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Sostines krepginio mokykla
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos isigijimas
(Fonda ldomis remiama veik los sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas.

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2016.01.01-2016.12.31. Planuojama jsigyti krepginio kamuolius bei konstrukcines krepginio lentas. Planuojamas inventoriaus
naudojimo laikotarpis nuo jsigijimo iki 2020.12.31.

2.3. Projekto tikslas
Naujas inventorius 2ymiai pagerintu treniruodiq kokybe, taip pat naujai jgyta jranga palengvintq treneriq darba ir suteiktu
jiems galimybe igmokyti vaikus kuo jvairiausiq pratimq, kurie skatintq spartesnj vaiko jsitraukimq j 2aidim4 bei tobulejimq
jarne.

2.4. Projekto uldaviniai
Augant vaikt! skaidiui Sostines krepginio mokykloje, reikalingas inventoriaus kiekis taip pat dideja. Wm.! tikslas apnipinti
vaikus ir trenerius trukstamu inventoriumi. Norint pasiekti treniruodiq efektyvumo maksimumq, kiekvienas vaikas turi tureti
po kamuolj ir jam reikalinga inventoriq, kiekvienas treneris taip pat turi tureti visas reikalingas priemones produktyviai
treniruotei pravesti. Be to, mes siekiame, jog kiekvienoje Bendrojo lavinimo mokykloje ar ikimokyklinio ugdymo istaigoje
sutelktas reikiamas inventorius, kuris yra butinas produktyviam ir efektyviam darbui su vaikais. Norint tai jgyvendinti ir
skirti atitinkaina naujos jrangos ir inventoriaus kiekj grupems, mokykloms, komandoms, bus vykdomas esamo inventoriaus
registravimas ir igsiaigkinimas, kuriai grupei, kokitl ir kiek priemoniq traksta.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Sostines krepginio mokykloje inventorius yra ypad opi problema, kuria panaikinti gana sudetinga, nes mokykloje sportuoja
3373 vaikai, jskaitant ikimokyklinio ir mokyklinio amiiaus vaikus. Todel Sostines krepginio mokyklos vadovybe emosi
veiksmu ir iki 2017/2018m. krepginio sezono pradiios nod jgyvendinti tiks14, kad kiekvienam vaikui treniruotes metu butu
sudarytos idealios sqlygos sportuoti ir siekti aukgtq rezultatti. Sudarant tokias galimybes dideja tikimybe, jog vaikai
pagrindinius krepginio iaidimo principus bei taktikas igmoks spardiau, o ir treniruotes vyks efektyviau.
Sis projektas bus vykdomas daugiau nei 85-lose Sostines krepginio mokyklos bazese. Kiekvienoje bendrojo lavinimo
mokykloje ar ikimokyklinio ugdymo jstaigoje turi buti sukauptas inventorius, kad treneriams nereiketq jo veiiotis su savimi
ig vienos bazes j kits, taip palengvinant treneriq darba. Projekto metu inventoriaus truktima igsiaigkins projekto vadovas, kuris
taip pat atliks inventoriaus kainu analizg bei nupirkta inventoriq paskirstys taip, kad inventorius tekttl ten, kur jo truksta.
Projektas tures ilgalaiki poveikj visai krepginio mokyklai, nes planuojama jsigyti kokybigkas priemones, kurios bus
naudojamos nuo 2 iki 10 meta. Projekto rezultatas bus aigkiai matomas 2017 m. gruodiio menesio ataskaitoje.

2.6. Tikstine, projekto grupe ir projekto dalyviai
Numatytos tikslines grupes yra ikimokyklinio amiiaus vaikai (apie 1700), mokyklinio amiiaus vaikai (apie 1500) bei
Sostines krep§inio mokyklos treneriai (43). Projekto abstrakdiq auditorij4 turetu sudaryti apie 6000 Imoniq, t.y. tevai, broliai,
seses, treneriu geimos.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Projektu siekiama visiems vaikams sudaryti vienodas salygas sportuoti ir jeigu men! pabaigoje tai jgyvendinsime, projektas
bus sekmingai jgyvendintas. Taip pat. planuojama, kad tinkamai jgyvendinus projektq ir jvykdlius visus tikslus ir uldavinius,
visq amilaus grupiq Sostines krepginio mokyklos po 2 komandas kovott! aukgdiausiame Lietuvos Moksleiviq krepginio lygos
divizione. Be to, suteikus tinkam4 inventoriq ir s4lygas bus igugdyti krepgininkai, kurie atstovaus Lietuva jvairaus amiiaus
rinktinese ir garsins Lietuvos varda visoje Europoje.

2.8. Projekto testinumas
Sostines krepginio mokykla kiekvienais metals prie§ prasidedant krepginio sezonui tikrina krepginio inventoriq it jstgyja
trUkstamq. Tokj pati projekta haul planuojama jgyvendinti ir ateinandiais metais. Turint omeny, jog vailuj skaidius kiekvienais
metals auga, o pasenusia jranga tenka keisti nauja, projektas tikrai biitu labai naudingas ir labai reikalingas ateinandiais
metals, kad padidintu treniruodiu efektyvuma bei skatintu spartesni vaiku krepginio jet -lain vystvmasi.
Viso projekto suma (Eur):

13 950,00

Praoma iS fondo suma (Eur):

3 300,00
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