puslapis
•
Sirvintu
sporto klubas "INTA"

(Pareakejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos isigijimas
(Fond° loiomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRASYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Doles riedulio judejimas „Jaunyste ir Patirtis"-2

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 sn. sausio 1 d. - 2017 m. gruod2io 31 d.

2.3. Projekto tikslas
Vienyti ir skatinti jvairaus arnhaus 2mones sportuoti, rupintis sveikata, turiningai leisti laisvalaikj, populiarinti 'z'o1es
riedulio sporto gakq

2.4. Projekt° uidaviniai
1. Tobulinti toles riedulio 2aidimo technikq ir taktikq;
2. Skatinti judeti jvairaus am2iaus 2mones;
3. Vykdyti sportine - gvietejigkq veiklq
4. Sudaryti sqlygas i§reikgti save, peinti kitus, pasidalinti patirtimi.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Sirvintq toles riedulio klubas „INTA" vienija visq aratiaus grupit42mones — mergaites ir berniukus, merginas ir
vaikinus, moteris ir vyrus — bendrai veiklai, susijusiai su toles riedulio sporto gaka. Jiems organizuojamos gventes,
tumyrai, stovyklos, dalyvaujama jvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose tumyruose. Intensyvi ir kryptinga veikla
turi didele jtakq vaikq auklejirnui, skatina netureti talingq jproorq, ugdo komandinj darbq, motyvuoja siekti u2sibrett4
tikslq, padeda atsiskleisti lyderiams. Pamegta veikla gali u2siimti ir patirtimi pasidalinti 1..yresnio am2iaus 2mones.
Projekto veikloje numatyta rengti jvairiq am2iaus grupiq turnyrus, stovyklq „Jaunyste ir patirtis", dalyvauti
tarptautiniuose veterans} turnyruose.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto veikla skirta asociacijos Sirviritti 2oles riedulio klubo „INTA" nariams, 7-12 m. a. vaikams, 12-18 m. a.
paaugliams, 18-30 m. a. jaunimui, tarp jq ir soc. rizikos §eimq vaikams bei kaimo vaikams, kuriems truksta
neformalaus ugdymo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo, 30-50 m. a. ir vyresniems senjorams, kuriems provincijoje
nedaug galimybiq u2siimti megiama veikla.
Projekto veikloje dalyvaus 120 jvairaus am2iaus toles riedulio sportininkq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Pagrindinis rezultatas — masiglumas, ugdoma drausme, bendravimo jgad2iai, atsakomybe, pareigingumas. Jaunt;
2moniq sportine ir kurybine veikla manna polinkj j 2alingus jprodius ir kriminalinj elgesj. Kada bendrauja Jaunyste ir
Patirtis, gaunamas puikus rezultatas.

2.8. Projekto testinumas
Projektas teikiamas pinnq kart4, tadiau panagi ir/arba analogigka veikla buvo vykdoma jau ne vienerius metus is
asmeniniq bei rernejq
Jaudiant didelj 2o1os riedulio sporto bendruomenes susidomejimq bei Lietuvos 2o1es.
riedulio federacijos, Sirvintq rajono savivaldybes bei remejq palaikymq, galima teigti, kad projektas testinas pletojant
ji tick respublikiniu, tiek tarptautiniu mastu, idkant bendramindiq ir partneriq, sudarant projekto dalyviams galimvbes
kultyvuoti megstamq sporto §alcq, turiningai leisti laisvalaikj dalyvaujant renginiuose tiek Lietuvoje, tiek u2 jos ribs},
igyti ir/ar pasidalinti patirtimi, tobuleti, pa2inti ir pamatyti.

Viso projekto suma (Eur):

9 324,50

Pragoma is fondo suma (Eur):

7 390,00

