puslapis
UAB Solvo LT
(Paregkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Mokiniq sportinio aktyvumo bei sveiko gyvenimo budo skatinimas.
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Projektq planuojam pradoti igyvendinti nuo 2017.12.01. Projektas tgstinis neterminuotas, projekto pabaiga nenustatoma.
Minimalus projekto gyvavimas 3 metai nuo projekto pradlios. jrangos naudojimo laikotarpis 3-5 metai (priklausomai
nuo jrangos tipo). Planuojama jsigyti papildomq irangq: 1) Fitneso dviradiai "Assault Airbike" 10 vnt. 2) Irklavimo
inventorius "Concept2" 5 vnt. 3) Lygumq slidinejimo ranks} judesius atkartojantis treniruoklis CONCEPT 2 SKIERG - 1
vnt. 4) Minkgtos guoliukq platformos komplektas 15 cm, 30 cm, 60 cm - 4 vnt. (angl. Foam Plyoboxes 6," 12," 24"). 5)
Minkgtos guoliukq platformos (angl. Foam Plyoboxes) 60 cm - 6 vnt,
6) Gimnastiniai diutiniai 10 vnt.
7) Medicininiai/kimgtiniai kamuoliai 1,8 kg, 2,7 kg, 6 kg (Medicine Balls/hooverball 41b, 61b, size)
8) gokdynos (Jump ropes ) 20 vnt..
9) Gimnastikos lankas 20 vnt.

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie mokyklinio amflaus vaikq ir paugliq sportints veiklos pl6tojimo, taip siekiant gerinti vaikq sveikata,
skatinti sveikai gyventi ir atsisakyti Palings} iprodiq, skatinti sportini vaikq ir paaugliq utimtumq, taip malinant
chuliganizm4 ir ki4 nusikalstamumq.

2.4. Projekto uldaviniai
1. isigyti i§ sporto inventoriaus tiekejq reikalingq rang vesti Nadia} ir paaugliq treniruotems. 2. Paruogti treniruodiq
programas ir personalq, suformuluoti ir pateikti ±monems informacija apie klubo organizuojamas treniruotes vaikams ir
paaugliams, apie naujq alctyvq laisvalaikio praleidimo bridq. 3. jtraukti vaikus ir paauglius j sporting veikl4: organizuoti
ir teikti vaikams ir paaugliams kolcybigkas treniruotes, konsultuoti apie sveikq mityb4 ir su sportu susijusius klausimus,
ruogti vaikus dalyvavimui sporto varybose ir renginiuose.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
do projekto esme teikti kokybi§kas ir naudingas treniruotes vaikams ir paaugliams. Treniruotes ves kvalifikuoti ir patyrg
"Brasa CrossFit" klubo treneriai. Treniruot6se naudoti kolcybigkq, naujq, vaikams pritaikyt4 inventoriq. giuo projektu
siekiama sumalinti vaikq ir paaugliq polinki ialingus iprodius tokius kaip: tabako ir narkotiniq medliagq rilkymq,
alkoholio vartojimq. Siekiama padidinti vaikq ir paaugliq ulimtumq, aktyviai sportuojant, taip gerinant jq sveikatq,
suteikiant sqlygas atsiskleisti sportiniams gabumams ir juos vystyti. Tikimasi atrasti naujq sporto talents}. Juos vystyti.
Populiarinti fitnesq, kardio treniruotes, gimnastikq, sunkiqjq ir lengv44 atletilat tarp mokyklinio amiiaus vaikq. Pletoti
alctyvq ir sveikq laisvalaikio praleidimo badq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projektas skirtas nuo 5 iki 18 metq vaikams, paaugliams. Bus sudaromos vidutinigkai 15 - 20 asmenq dydiio grupos
vienoje treniruoteje. Projekto pracliioje planuojama teikti 10 treniruodiq per savaitg. 5 treniruotes bus skirtos 5 -12
amliaus vaikams. 5 treniruotes skirtos 12-18 arniiaus vaikams. Projekto paleidimo pradiioje 6 m6nesiq laikotarpyje
tikimasi pritraukti sportuoti apie 80 vaikq. Skleisime viegai linutes, apie sudarytas puikias sqlygas sportuoti vaikams ir
jaunimui. Apie naujas sveikos gyvensenos tendencijas. Kadangi projektas testinis, daugejant norindiq sportuoti, vaikq
treniruodiq skaidiq didinsime. Treniruothse galgs dalyvauti ivairaus fizinio aktyvumo vaikai ir paaugliai. Treniruotes
organizuos Brasa CrossFit klubas (UAB Solvo LT). Treniruotes ves sertifikuoti, profesionalUs treneriai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
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gio projelctil tikimasi daug teigiamq rezultatq vaikams, paaugliams, tevams ir visuomenei. 1. Sutvirteje vaikai tures
ma±iau beds} sveikatos srityje, nauda jq augimui ir vystymuisi. Ugdoma sveikesno visuomene 2. Vaikq utimtumas ir
iprodiq vartojimq. 3. Vaikams suteikiama
turininga sporting veikla manna chuliganizinq, nusikalstamumq,
galimybe palinti save ir atrasti bei ugdyti sporto gabumus, talent. 4. Formuojama nuomone, kad raymas, alkoholio ir
narkotiniq medliagq vartojimas, nera pagirtinas ir sektinas pavyzdys tarp bendraamliq. 5. Megstatnos treniruotts ir
dalyvavimas varlybose leis realizuoti vaikq asmenybes.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas yra tgstinis, siekiantis pldoti sporto kultiirq tarp mokyklinio amliaus vaiktil. Pritraukti kuo daugiau norindiq
sportuoti vaikq.

Viso projekto suma (Eur):

23.754,00

Pratoma ig fondo suma (Eur):

17.180,00

