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Vaikq motoklubas
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto baziti prie itiros ir statybos pl&ot
(Fondo le§omis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Vaikq it jaunimo techninio sporto mokyklos Irengimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 02 01 -2017 09 30. his projektas jau vykdomas ir yra testinis, projektas vykdomas etapais pagal finansines
galimybes, daugiausiai rOmejq ir nuosavomis ldgomis, giuo metu baiginojamas pirmas etapas. Per 2017 m. tris ketvirdius
planuojama sutvarkyti san mazgus, prisijungti prie vandentiekio bei kanalizacijos, trOkstamq langq Isigyjimas ir
istatymas, paradiniq pastato dun{ irengimas, prieggaisrinds sitemos idiegimas PradOti jrengineti sporto sale, fizinio
pasirengimo pratyboms, sutvarkyti mokyklos igorini fasada.

2.3. Projekto tikslas
Irengti pirma Lietuvoje vaikq ir jaunimo techninio sporto mokyklk. Prisidtti prie techninio sporto pletros ir vystymo
Lietuvoje.

2.4. Pro.jekto uidaviniai
Irengus pirmgja Lietuvoje vaikq ir jaunimo techninio sporto mokykItt, prisiddti prie vaikq ir jaunimo utimtumo problemq
sprendimo.Prisideti prie sporto visiems sajudtio plOtotds. Rengti ekstremaliq ir techniniq sporto gaktt sportininkus,
suteikiant jiems profesionalias praktines ir teorines tinias, rengti vietines bei tarptautines sporto stovyklas. Rengti
socialines akcijas bendradarbiaujant su vaikq namq aukldtinias. Rengti sporto renginius vaikq ir jaunimo amtiaus
grupdms.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Lietuvoje tai pirmas tokio pobiidtio projektas, kuris po vienu stogu suvienis ekstremaliq, techniniq sporto gakq
sportininkus, mogejus. Kadangi techninis sportas, reikalauja dideliq finansiniq investicijq ir ne visi norintieji, gali
savarankigkai pradeti utsiimineti giomis sporto gakomis, Isigyti savo sporto inventoriq ir irangq, gi mokykla padds
norintiesiems lengti pirmajt tingsni savo svajoniq link ir praddi utsiimineti nurodytomis sporto galcomis, pasiOlys
vaikams ir jaunimui pradmenq utsiOmimus tiek supatindinant su teorindmis tiniomis, tiek su praktiniais utsidmimais,
suteiks sportininkams mokyklos sporting inventoriq bei irangq„ Ekstremalaus sporto mdgOjai tai jaunimas kuris kartais
savo energija nukreipia neigiamomis kryptimis, ekstremalaus sporto mokykla sutrauks jaunima kuris galOs savo energija
realizuoti tiek siekiant sporto aukgtumq (BMX dviratiq sporte, motociklq, automobiliq ir kt. sporto gakose, tiek
turiningai praleidtiant savo laisvalaiki tam sukurtoje sporto bazdje, mokykloje. Techninio sporto mokykla labai
reikalingas sporto kompleksas Lietuvoje. Irengus j sporto kompleksq bus utimtas didelis skaidius ekstremalaus sporto
mogq bei profesionalq kurie giuo metu neturi kur save realizuoti, tod61 Bias sporto §akas igbando tam nepritaikytose
teritorijose be apmolcymti, nesaugiai.
vaikai it jaunimas bus mokomi ne tik vatiuoti motociklais, BMX dviradiais,
riedlentdmis, riedudiais, bet ir teorijos bei praktikos. Mokykloje sportininkai bus mokinami pasirengti ir pritiureti savo
sporting Iranga ir technika. Projektas ilgalaikis, skirtas pladiajai visuomenei. Skirtas vaikq ir jaunimo utimtumo
problemq sprendimui, ekstremaliq sporto galcu populiarinimui, bei techninio sporto galcit istorijos puoselgjimui.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas pladiajai visuomenei, nuo vaikq(sportuotojai, sportininkai)iki brandaus amtiaus tmoniq (lektoriai,
treneriai ir kt). Projekto veiklose dalyvaus Ivairios sporto organizacijos, sportininkai, treneriai, sporto lektoriai, vaikai,
jaunimas, projekto vykdytojai, tarptautines sporto organizacijos. Pradtioje atsidariusmokyklai planuojama utimti nuo
100 iki 300 sportininkq per metus, vdiau atsiivelgiant I poreikt , paklausa ir galimybes galOsime didinti
utsiiminejandiuju skaidiq. Planuojama, kad mokykloje daugiausiai sportuos Kauno ir Kauno rajono vaikai it jaunimas,
tadau stovyklos bus rengiamos ir kitq Lietuvos miestq bei rajonq sportininkams, kviediami sportininkai i§ utsienio.
Sportuojantieji bus skirstomi pagal amtiaus grupes 4-8 meta, 9-14 metu, 15-19 meta, 20-25 melt. VOliau bus
svarstomos galimybOs Itraulcti I veiklas ir vyresnius sportininkus kurie norOs utsiimineti giomis sporto gakomis.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Lietuvoje techninis sportas taps dar populiaresnis bei prieinamesnis Ivairaus amtiaus grupdms. Sportuotojq ir
sportininkq parengimas taps profesionalesnis, padidds galimybds utsiimineti giomis sporto gakomis tiems kurie neturi
pakankamai finansiniq galimybiq patys Isigyti sporto inventoriq, iranga, netino kaip ja teisinga pritifirdti kaip ja saugiai
naudotis, neturi galimybiq individualiai samdytis trenerio. Bus Isteigtos darbo vietos treneriams. Auginsime ir rengsime
aukgto meistrigkumos sportininkus, pamaina dabartinei kartai. Prisidesime prie renginiq visiems ir kviesime tmones I
tvairius renginius.
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2.8. Projekto ttstinumas

I bis projektas testinis, ilgalaikis. Numatoma gj projekta pletoti
Viso projekto suma (Eur):

33.000,00

it kituose Lietuvos miestuose.

Pragoma ig fondo suma (Eur):

27.000,00

