puslapis

Lietuvos gatves vaikq ir jauniq futbolo asociacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjituflio pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Futbolo varlyby ir sveikatingumo stovykly organizavimas, vykdymas

2.2. Projekto pgyvendinimo laikotarpis
12017 m. sausio 1 d. — 2017 m. gruod2io 31 d.

2.3. Projekto tikslas
Tikslas — prisideti prie Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" renginig organizavimo, siekiant atitraukti vaikus ir jaunius
nuo neigiamo gatves poveikio.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Organizuoti futbolo tumyrus, suteikiant Lietuvos gatves vaiky ir jaunty futblo asociacijos kluby vaikams it jaunimui
nakvyne, paveiejimy, maitinimy renginiy metu;
2. Vykdyti varlybas pagal saugaus futbolo normas;
3. Ugdyti lyderius, sudominti futbolo teisejo specialybe.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Renginiai organizuojami tikslu atitraukti vaikus nuo neigiamo gatves poveikio (narkomanija, alkoholizmas, vagystes ir
t.t.) efektyviam laisvalaikio praleidimui ugdyti tolerancijy ir pakantumy vienas kitam. Sporto aik§telese laukiami tiek
mergaites, tiek bemiukai,jg draugai, paijstami ir tevai. Organizuosime susitikimus, teorinius asiemimus, var±ybas,
§ventes. Geriausiems, aktyviausiems projekto veikly dalyviams sudarysime sylygas dalyvauti festivalyje "Sportas visiems
2017" Palangoje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Priemones taikomos Lietuvos gatves vaiky ir jaunty futbolo asociacijos kluby nariams, vaikams i§ asocialiq geimy,
vaikams i§ socialiniq paslaugy centry, i§ organizuoty moksleivi4 poilsio stovykly. Am1iy grupes: 7-10 mety, 11-12
mety, 13-15 mety, 16-17 mettl, 18 ir vyresni. Naudosime skelbimus, informacijy tinklapiuose, rajoso lailcrag6iuose.
Kviesime dalyvauti ir steboti ir apragysime rezultatus.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Sveikatos ugdymas ypa6 prasmingas vaikysteje ir pasuglysteje. Skatina teigiamy po±iurj j sveiky gyvenseny ir neigiamy
politirj j sveikatos aling4 elgesj ir blogy jgudtiq formavimy. Visus metus vykdoma veikla skatina daugiau sportuoti,
judeti, derinti maisto produktus, saugoti aplinky, briti pilnaver6iais Lietuvos piliediais - patriotais. Ilgalaike veikla
pritraukia vis daugiau dalyviy kelti meistri§kumy ir myleti futbolq.

2.8. Projekto testinumas
gis projektas yra anks6iau vykdyty projekty pasekme ir testinumas. §io projekto pletojimas ir vystymas leidIia pritraukti
vis daugiau dalyviy, stebetojg ir dalyviy. Turime graliy pavyzdliy: must! aukletiniai mokosi auk§tosiose mokyklose,
studijuoja ktino kultary ir pradejo sporto barelio trenerio darbq. Futbolo veteranai mielai atsiliepia j bendrus renginius.
Dalyvausime ir kitose Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" organizuojamose §ventese, sniego diena, By aktyv akcijoje
ir kt.

Viso projekto suma (Eur):

7.841,20

Praoma ig fondo suma (Eur):

6.541,20

