ay

puslapis

FUTBOLO KLUBAS "TUKANAS"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto baziti prieliaros ir statybos plototo
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Sporto bazts remontas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Ilmvendinimo laikotarpis 2017.05 -

2017.06: nauclojimo laikotarpis 8 metal. iki 2025 m.

2.3. Projekto tikslas
Projektu siekiama prisideti prie visuomenes sveikatinimo, social i niq problem! sprendimo; siekiama didinti ne tik jvairiq
am2iaus grupiq susidomejima sportu bei sveika gyvensena, bet ir realiai jtraukti Sias grupes sportuoti laisvalaikiu.

2.4. Projekto uidaviniai
I. U2tilcrinti anks6iau pradeto igyvendinti projekto "Futbolo aikgteles, skirtos sporto megejams, jrengimas prie M.
Daukgos vidurines mokyklos" testinuma. 2. Iglaikyti ir padidinti anksdiau pradOto jgyvendinti projekto metu pasiektk
sporto aikgteles u2imtumk. 3. Iglaikyti ir padidinti anksdiau pradeto jgyvendinti projekto metu pasiekta jvairios socialines
segmentacijos ir pladios am2iaus grupes 1.moniq isitraukimk j mOgejigkk sportk

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Pareigkojas dar 2007 metals sOlcmingai jgyvendino projekta "Futbolo aikgteles, skirtos sporto mogOjarns, jrengimas prie
M. Daukgos vidurines mokykios", kurio metu savo Itgomis irenge dirbtines doles dangos futbolo mOgdjams skirtk
aikgtele (investicijos sieko virs 300.000,- Lt) - jrengtas pagrindas, danga, apgvietimas, tvora, kamuoliq gaudyklos, video
apsaugos sistema, nupirktas inventorius - vartai, tinklai, kamuoliai ir kt; jrengtos persirengimo patalpos su dugais.
PaaigkOjo, kad tokiq aikgteliq, prieinarnq visiems sporto megejams, labai trUko. Problemos esme: AikgtelO buvo
naudojama intensyviau nei tikOtasi, tgiau nors ir labai priligrima, ji jau naturaliai susidOvOjo, todel spagiai pradejo
ma eti sportuojan6itdoje Imoniq skaidius. Norint toliau seluningai testi projekt4: bUtina atlikti aikgtelOs remonta,
pakeisti susidtvoiusia danga, sulu±usius vartus, tinklus, pakeisti sulau±ytus tvoros segmentus, pakeisti gaudykles.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tikslin6 grupe 5-75 m amliaus imonOs. Nuo 08 val. iki 15 val. aikgtele darbo dienomis naudoja Vilniaus M.
Daukgos vidurines molcyklos vaikai (5-18 m amliaus grup6 - apie 1300 mokinik); nuo 15 iki 18 val. aikgteleje vyksta
vaikq bei paaugliq futbolo treniruotes (5-18 m amilaus grup6 - apie 200 vaikq bei paaugliu). Nuo 18 val. iki dienos
pabaigos ir savaitgaliais aikgtelOje sportuoja jvairus futbolo mogOjai, tame tarpe ir senjorai (18 -75 m am2iaus grupt apie 1000 tinoniq). Projelctk igyvendins 1-nas koordinatorius - asociacijos prezidentas. Bus samdomi keli rangovai
darbams atlikti. Kai kuriuos darbus atliks patys asociacijos nariai visuomeniniais pagrindais.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Tikimasi, kad atlikus sporto bazts remonta, ja be papildomq esminiq investicijq eksploatuoti bus galima artimiausius 8
metus, iki 2025 meta. Numatome, kad ne tik pavyks iglailcyti anks6iau pradOto jgyvendinti projekto metu pasiekta
imoniq susidomtjimk sportu, aktyvia ir sveika gyvensena, bet tokiq asmenq skaidius igaugs, ir kielcvienk savaite aikgtele
pasinaudos apie 1200 skirtingos socialinbs segmentacijos ir plaios am2iaus grupOs hnoniq. Suprantama, bus sutvarkyta
ir pagraies aplinka - aikgtele yra galia ypa6 gausiai lankomos Neries upos palcrantts ir pOsdiuju tako.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas yra anksdiau pareigkejo sOlcmingai jgyvendinto projekto - "Futbolo aikgteles, skirtos sporto mogtjams,
jrengimas prie M. Daukgos vidurines molcyklos" pasekme ir testinumas. Ateityje ketinama pastatyti daugiau tokiq
aikgteliq skirtingose miesto vietose, kad jq prieinamumas taptq kuo didesnis platesnoms 2.monitt mastms.

Viso projekto suma (Eur):

46.139,18

Pradoma ig fondo suma (Eur):

29.500,00

