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Kauno plaukimo tneistrq ir neigalitijn klubas "Takas"
Wareakcjo pmadinimaS)

Sporto visiems stijOdtlo plotote
(Fond() loKomis reiniania veiklos sritis)

2. PROJEKT° APRASYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Plaukimo sporto gakos pletra
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
10 mancsiq nuo 2017-01-01 iki 2017-07-01 ir 2017-09-01 iki 2017-12-31

2.3. Projekt° tikslas
Individualizuoti plaukimo sporto gakos ugdymq. alsi2velgiant j kickvicno patirtj ir galimybes, mokymosi tcmpq ir
porcikius.
Tobulinti nariq plaukimo jgad2itis, diegli saugaus elgesio vandenyje vertybes. ugdyti savarankigkq. savim pasitikin6a.
Mak i ngq asmcnybc.

2.4. Projekt° teidaviniai
Kasinct pritraukti 100 nattjtj nari° ir supg.indinti .juos su saugaus elgesio vandenyje taisyklemis, mokyti juos plaukimo
mokyti gelbeti / saugoti savo ir kilo gyvybc vandenyje. fonnuoti sveikos gyvensenos jproCius.

Individualiruoti ugdyma. atsi2velgiant j kickvicno patirtj ir galimybes, mokymosi tempt) ir porcikius.
Kasmet igmokyti kickvienq kluho narj saugiai. tcchnigkai. nepavargstant nuplaukti 200 m. atsturnq.
Ugdyti visapusigkai harrnoningq. savarankigkq. bendruomenigka. savim pasitikindia. socialiai motyvuotq, laisvq ir
kiirybingq. moraliai aisakinga asmenybc.
Pletoti rygius su visa sport() visuomene. aktyviai dalyvauti visuomeninio svcikatingumo judejime.
Tobulinti nariq plaukimo jgud2ius, dalyvauti miesto. respublikos, u2sienio var2ybose.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Ilgamete klubo Takas treneres R. Meutaitienos patirtis rodo. jog dabartinc situacija Lictuvos plaukimo mokyklose
nesuteikia lygiq galimybiu visiems norinticms mokintis plaukti siekti savo tiksltt. iuo projektq yra sickiama
novatorigkos veiklos Lietuvoje. t.y.. nuo sporto mokyklos atskirto plaukimo klubo veikla partiogli visus dalyvius moketi
iggelbeti savo gyvybc vandenyje esant bet kokioms sqlygoms. Klub° veikla bus paremta individualizuotomis plaukimo
treniruotemis. kuriose bus laukiami visi. nepaisant jtj arn2jaus (vaikai. paugliai) ar sportinio pasirengimo. Klubas 'fakas
taip pat yra atviras nejgaliesiems. raidos sutrikimus turinticms vaikams ir paaugliams. Projekto jgyvendinimo laikolarpiti
dalyviai bus diegiamos saugaus elgesio vandenyje vcrtybes ir kluho trencriai sicks, jog kiekvicnas norintis mokoti
plaukti gautq maksimalias sqlygas pasiekti gq tiksla. Klube bus sukuriama saugi aplinka nuo patynj. dalyvaudarni
klubo veikloje vaikai ir paaugliai ugdys savo socialines ir ernocines kompctencijas. bus ugdomas ju patriotigkumas
atstovauajnt save. klubq. miesto ir valstybc sporto renginiuosc ir var2ybose.

2.6. Tiksline projekto grup6 ir projekto dalyviai
Projektas apima visit aniZiatis grupiq vaikus nuo ma2iausio iki vyriausio. Taip pat sveikus ir negaliq turineitis %aikus.
paatiglius. Projekto dalyvitt geograline apimtis yra Kauno miestas. Kauno miesto rajonas ir netoli Kauno csaneios
gyvenvietes (pvz. klubas pritraukia narius ig Rumgigkiti, Karmelavos..lonavos).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvcndinus projektq
Projekto jgyvendinimo laukotarpiu bus pritraukta 100 math nariq.
Projekto dalyviai bus supa2indinti su saugaus elgesio vandenyje taisyklemis. jy plaukimo
saugoti savo ir kilo gyvybc vandenyje. formuoti svcikos gyvensenos jprotius.
Projekto dalyviai bus ruogiami saugiai. teehnigkai. nepavargstant nuplaukti 200 m. atstumq.
Jauniausi ir ma2iausiq plaukimo patirtj turintys dalyviai projekto metu dalyvaus iki 3 var2ybu.
Vyresni ir didesnc plaukimo patirtj turintys dalyviai projekto metu dalyvaus nuo 5 iki 10 var2ybu.

lobules. jie igmoks
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2.8. Projekto testinumas
Projektas jgyvendina novatorMa veikla Lietuvoje. t.y. plaukimo programa. jgyvendinama per klubo. o ne sporto
mokyklos veikla. Tokiu budu j Lietuva projektas atne Vakarieti§kas sportinio parengimo patirlis. tradieijas ir praktikas
(specilaai del klubo. o ne mokyklinio sportinio parengimo ir individualizuojamos sportinio parengimo programos).
Tikimasi. kad .it.to pro jektu jrodysime alternatyvaus plaukimo uedymo pletros gal imybes ir privalumus
Del plaukimo mokymo specilikos plaukimo jgad2.iams formuoti ir jsitvirtinti reikalinga 3-5 meal nuoseklaus darbo ir
pastangq. todel ateityje pro .jektui pasitvirtinus. jo veikla bus tesiama. dirhama su esan6ais dal> ∎ iciis ir sickiama
pritraukti nauju. Kad uhugtu nauja "R. Meilutyte" yra reikalingas bent 10 mete jdirhis. kurj reil.i:t pradeti jau dabar.

Viso projekto suma (Eur):

12.250,00

Pr8oma is Tondo suma (Eur):

8.575,00

