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Sporto klubas „Hokuto"
(Pareitkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto inventoriaus isigyjimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
(Projekto vykdymo pradlia: 2017.01.01. Projekto igyvendinimo pabaiga: 2017.02.01.

2.3. Projekto tikslas
Skatinti Kauno gyventojg ulimtum4 ir sveikatintwrna pletojant ir populiarinant Kudo sporto

2.4. Projekto uidaviniai
Projekto tikslas pasiekiamas kaip kompleksine skirtings} veiklq rezultatq stiveilca, todel projekto igyvendinimui
atitinkamai sufommluotas his uidavinys: pletoti Kudo sporto galcos populiarum4 Kauno mieste, propaguojant sveika
gyvensen4, didinant federacijos nariq
ir keliant sportininkq meistri§kuma. Projekto tikslui pasiekti bei numatytam
uidaviniui igyvendinti planuojama gi veikla — perkamos irangos isigijimas.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Sporto klubas „Hokuto", parenges daugelj dauglcartiniq Lietuvos, Europos Kudo, bei kits} dvikoviniq gala, (Kikbokso,
bokso, muay-thai ir tt.) nugalttojq bei prizinink4, giuo metu klubas savo veikla vykdo itainitl mikrorajone, garkuvos
gatveje. Sporto klubo patalpos yra gana prastai irengtos, truksta tinkamos dangos ir inventoriaus. giame sporto klube
sportuoja 80 sportininkq, i§ kuriq 70 yra vaikai bei jaunimas. I§ jq daugum4 yra tape ivairiq tumyrq nugaletojai ir
prizininkai. Dauguma j4 garsino Lietuva tarptautiniuose turnyruose. Klubas prie projekto prisideda pirkdamas dali
inventoriaus, mokedamas sales nuomos mokesti. Fondo pinigai padetq giems vaikams siekti geresniq rezultatq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
1 gi projekt4 siekiama vienodai itraukti tiek mokyklinio amliaus vaikus, tiek suaugusius. Su dalies projekto metu isigyto
inventoriaus pagalba bus rengiami nemokami seminarai ir pamokos visose aplinkinose molcyklose, supalindinandius su
kovos menu, sveika gyvensena ir sportos gakos pradmenimis, kurie bus skirti pasiekti gias tikslines grupes:
1 7 30 m
-

bei anlinkiniu mikrorainnu

Aleksoto) pvventniai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda pgyvendinus projekt4
lgyvendinus projekt4, sporto gaka gales u±siimineti didesnis kiekis ftoniq. Taip treniravimosi s4lygos taps
kokybigkesnes ir labiau prieinamos, kas leis siekti ne tik spartesnio klubo nariq tobultjimo, bet ir geresniq rezultatq
tarptautinese vadybose.
Siekiama per metus itrauki apie 100 nauiu sportininku, i§ kuriu pus6 bent karta per metus keltu savo kvalifikaciia

2.8. Projekto testinumas
Siekiama ne tik iglailcyti aukit4 klubo sportininkq lygi, bet ir rezultatus gerinti, didinti l pasaulio bei Europos
6empionatus patenkandiq bei prizines vietas ulimandiq sportininlcq skaidiq. Pltsti klubo bei Lietuvos Kudo federacijos
nark! gretas, sukuriant didesne konlcurencij4 ir galimybes tobuleti.

Viso projekto suma (Eur):

12 102,10

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

12 102,10

