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Panevelio klubas „Dvirgiai"
(Pareigkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Panevolio dviradiq kroso taw -6 2017
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
!nu° 2017-02 iki 2017-10
2.3. Projekto tikslas
1. Populiarinti dviradius ir dviradiq sporty Lietuvoje. 2. PrisidOti prie sveikos gyvensenos propagavimo
Lietuvoje.
2.4. Projekto uidaviniai
1. I projekt4 jtraukti socialiai paleid2iamas gyventojq grupes (neigalieji, teimos namq globotiniai). 2. 1
vadybas pritraukti kuo daugiau ivairaus am Taus dalyviq it visos Lietuvos ir u2sienio. 3. Siekti, kad projektas
taptq tarptautinis, tostinis.
2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Bus surengti du respublikiniq PanevOtio dviradiq kroso taures 2017 vadybq etapai: I etapas vyks Panevo2io
miesto kulturos ir poilsio parke (planuojama data 2017-06-11), II finalinis etapas vyks Panevolio miesto
Ro±yno seniunaitijos teritorijoje (planuojama data 2017-09-10). Vadybose gales dalyvauti visi norintys be
apribojimq: patys jauniausi dviratininkai, megejai, profesionalai, garbaus am2iaus senjorai, socialiai
paleithiami gyventojai (neigalieji, teimos namq globotiniai) pagal nustatytas am2iaus grupes. Numatomas
dalyviq skaidius etape - 300. Vadybq metu vyks koncertas, interaktyvios veiklos vaikams, veiks kitos
pramogos ir u2siemimai. Projektas sprendiia tias problemas: 1. Nedidele sveikos gyvensenos ir
pramogavimo Width renginiq pasiula regionuose. 2. Maas gyventojq fizinis aktyvumas. 3. Nedidelis aplinkai
draugitko transporto naudojimas. 4. Gyventojq socialino atskirtis. gios problemos regionuose yra aktualios,
nes 2mones, neturedami kur aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikj, vis daugiau laiko praleid2ia pasyviai,
jprodiq atsiradim4, nedidelis ekologitko transporto
mabs fizinis aktyvumas itakoja ivairiq
naudojimas Rlygoja didejandi4 aplinkos tare, gyventojq socialino atskirtis - netolygiq gyvenimo kokybe,
socialiniq igiid±iq stok4. Projektas prisidOs prie sporto ir sveikos gyvensenos renginiq ivairoves didinimo
regione. Vadybos skatina judOti ir va2inoti dviradiu visa amliaus ir pajegumo graph} gyventojus. Tikimasi,
kad vadybq dalyviai daugiau valinos dviradiais ir kasdieniame gyvenime, nes renginyje patirti ispadhai
paskatins aktyvesnj gyvenimo budq, nora valineti dviradiu. Projekto veikla marina gyventojq socialine
atskirfi, nes joje dalyvaus ir vadysis ivairaus am2iaus, pajogumo, socialiniq grupiq bnonts. Tai skatina
draugitkus tarpusavio santykius, tolesni bendravim4, komunikavim4.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas visoms am2iaus, pajdgumo grupems: tai ir vaikai (etape planuojama apie 80), dviratininkai
mogejai (etape planuojama apie 100), profesionalai sportininkai (etape planuojama apie 70), senjorai (etape
planuojama apie 25 ), socialiai paleid2iami gyventojai (neigalieji, teimos namq globotiniai, etape planuojama
apie 25). Numatoma, kad abiejq etapq metu it vino valiuos dviradiu 600 dalyviq. Vat ybq dalyviq amlius
neribojamas, todol gall dalyvauti visi norintys. Vadybas pades aptarnauti vietos bendruomeniq nariai,
vadybq partneriai, savanoriai, teisejai (Etape planuojama apie 50). Vadybq organizatoriai - 6 asmenys
(turintys patirti masiniq sporto renginiq organizavime). Kiekvienas etapas bus vietinamas reklaminiais
plakatais, skrajutomis, skelbimais spaudoje, vietiniuose ir respublikiniuose internetiniuose portaluose,
socialiniuose tinkluose, regionineje televizijoje, toddl manome, kad apie projekt4 su2inos 11 000 - 13 000
tinoniq.
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2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Viename etape dalyvaus 300 dalyviq (abu etapai - 600 dalyviq), daugiausia i§ Lietuvos Respublikos miestq it
rajonq, makiau - i§ kaimyniq Lietuvos valstybiq. varkybq etapq susirinks 400 kiiirovq (abu etapai - 800
2ifirovq). Didesnis fizinis aktyvumas gerina fizing biikle ir didina pilietiq pasitenkinim4 gyvenimu,
kiekvienas var2ybq etapas skatina dalyvius ir toliau vakineti dviradiu, dalyvauti kituose dviradiq sporto
renginiuose. Projekto vadovai jgyja didesnes patirties jgyvendindami projektines veiklas, tobulina
bendravimo jgrAtius, bendradarbiauja su verslo atstovais, valstybes institucijomis, vietos savivalda,
bendruomenemis. Dalyviai taps tolerantakesni aplinkai ir vieni kitiems.

2.8. Projekto tystinumas
is projektas yra jau Ivykdyto projekto paselcmo, buvo surengti respublikiniq Panevekio dvira6iq kroso tames
2016 varkybq du etapai. Po kiekvieno jvykusio etapo dalyviq skaitius augo, varkybq organizavimas tobulejo.
2018 m. projekt4 planuojama testi, j jj pritraukiant dar daugiau jvairaus amkiaus dalyviq i§ visos Lietuvos ir
u2sienio. Siekiama, kad projektas taptq tradicija regione, taptq vienas i§ svarbiausiq dviradiq kroso renginiq
Lietuvoje.
Viso projekto suma (Eur):

8.758,00

Pratoma i§ fondo suma (Eur):

3.200,00

