puslapis

Lietuvos neigaliujg teniso klubas
(Parei§kejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistri§kumo pletote
(Fondo lo.tomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Variybq organizavimas, vykdymas, dalyvavimas jose
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. vasario-rugsejo men.
2.3. Projekto tikslas
Organizuoti auk§liausio lygio tarptautines reik§mes profesionalaus sporto renginius ir dalyvauti juose, atstovaujant
Lietuvai

2.4. Projekto uldaviniai
1. Dalyvauti Pasauliniame profesionafiq nejgalitgq sportininkq teniso turnyre, vyksianaame 2017 m. kovo men.
Turkijoje. 2. Organizuoti Tarptautinius nejgaliqjq teniso turnyrus Lietuvoje (2017 m. balandtio men. ir 2017 m.
rugpjiMio men.) 3. Skleisti 2ini4 apie profesionalq nejgaliqjq tenis4.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Projektu siekiama populiarinti Lietuv4 tarptautiniu lygmeniu kaip §alj, kurioje tenis4 gall laisti kiekvienas,
nepriklausomai nuo amliaus bei fiziniq gebejimq. iuo projektu Lietuvos sportininkai garsins Lietuv4 dalyvaujant BNP
Paribas Pasaulio turnyre, kuris prilyginamas Pasaulio teniso Daviso ir Fed tauriq turnyrams. 0 tarptautiniq variybq
organizavimas Lietuvoje garsins 'Safi, kurioje yra puikios sthygos sportuoti visiems. Projektu siekiama ne tik sportiniq
rezultatq, bet ir efektyvios socialines integracijos, ugdant fizi§kai ir dvasi§lcai sveik4 visuomeng. Projektas formuos ir
skleis teigiam4 nejgaliqjq sportininkq jvaizdj, keis visuomenes suvokim4 parodant, kad nejgalas atletai gali dalyvauti
auk§to lygio sportineje veildoje, atstovauti Lietuvai auk§to meistri§latmo tarptautinese varlybose ir siekti sportiniq
rezultatq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
1 Projektas skirtas profesionalaus nejgaliqh teniso sportininkams.
2 Turnyruose dalyvaus suaugusieji vyrai ir moterys, kuriq amilus nuo 30 iki 50 meta.
3 Projektu siekiama pritraukti jaunq sportininkq su negalia, kurie ateityje gales dalyvauti sportineje veildoje.
4 Skleidliant zinc apie profesionalq nejgaliqjq teniso sport4, planuojama pasiekti maidaug 100 nejgaliq imoniq, 50
sporto ir 100 plgiosios visuomenes auditorij4.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektp
Projekto metu dalyvaus 78 sportininkai su negalia (sportinninkus lydos 10 lydindiq asmentr. treneriai, medikai ir pan.). IS
jq: 5 Lietuvos sportininkai (4 vyrai ir 1 moteris), 2 i§ kuriq uzims prizines vietas Lietuvoje organizuojamose turnyrose
bei 73 i§ Icitu laliq (43 vyrai ir 30 moterq). 2 i§ 5 Lietuvos sportininkq dalyvaus Pasaulio varlybose, Turkijoje.
Sportininkai, kurie vyks j Pasaulio tumyr4 bus atrenkami pagal ITF (Tarptautines teniso federacijos) reitingo vietas.
Skleid2iant ziniq apie Lietuvos nejgaliqjq sportininkq auk§to tarptautinio lygio sportinius siekius, tikimasi pasiekti 250
imoniq auditorij4.Projelctu skatinama socialine nejgalitgq integracija, skatinamas noras sportuoti ir sveikas gyvenimo
budas. Bus formuojamas tegiamas Lietuvos nejgaliqjq integracijos jvaizdis. Projekto metu bus dalinamasi ger4ja
nraktika. su kitornis tiwlimic

2.8. Projekto testinumas
Projektas yra ilgalaikis. Tarptautiniai turnyrai organizuojami Lietuvoje nuo 2010 m. Kiekvienais metals atvyksta vis
daugiau laidejq i§ kitq gag. Siekiant projekto tikslq svarbu jtraukti kuo daugiau Lietuvos gyventojq j auk§to
meistri§kumo sporting veik14. Nejgaliqjq teniso populiarinimas ir pletra Lietuvoje leis Lietuvos sportininkams vykti j
Pasaulio variybas, taip uitikrinant Lietuvai galimybg dalyvauti Parolimpinese Z'aidynese, teniso vadybose ir taip garsinti
Lietuv4. Uitikrinant nejgaliqjq teniso vystym4 bus pritraukiami remejai, galintys padeti jsigyti specialius sportinius
Viso projekto suma (Eur):

23 646,00

Pra§oma is fondo suma (Eur):

6 190,00

