puslapis

irvintu 2oles riedulio klubas "INTA"
(Pareisicejo pavadinimas)

Sporto visiems

sajaao pletote

(Fondo laomis remiama veiklos srilis)

2. PROJEKTO APRA8VMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(toles riedulio judejimas „Jaunyste ir Patirtis"

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodtio 31 d.

2.3. Projekto tikslas

i

Vienyti ir skatinti jvairaus amtiaus tmones sportuoti, rilpintis sveikata, turiningai leisti laisvalaikj, populiarinti toles
riedulio sporto gakq

2.4. Projekto uidaviniai
I . Tobulinti 2o1es riedulio Nidimo teehnika ir taktik4;
2. Skatinti judeti jvairaus arn2i.aus 2mones;
3. Vykdyti sportine gvietejigkq veiklq
4. Sudaryti sqlygas itreik§ti save, Winn kitus,
pasidalinti patirtimi.
2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
-

S'irvintu toles riedulio klubas „1NTA" vienija vim} amtiaus grupiq tnones — mergaites ir bemiukus, merginas ir
vaikinus, moteris ir vyrus — bendrai veiklai, susijusiai su toles riedulio sporto gaka. Jiems organizuojamos gventes,
turnyrai, stovyklos, dalvvaujama jvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose turnyruose. Intensyvi ir ktyptinga veikla
tun did* itakq vaik4 auklejimui, skatina netureti talingu jprodiq, ugdo komandinj darbq, motyvuoja siekti utsibrettu
tikslu, padeda atsiskleisti lyderiams. Pamegta veikla gali utsiimti ir patirtimi pasidalinti vyresnio amtiaus tmones.
Projekto veikloje munatyta rengti jvairiq amtiaus grupiq tumyrus, stovyklq „Jaunyste ir patirtis", dalyvauti
tarptautiniuose veterans} turnyruose.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto veikla skirta asociacijos girvintt4 toles riedulio klubo „1NTA" nariams, 7-12 m. a. vaikams, 12-18 m.
a.
paaugliams, 18-30 tn. a. jaunimui, tarp j1.1 ir soc. rizikos geimq vaikams bei kaimo vaikams, kuriems truksta
neformalaus ugdymo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo, 30-50 m. a. ir vyresniems senjorams, kuriems provincijoje
nedaug galimybiu utsiimti megiama veikla.
Projekto veikloje dalyvaus 120 jvairaus amtiaus toles riedulio sportininlcq

2.7. Laukiami rezultatai it nauda igyvendinus projekt4
Pagrindinis rezultatas — masiAumas,
ugdoma drausme, bendravimo jgudtiai ,

atsakomybe, pareigingumas. Jaunt}
tmoniq sportine ir karybine veikla matina polinkj j talingus jproeius ir kriminalinj elgesj. Kada bendrauja Jaunyste it
Patirtis, gaunamas puikus rezultatas.

2.8. Projekto testinumas
Projektas teikiamas pirmq kartq, tadiau panagi ir/arba analogigka veikla buvo vykdoma jau ne vienerius metus ig
asmeniniu bei remejq legq. Jaudiant didelj toles riedulio sporto bendruomenes susidomejimq bei Lietuvos 2o1es
riedulio federacijos,
rajonp savivaldybes bei remeju palaikymq, galima teigti, kad projektas testinas pletojant
jj tiek respublikiniu, tiek tarptautiniu mastu, iegkant bendramindiu ir partneriu. sudarant projekto dalyviams galimybes
kultyvuoti megstamq sporto gakq, turiningai leisti laisvalaikj dalyvaujant renginiuose tiek Lietuvoje, tiek ut jos ribq,

Viso projekto suma (Eur):

15 669,80

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

11 348,94

