ry puslapis

Teigiq sporto ir rekreacijos centras
(Parcikcjo pavadinimas)

Sporto visiems sqjild2io *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS

I

2.1. Projekto pavadinimas
X-qjq Lietuvos seniunijq sporto 2aidyniq 1 etapo organizavimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

12017-02-01 - 2017-06-30

2.3. Projekto tikslas

I

Tikslas — prisideti prie sporto visiems sqjfidlio pletotes savivaldybes ribose tarp

senilinijt ■ ir mikrorajong.

2.4. Projekt° uidaviniai
1. Organizuoti Lietuvos seniimijq sporto laidynes
savivaklyb6s ribose.
2. j sajudj jtraukti kuo daugiau savivaidybes
ribose esandiq senitinijq bei mikrorajonq it jq gyventoju, populiarinti
jvairias sporto gakas, skatinti sistemingai ulsiimti sportu.
3.
Igsiaigkinti pajegiausias senirmijq ir mikrorajonq komandas dalyvausiandias zoninese 2aidyniq varlybose..

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Problems} sprendimas: projektas palieeia ne tik nepakankamo fizinio aktyvumo (ypa6 organizuoto) problemas
gyvenamosiose vietose, bet kartu sprendlia ir bendruomenikumo stiprinimo, socialinos integracijos problematikq.
Projekto aktualumas: gyventojq (jvairaus amliaus grupese) tarpe, ypad gyvenamosiose vietose truksta priemoniu, kuriose
gyventojai galetti bati ne tik pasyvas stebetojai, bet ir aktyvits dalyviai. Projekto aktualumas taip pat grind2iamas
seniunijos ir mikrorajono jyairesnio bendravimo formq
Projektq testi skatina alctyvejanti kaimo bendruomeniq sportint veikla, nuolatinis domejimasis 2aidynemis ir ateinagiu
meta varlybq planais. Todd 2017 metais laikysimes jgyvendinimo piano, kaip it praejusiais metais, vesime kompleksing
iskaitq, nes jos taikymas pasiteisino. Projekte aktyviai dalyvaus miesto mikrorajonq ir kaimo senitinijq jvairaus amIiaus
grupiq sportininkai. Organizuojamos ir vykdomos varlybos bus Telgiq sporto ir rekreacijos centro sporto bazese, kurias
vykdys sporto centro atskirq sporto gakq treneriai, kvalifikuoti teisejai. Projektas ilgalaikis ir tgstinis. 2017 metais truks
5 menesius ir skirtas pladiajai visuomenei. Sieksime sudominti ir pritraukti didesnj skaidiu dalyviu it lifirovq nei
ankstesniais metais. Norime aktyvinti kaimo bendruomeniq sportinj aktyvumq ne tik siekdami igsiaigkinti pajegiausias
komandas, bet ir norodami pasitilyti jvairesnes veiklas, skatinti bendrauti tarp bendruomeniq. Planuojamas rezultatasdalyvaus maksimalus
seniuniiu
komandas. dalyviq skaidius, pavyks sudominti visuomeng it pritraukti daugiau 2itirovq, igsiaigkinti stipriausias

2.6. Tiksline projekto grape ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grupe: moterys, vyrai, dirbantieji, bedarbiai, pensininkai nuo 18 iki 75 meta am2iaus. Projekto veiklose
planuojame ulimti vidutinigkai po 30-40 sportuojagiq gyventojq i§ kiekvienos seniunijos ar mikrorajono.
Projekte planuojamas apie 400 dalyviu i§ kuriq 350 sportininkai, 30 nuolatiniq kvalifikuotu projekto vykdytojq ( Telgiq
sporto ir rekreacijos centro administracija ir sporto treneriai), licencijas turindiq teisejq.
Viegindami informacik ir kviesdami apsilankyti planuojamose vadybose tikimes pritraukti apie 100 2iiirovq i§ miesto
kaimo nuo 18 iki 75 meta amliaus.
ir

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
1.
Iki 2017 m. bidelio 30 d. bus surengtas pirmasis seniiinijq laidyniq etapas savivaldybeje.
2.
1§siaigkintos
pajegiausios senifinijq komandos, kurios soluningai atstovaus rajonqzoniniame ir finaliniame etapuose.
3. Maksimalus seniuniju
,
mikrorajonq skaidius dalyvavgs pirmajame 2aidyniq etape.
Pasibaigus projektui tikimes, jog varlybq dalyviai tes sporting veiklq. Projektas skatina bendrauti, organizuotai sportuoti.
kelti bendrus tikslus ir jq siekti, o tai vienija bendruomene. figainiui stebimas vis aktyvesnis 2rnoniu noras sportuoti ir
dalyvauti jvairiuose sportiniuose renginiuose. Projekto vadovai kaskart turteja organizacine patirtimi, pastebi ir girdi
dalyviq pasiulymus it gems atsiliepimus. Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kaimo seniunijq sporto
organizatoriais bei sportininkais kuria gratius bendradarbiavimo rygius, kuriq pagalba galime organizuoti daugiau
renginiq su sportinemis varlybomis skirtingose seniunijose ar miesto gventese.

2.8. Projekto tgstinumas

1

Projektas yra nacionalinis, sistemingas. Tegiq rajone vykdomas kasmet nuo 2008 m. — testinis. Projekto testinumas
numatomas.
Viso projekto suma (Eur):

1.590,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

1.500,00

