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2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I „Zumba —jaunystes ir sveikatos eliksyras"
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. balandlio 3 d. - 2017 m. gruocaio 15 d.

2.3. Projekto tikslas
Siekti jvairaus am2iaus2moniq sveikatinimo ir aktyviai dalyvauti Lietuvos asociacijos "Sportas visiems"
organizuojamuose renginiuose.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Skatinti judeti ivairaus amliaus imones;
2. Sudaryti salygas 2monems kad greikgti save ir pa1inti kitus
3. Mokyti ir tobulinti §okio "Zumba" elementus.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Projektas susijes ne tik su imoniq fizinio aktyvumo, bet ir su bendravimo stoka ma2uose miestuose. Projektas sudomina
ir suburia jvairaus am±iaus, jvairiq socialinitl sluoksniq 2mones Svendionyse, Svendiontliuose, Pabradeje. Matomas
didelis susidomejimas gokiu „Zumba", todel yra poreikis gio projekto vykdymui ir tgstinumui.

2.6. Tiltsline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto dalyviq amiius neribojamas. Planuojamas dalyviq skai6us vienoje grupoje iki 30 Imoniq.
Projektu planuojama taimti vidutini§kai apie 180 Imoniq, kad gyventojai i§ pasyviq stebotojtj taptq aktyviais dalyviais ir
Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" organizuojamuosiuose renginiuose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Sveikatos ugdymas svarbus visoms am2iaus grupems. Skatina teigiamq paiurj j sveik4 gyvensenq ir neigiamq j
sveikatos 2aling4 elgesj ir biog.l jgfidliq formavimq. Projekto vykdymas, tgstinumas pritrauks daugiau dalyviq ir
formuos meile sveikai gyvensenai ir sportui.

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra vasarq pradetos vykdyti „Judejimo valandos" pasekme. Rajono gyventojams pageidaujant numatomas jo
testinumas organizuojant „Judejimo valandeles", kuriq metu visi norintys gales jsilieti j gokio „Zumba" ritmq ir gerinti
savo fizing bei dvasing savijauta, padedant savanoriams - §okiq mokytojams bei projekto organizatoriams.
Viso projekto suma (Eur):

8.565,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

7.665,00
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2.3. Projekto tikslas
Siekti ivairaus amtiaus Imoniq sveikatinimo ir aktyviai dalyvauti Lietuvos asociacijos "Sportas visiems"
organizuojamuose renginiuose.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Skatinti judeti ivairaus am2iaus 2mones;
2. Sudaryti sqlygas 1monems, utsiimti "Zumba", kad galetti i§reik§ti save ir patinti kitus;
3. Mokyti ir tobulinti gokio "Zumba" elementus.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Projektas susijes ne tik su imoniq fizinio aktyvumo, bet ir su bendravimo stoka matuose miestuose. Projektas sudomina
ir suburia ivairaus amtiaus, ivairiq socialiniq sluoksniq imon6s gven6ionyse, Sveneioneliuose, Pabradeje. Matomas
didelis susidomejimas gokiu „Zumba", todel yra poreikis gio projekto vykdymui ir tgstinumui.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto dalyviq amlius neribojamas. Planuojamas dalyviq skai6ius vienoje grupeje iki 30 imoniq.
Projektu planuojama utimti vidutinigkai apie 180 tmoniq, kad gyventojai i§ pasyviq stebetojq taptq aktyviais dalyviais ir
Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" organizuojamuosiuose renginiuose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekti
Sveikatos ugdymas svarbus visoms amtiaus grupems. Skatina teigiamq poziuri i sveik4 gyvensenq ir neigiamq
sveikatos talingq elgesi ir blogq jigOdliq formavimq. Projekto vykdymas, testinumas pritrauks daugiau dalyviq ir
formuos meilg sveikai gyvensenai ir sportui.

2.8. Projekto totinumas
Projektas yra vasarq pracktos vykdyti „Judejimo valandos" pasekme. Rajono gyventojams pageidaujant numatomas jo.,
tgstinumas organizuojant „Judejimo valandeles", kuriq metu visi norintys gales isilieti i gokio „Zumba". ritrnq ir gerinti
savo fizing bei dvasing savijautq, padedant savanoriams - gokiq mokytojams bei projekto organizatoriams.

Viso projekto suma (Eur):

8.565,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

7.665,00

