica sportivă, atentează la integritatea și
imaginea publică a sportului profesionist, competițional.
Organizațiile sportive internaționale, cum ar fi Agenția Mondială Antidoping și
Comitetul Internațional Olimpic, au subliniat de curând importanța avertizării asupra
corupţiei din sport, ca principală modalitate de identificare timpurie și prevenire a
unor asemenea practici interzise. Studiile asupra fenomenului de avertizare în sport
nu sunt numeroase, iar resursele informaţionale, ca și inițiativele de educare a
sportivilor și a altor reprezentanți din domeniul sportiv în acest sens, sunt limitate.
UNEFS s-a alăturat acestui proiect ambițios finanțat de Comisia Europeană,
prin programul Erasmus+, în vederea studierii și promovării educației în domeniul
avertizării din sport.

Prof.univ.dr. Monica Stănescu (UNEFS), în calitate de coordonator național al
acestui proiect, declară:
"Proiectul este important pentru că sunt foarte puține date referitoare la
factorii care influențează manifestarea comportamentelor de avertizare în sport.
Trebuie să identificăm motivele pentru care sportivii avertizează asupra cazurilor de
doping, meciurilor trucate sau a altor fapte de corupție la care sunt martori, dar și
motivele pentru care nu adoptă asemenea comportamente.
Datele care vor fi obținute în cadrul acestui proiect vor sta la baza creării și
implementării unui program educațional prin care se vor promova și dezvolta
practicile de avertizare în organizațiile sportive. În esență, proiectul va pune accent
pe evidențierea aspectelor legate de decizia asupra avertizării și practicile de
educaţie preventivă şi de elaborare a politicilor în domeniu."
Proiectul "Sport WHISTLE" este finanţat de Comisia Europeană, prin
programul Erasmus+ și este coordonat de Prof. Haralambos Tsorbatzoudis, de la
Universitatea Aristotelis din Salonic (Grecia). Activitățile vor fi implementate de către
un consorţiu internaţional format din organizații din domeniile universitar, politici
publice şi din organizaţiile sportive, din Cipru, Germania, Grecia, Franţa, Italia,
Marea Britanie şi România.
Pe data de 15.02.2017 a avut loc la Bucureşti, la sediul UNEFS, şedinţa de
deschidere a proiectului. Reprezentanţii organizaţiilor partenere au discutat despre
finalităţile proiectului, despre momentele – cheie ale implementării acestuia şi despre
activităţile din perioada imediat următoare.

