2

puslapis

Lietuvos begimo megejti asociacija
(PareiSkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajudlio pletote
(Fondo le§omis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
organizavimas, vykdymas, dalyvavimas juose

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
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2017 m. sausis — 2017 m. gruodis

2.3. Projekto tikslas
Lietuvos begimo megej4 asociacija (LBMA) nuo ikurimo (1992 m.) populiarina m60jigk4 begim4 kuris prieinamas bet
kokiai 2moni4 socialinei grupei, tuo padiu skatina gyventojus vesti sveik4 gyvenimo buc14. Projekto tikslai yra:
1.Siekti kuo daugiau galies gyventoj4 (vaik4, akademinio jaunimo, pagyvenusi4 2moni4) jsitraukti j sportuojanZig
gretas, gyventi aktyviai ir sveikai, propaguoti tokisi gyvensenq paticms ir aplinkiniams (atsikratyti aling4 iprooi4
sveikatai: alkoholio, rukymo ir narkotini4 med2iag4 vartojimo).

2. Organizuoti ir prisideti prie begimo rengini4 organizavimo, populiarinimo bei dalyvavimo juose.

2.4. Projekto uldaviniai
I. Rengiamuose masiniuose begimuose pritraukti kuo daugiau ivairaus amiaus Lietuvos gyventoj4. Tokiu budu siekti
juos buti fizigkai aktyvesniais, sportigkesniais, sveikesniais.
2. Skelbti vykdomq begimq kalendoriq www.lbma.lt intemeto svetaineje, kad gyventojai galet4 pasirinkti kuo daugiau
sau patogiq begimo rengini4.
3. Rengti mas4 galies begimo megtjams individual4 begimo konkurs4 „Individuali begimo tame ir tarpklubini begimo
konkurs4 „LBMA tarpklubine taure", vesti jq apskaita ir skelbti rezultatus LBMA internetineje svetaineje www.lbma.lt .
4. Organizuoti ivairius begimo renginius, masines parodomasias begimo treniruotes ivairiuose mint, galies miestuose
pradedantiesiems begikams bei fizinj aktyvum4 megstantiems galies gyventojams.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Per projekto vykdymo laikotarpi (remiantis LBMA 2017 m. planuojamu begimo rengini4 kalendoriumi) bus
suorganizuota visa 616 begimo rengini4 ivairiuose mils4 galies miestuose, rajonuose, senignijose ir apims visas fast!
§alies gyventoj4 am±iaus grupes.
Sis projektas yra gyvybigkai reikalingas visoms must.) galies gyventojq grupems, pradedant vaik4 dar±eli4 aukletiniais ir
baigiant solidesnio am2iaus (senjorais) 2monemis. Vykdant projekto, bus sprend2iamos taimtumo, mega() sporto,
sveikatos stiprinimo, kultiiringo laisvalaikio praleidimo problemos.
Neabejotinai gio projekto deka galima suma2inti gyventojq segamuma, sustiprinti sveikata, atitraukti, ypatingai jaunim4,
nuo kompiuteriniq priemoniq ir suteikti galimybe bull gryname ore, pasimankgtinti, vesti sveik4 gyvenimo buclq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sis projektas skirtas musq galies gyventojq (pradedant dadelinukais, vaikais, paaugliais, jaunimu, suaugusiais ir baigiant
vyresnio (pensijinio) amiaus Imonemis) sveikatos stiprinimo, laisvalaikio u2imtumo, megejigko sporto propagavimo
(begimo megejq varlybq renginiai vyksta visoje galyje), 2moni4 fizinio utimtumo problemoms spresti. Per pastaruosius
metus pastebima, kad masiniuose begimo renginiuose aktyviai dalyvauja geimos, imoni4, jstaig4 kolektyvai, pasirinke
mgejigIca begima atranda ji kaip sveikatos altinj, kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo form4 kartu.
2016 m. (lyginant su ankstesniais metais) megejigkuose begimo rengiamuose dalyvavo lymiai gausesnis biirys mast)
galies gyventoj4.
Taip pat kas menesi asociacijos interne° svetaing www.lbma.lt aplanko vir§ 10000 skaitytoh, kurioje su2ino apie
asociacijos veikla, vykdomus begimo renginius visoie galyie.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4

3

puslapis

1. Propaguodami sveika gyvensena ne tik kaip asmens privatq, bet ir kaip valstybes reikala, sieksime, kad 2017 m.
projekte planuojamuose begimo renginiuose dalyvautq daugiau nei 35000 mUsq galies gyventojq. Bendradarbiaudami su
miestq ir rajonq savivaldybemis, mokslo istaigomis, sporto molcyklomis, bendruomenemis, begimo megejq ir sporto
klubais, sieksime pritraukti sportuoti kuo daugiau jaunimo, tuo pgiu igplesime begimo megeh rata.
2. 2017 m. projekte planuojami begimo renginiai jau yra tape ne tik tradiciniais, bet ir istoriniais renginiais. Jie yra skirti
mus4 galies jvairioms datoms bei istoriniams jvykiams palymeti. Tai bus surengti tokie begimai, kurie jau vykdomi
ilgiau nei ketvirtj am2iaus, kaip: tradicinis tarptautinis pagarbos begimas „Gyvybes ir mirties keliu", skirtas 2uvusiems
Lietuvos laisves gynejams atminti; estafetinis begimas „Medininkai-Vilnius", skirtas luvusiems u2. Lietuvos laisvg
kovotojams atminti; begimas „Su Lietuva girdy", skirtas Sibiro gulaguose iuvusiems miisq tautiediams atminti;
tarptautinis estafetinis begimas „Baltijos kelias", skirtas Baltijos tautq vienybes ir solidarumo kovoje u savo galiq
Laisves ir Nepriklausomybes siekj. gie renginiai tarsi pilietigkumo, patriotizmo pamokos jaunimui, todel neabejotinai
projekte numatyti testiniai renginiai bfitini.

2.8. Projekto testinumas
Taip, gis projektas yra testinis (dalis begimo rengini4 bus vykdomi jau 26-us metus ig elks).
Kasmet vykdomi projekto renginiai pritraukia vis didesnj dalyviq skai6i4. 1g to galima spresti, kad minetq tradiciniq
renginiq testinumas ne tik reikalingas, bet ir batinas.
Viso projekto suma (Eur):

42 504,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

30 348,00

