puslapis

Futbolo klubas Perkunas
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos isigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I I. Sporto ir irangos isigijimas. II. Sporto srities darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas.
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
II. 2017.01 - 2017.03. 2017-2019. II. 2017.01 - 2017.12. Planuoiam isigyti sportine aprangq( maikutes trumpom ir ilgom I

2.3. Projekto tikslas
I. Sutelkti futbolo megejus it taidejus bendrai veiklai, plesti futbolo taidimo tendencijq Lietuvoje bei dalyvauti ivairaus
lygio futbolo varlybose. Fizines geroves uttikrinimo veikla. II. Mokyti gios sporto gakos, padeti tobuleti gioje srityje,

2.4. Projekto uidaviniai
Isigyti inventoriq ir futbolui skirt aprang4, kad galetume tikslingai treniruotis pritraukti naujq taideju ir dalyvauti
futbolo tumyruose. Igyti UEFA, Bkategorijos trenerio licenzijq, tam kad taisiklingai pravedineti utsiemimus.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Bus isigytas inventorius ir irangq, bei UEFA, B kategorijos 2 licenzijos. Inventorius ir iranga pales mums moraligkai ir
fizigkai sustipreti. Turosime vienodas aprangas ir reikiamq avalyng sportuoti ir dalyvauti megth lygos tumyruose, bei
galtsime produktyvias treniruotes prasivesti su isigyta irangq. Licenzij4 packs mums taisiklyngai, kriptyngai
treniruotis.§iuo metu mes neturime vienodos aprangos ir avalynes taisti futbolq ir irangos su kuria butt} galim4
kriptyngai prasivesti treniruotes.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
is projektas skirtas jauniems ir veteranams, projekte planuoja dalyvauti mist! klubo taidejai
amtius nuo 20 iki
44metq. Aktyviai taidtiantis yra 12 2moniq ir plius ateina pataisti futbolq apie 8. tai bendras skaidius butt! apie 20
2aidoh. Pas mus komandoje nera nei vieno profesionalaus taidejo visi yra megejai. Komandoje taidtia studentai tiek ir
di r bantvs as m envs.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekto
Pritraukti kuo daugiau Imoniq u±simineti fizine veikla. Dalyvauti jvairaus lygio futbolo var±ybose. Mokytis gios sporto
gakos. Poveikis butt}, fizigkai, emocigkai sustipreti, gviesti sveikq gyvensenq, bei praleisti gerai laikq fizineje veikloje.
I lgalaikiai planai LION, suburti kuo daugiau tmoniq taisti futbolq ir taisiklingai mokintys bei tobuleti futbolo taidime.

2.8. Projekto testinumas
testinumas butt! pritraukti kuo daugiau nauj4 taidejq ir i§ megejq lygos pereiti i auk§tesni lygi. Bei igijus daugiau
patirties butt} galimq organizuoti treniruotes jauniems taidojams.

Viso projekto suma (Eur):

3.300,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

3.300,00

