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MOLETV R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRAS
(PareiSkejo pavadinimas)

Sporto visiems sjaci2io pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRASYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
X LIETUVOS SENIONIN SPORTO 2AIDYNly I ETAPO VYKDYMAS

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2016 BALAND2I0 1 - BIR2ELIO 30

2.3. Projekto tikslas
Plesti sporto visiems sajtidi savivaldybeje tarp seniunijq ir miesto sporto megejti

2.4. Projekto uidaviniai
I. Organizuoti Lietuvos seniunijq sporto laidynes savivaldybeje.
2. i skjadi itraukti visq savivaldybes seniunijq ir miesto sporto megejus.
3. Igaigkinti pajegiausias aidynitl sporto gakq komandas galineias dalyvauti regioniniame ir finaliniame etape.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Sio projekto igyvendinimas padeda spresti nepakankamo fizinio aktyvumo problemas gyvenamosiose vietose,
lygiagreeiai sprend±iama ir bendruomenigkumo stiprinimo, visuomeninio aktyvumo, socialints integracijos, sporto
megejti saviraigkos galimybiq sudarymas. Devynerius metus vykdomas projektas sukele sveik4 susidomejimq kratto
seniunijq gyventojq tarpe, kasmet dalyviti skaidius i lieka didelis, pagal iggales dalyvauja visos seniunijos. Gyventojq
tarpe, ypad gyvenamosiose vietose truksta sporto renginiq, kuriose gyventojai galetq bfiti aktyvus dalyviai. Projekto
aktualumas grind2iamas seniunijos ar miesto gyventojq ivairesnio bendravimo formq
Projektas bus vykdomas Moletq savivaldybes istaigq sporto bazese. 2aidyniq vykdym4 organizuos Moletq

sporto centro darbuotojai, pasitelkc partnerius, trenerius, mokytojus, teisejus. Laukiame gausaus visu savivaldybes

2.6. Tiksline projekto grup6 ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grupe: vyrai, moterys, dirbantieji, bedarbiai, pensininkai (amliaus intervalas nuo 20 iki 80 m.)
gyvenantys, dirbantys savivaldybes teritorijoje.
Projekte planuojame u2imti vidutinigkai po 25-40 gyventojq ig kiekvienos seniunijos ar miesto, tikimes bendro
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350 dalvviu skai6ians Renpinvs nlaeiai ir (tetanal vie<inamas vietos 3iniasklaidoie ir visa i4 ami informaciia

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
1. Iki 2017 m. birielio 30 d. surengtas pirmasis Lietuvos seniunijq laidyniq etapas savivaldybeje.
2. Dalyvauja 11-kos seniunijq ir miesto sporto megejq komandos. Dalyviq skaieius pirmajame 2aidyniq etape - iki 350
dalyviq.

3. Igaigkintos pajegiausios senitiniju aidynitt sporto Baku komandos. Pakiles gyventoju susidomejimas sportu ir

2.8. Projekto ttstinumas
Projektas yra nacionalinis, sistemingas. Vykdomas kasmet nuo 2008 meta — testinis. Projekto testinumas
numatomas. BON gaunu, jeigu galetume skatinti senianijas, norineias ir galineias surengti seniunijq 2.aidynes vietose ir
apsirapinti sportine apranga, sporto inventoriumi.

Viso projekto suma (Eur):

1.625,00

Pra§oma i fondo suma (Eur):

1.495,00

