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Vilniaus

"Pakalnute"
(Pareiqesio pavadintmasI

Sporto inventoriaus ir frangos jsigijimas
(Fonda 16omis remiamo veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAfAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I "Sportuokime linksmai - visur ir visada"
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017 m. sausio 10 d. - 2017 gruodkio 10 d.

2.3. Projekto tikslas
Skatinti darken() bendruomeng but' aktyviais, propaguoti judtjima ir sporta, naudojant jvair4 sporto inventorial.

2.4. Projekt° uldaviniai
1. Stiprinti vaiku ir suaugusiu turimus sveikos ir saugios gyvensenos igticl2itts. 2. Kurd saugiq ir sveikq, skatinanCiq
vaikus judOti ir sportuoti aplinka. 3. Supaiindinti vaikus su kuo jvairesnomis sporto takomis ir sudaryti salygas jas
propaguoti miis4 jstaigoje.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Projcktas skirtas skatinti darken() bendruomene bun aktyviais, propaguoti judtjima ir sport4, naudojant jvair4 sporto
inventoriti. Judojimas yra vienas it svarbiausi4 prigimtini4 vaiko poreikiti. todel mes skatiname spontanitka ir pedagogo
tikslingai inicijuojam4 vaiko fizinj aktyvtima. Formuojant teigiama pokiurj j kano kultar4 ir sporty mes siekiame jau
dabar supakindinti mas4 vaikus su jvairiomis sporto takomis. Atsikvelgiant j vaik4 sveikatingumo blogOjandius rodiklius
mes tosiame sporto ir sveikatingumo projekt4 cikla. J4 paskirtis ivairiausiais bridals skatinti fizinj aktyvtima, kiwis
garantuoja vaiko asmens gerove-stiprina vaiko sveikata, sveikos gyvensenos jgudkius, gerina jo emoting savijaut4,
tobulina vaiko judesius bei laikysena, didina jo ittvertningurna.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sis projektas skirtas Vilniaus loptelj-darien "Pakalnutd" lankantiems ikimokyklinio ir prietmokyklinio amkiaus vaikams
(j4 jstaigoje yra apie 200), j4 teveliams, darken° pedagogams ir kitiems darbuotojams.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Naudojant naujai jsigyta sportinj inventoriti vaikai galOs itbandyti skirtingas sporto takas, pajusti judejimo clkiaugsm4 ir
sveikatinimo nauda jvairiapusitkai sportuojant. Darkelio komanda gales sukurti saugia ir judOjima skatinandia aplinka.
Turesime galimybg surengti ir jgyvendinti sportinius projektus, renginius ir ventes, jtraukiant ir ugdytinitj tevelius ir
kitas ikimokyklines jstaigas, dalintis darbo patirtimi.

2.8. Projekto testinumas
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3 puslapis
2008 m. Vilniaus lopgelio dadelio "Pakalnute"
komanda suktire ir jgyvendino sveikatos program "Sportuokime kartu",
kuria finansavo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Socialink) reikalu departarnentas. Sios programos
-

tgstinumas jstaigoje vyko 2009 m. ir 2010 m., kuri ir toliau buvo finansuojama Vilniaus

miesto savivaldybes Worn's.
Esame ilgalaikiais Respublikines ikimokykliniu jstaigu darbuotojtj asociacijos "Sveikatos Ielmentliai" nariais.
Dalyvaujame jvairioje asociacijos suplanuotoje veikloje ir patys kvie6ame asociacijos narius j mOsu darklio
organizuojamus sportinius bei sveikatingum4 propaguojaneius projektus ir renginius. Jau tredius mews dadelio vaiku
komanda sekmingai (titememe 4 viet4 Vilniaus mieste) dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigu projekte
"Makju olimpiada", kurj organizuoja RIUKKPA. Pagal galirnybes dalyvaujame jvairiuose visuomeniniuose, judejimg ir
sveik4 gyvenseng propaguojaneiuose projektuose ir renginiuose -"Diena be automobilio", "Pasauline sniego diena",
"BEACT1VE Europos sporto savaite". Kasmet pedagogu komanda kuria testinj-ilgalaikj sveikatingumo projekt4
"Sveikuolitt karalyste". kurj sekmingai ir su vis didejaneiu susidomejimu ir iniciatyva jgyvendina visa bendruomene.
Igyvendinant sveikatingumo projektq kvieeiame i2ymius 2mones

Lietuvos rinktines futbolo komandos kapitona Egidiju
Vaitkuna ir kelis komandos iaideju bei fektavimo Lietuvos rinktines komandos narg - Rtitq Latinytg. Kiekvienais mokslo
-

metais - rudenj ir pavasarj j &deli kvieeiame Sporto medicinos centro gydytojg ortopedg Lludmilg vedieng, kuri

apiitlri ming jstaigos vaikus, bei pateikia rekomendacijas, pagal kurias darielyje vyksta gydomosios gimnastikos
utsiemimai. Taip pat dadelyje vyksta krepginio treniruotes. Sporting veiklq planuojame testi ir giais mokslo metais:
rytine mankgta, koreguojamoji gimnastika, keno kulturos u2siemimai saleje ir lattice, krepginio, futbolo vadybos,
jvairiausi sporto renginiai ir sveikatinimosi projektai.

Viso projekto suma (Eur):

10,577.00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

10,019.00

