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Jurbarko cl2iud2itso ir kobudo sporto klubas "Pantera"
(Parei§kejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo le§omis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I „Sporto inventoriaus ir jrangos isigyjimas"
2.2. Projekto Igyvendinimo laikotarpis
IProjekt4 numatoma jgyvendinti per 3 menesius (2017 m. 04

men. 01 d. 2017 m. 06 men. 30 d.)
—

2.3. Projekto tikslas
Pagerinti sportavimo sEllygas, jsigyjant reikaling4 sportinj inventoriq. Taip jtraukti Jurbarko visuomeng
jvairiq sporto takq pletojim4 ir sporting veik14. Prisideti prie vaikq, jaunimo, suaugusiqjq, sejorq fizinio
aktyvumo skatinimo. Vienyti jvairiq sporto
magus, profesionalus - bendrai sportinei veiklai, tdimti
vaiku ir jaunimo laisvalaikj.

2.4. Projekto uidaviniai
1. jsigyti sportinj inventoriq;
2.
Sudatyti tinkamas s4lygas vaikq, jaunimo, suaugusiqjq, senjorq - fizinio aktyvumo skatinimui;
3.
Informuoti gyventojus apie galimybg sportuoti sporto klube su atnaujintu sportiniu inventoriumi.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Fizinio aktyvumo skatinimas, fizinio pajogumo gerinimas, geros nuotaikos, ligq nebuvimas — visa tai labai
svarbu ugdant visavertg, fizitkai stipri4 asmenybg. Tam itakos turi tinkamai iruotta sporto baze, atitinkanti
visus higienos ir darbo saugos reikalavimus. Jurbarko &hafts() ir kobudo sporto klubui „Pantera"
efektyvesniems rezultatams siekti ir fiziniam aktyvumui skatinti yra reikalingas tinkamas sportinis
inventorius. Kasmet dideja kiubo lankytojq skaidius. Paslaugos sidlomos ne tik vaikams, jaunimui bet ir
suaugusiems. Klube sportuoja ir senjorai, todel turimo inventoriaus jau nebetdtenka. Klubo lankytojai gaiety.
sportuoti naudodamiesi projekto metu naujai jsigytu sportiniu inventoriumi treniruokliq saleje, sveikatingumo
mankttq (jogoje), d2iucaitsu, MMA, kikbokso utsidmimuose. Bus garantuojamas kolcybitkas laisvalaikio
utimtumas, organizuojami nuolatiniai sportiniai ufsiemimai, vadybos, vasaros stovyklos su tinkamu
sportiniu inventoriumi.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline projekto auditorija — kiubo lankytojai:
132iudlitsu ir kikboksas vaikq ir jaunimo iki 17 m. grupe - 50 asmenq OA 5 auktto meistritkumo
sportininkai).
MMA (maityti kovos menai) iki 17 m. grupe - 40 asmenq Oh 5 auktto meistritkumo sportininkai).
MMA (maityti kovos menai) suaugusiqjq grupe - 20 asmenq (it jq 5 auktto meistritkumo sportininkai).
Jogos (sveikatingumo mankttq) suaugusiq grupe - 70 asmenq.
Jogos (sveikatingumo mankttq) vaikq ir jaunimo grupe — 30 asmenq.
132iud2itsu savigyna suaugusiq grupe — 20 asmenq.
Kiti projekto dalyviai:
Projekto koordinatorius - Jurbarko cl2jud2itso ir kobudo sporto kiubo „Pantera" treneris ir prezidentas,
kvalifikuoti Klubo treneriai, Klubo administracija.
Abstrakdioji auditorija:
Jurbarko rajono gyventojai (informacij4 apie organizuojamus sporto renginius, stovyklas, galimybg laisvalaikj
praleisti sporto klube „Pantera" stdinos it vietines spaudos straipsniq, skelbimq bei kiubo internetines
svetaines).
Andiaus intervalas — nuo 4 metq iki 80 metq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
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fsigijus sportinj inventoriq, pageres s4lygos vaikq, jaunimo, suaugusitgq, fiziniam aktyvumui skatinti. Atsiras
galimybe didelio meistri§kumo sportininkams siekti auldtq sportiniq rezultattl. Jsigijus sportinj inventoriq bus
sudaromos naujos jogos, kikbokso, dtiudtitsu, MMA grupes, vyks nuolatinis vaikq, jaunimo ir suaugusitgq
utimtumas. Klubas tureclami imtyniq kilim4
taip pat organizuos jvairias varlybas ir seminarus ne tik savo
klube, bet ir kituose miestuose. Klubas papildgs treniruokliq salg naujais treniruokliais, apsiruping kitu
sportiniu inventoriumi gales sudaryti geresnes Rlygas sportuojantiems, taikant utsiomimuose ivairesnius
pratimus tuo pritraukiant jaunim4 ir suaugusius turiningai, sveikai leisti savo laisvalaikj.
Projekto jgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus tikimasi, kad bus patenkintas gyventojq poreikis pasirinkti kuo
jvairesnius sportinius utsiemimus. Naujai jsigytas inventorius ir toliau trauks j klub4 ne tik sportininkus
norindius siekti auk§tq sportiniq rezultatq, bet ir kitus Jurbarko miesto ir aplinkiniq apylinkiq gyventojus,
kurie gales turiningai ir sveikai leisti laisvalaikj.

2.8. Projekto tcstinumas
is projektas yra ankstesniq vykdytq projektq pasekme. Sporto klubas "Pantera" 2014 m. kartu su Kuno
kulturos ir sporto departamentu vykdo projekt4 „Susipatink su dvikovinio sporto §akomis", kurio pasekoje
padidejo lankytoh skaidius. Todol atsirado poreikis jsigyti tinkamq sportinj inventoriti,

taip gerinant
sportuojanditgq utsiemimq Rlygas. Tolimesnis gio projekto pletojimas - numatoma jau kito projekto deka
organizuoti nemokamus utsiomimus ne
tik Jurbarko miesto, bet ir rajono bendruomenems, t.y. mokiniams ir
jq tevams. Rajono vaikai turi matiau galimybiq utsiimti norima sportine veikla, ne visi gall atvykti I rajono
centre. Todol numatoma organizuoti sporto klubo "Pantera" sililomus utsiemimus rajono mokyklose.

Viso projekto suma (Eur):

8.060,00

Praoma i§ fondo suma (Eur):

7.650,00

