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Lietuvos asociacija .,Sportas yisiems ( l'arei;k6o pavadi (limas)

Sporto visiems sajudio pletote
(Fordo I6omis retniama veiklos sri(is)

2. PROJEKTO APRithM AS
2.1. Projekto pavadinimas
!Sporto visiems sajadtio pletote Lietuvoje

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017 01 01 - 2017 12 31

2.3. Projekto tikslas
Tikslas - siekti sistemines (regionines) sporto visiems sajadZio pletotes Lietuvoje
2.4. Projekto uidaviniai
Uidaviniai:
nuolat
1. Vykdyti veiklos priemones uitikrinandias fizinio aktyvumo sklaida kuo platesneje auditorijoje pagal
plediant veiklq geografig
2. Sudaryti prieinamas salygas organizuotiems sporto klubams, mokykloms, darbo kolektyvams ir pavieniams
asmenims dalyvauti Sporto visiems veikloje, nacionaliniu, regioniiniu ar lokaliu mqstu.
3. [sport° visiems sajud2io pletros procesq [traukti kuo daugiau savivaldybiq ir/ar ju padaliniq;
4. Inicijuoti naujus, patrauklius projektus susijusius su fizinio aktyvumo kokybes ir bendru sveikatingumo
infrastrukturos gerinimu §alyje pristatant Lietuvqtarptauneje veikloje.
5. lakoti naujq veiklos partneriq veiklos kokybei, inovacijoms ir patrauklumui uitikrinti;
6. LI2tikrinti tradicinilt kooperaciniq/kompleksiniq renginiq vykdymq projekto laikotarpiu;
7. Analizuoti, reaguoti ir teikti pasiulymus valstybinems institucijoms, NVO, SK susijusius su fizinio aktyvumo priemoniq
skatinimo politikos formavimu;

2.5. Trum pas projekto esmes apragy mas
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AKTUALUMAS:

1. Pagal daugelio dies ir tarptautiniq tyrimq duomenis Lietuva patenka j pirmkj detimtukq t aliq kurios pirmauja pagal
niekada nesportavusiq 2moniq skaidiq, pagal tirdies ir kraujagysliq
mirtingumo skaidiq kurie tiesiogai siejasi su
nepakankamu fiziniu aktyvumu ir t.t. Dokumentuose rekomenduojama visoms valstybinems institucijoms, sporto
federacijoms ir kitoms NVO fizinio aktyvumo veiklq laikyti prioritetine bei sudaryti visas skygas jos inicijavimui,
finansavimui ir tvykdymui.
2. Lietuvoje vidutinitkai tik kas antra 11-15 metq am2iaus berniukq (45 proc.) ir tik kas penktq (20 proc.) mergaitg
galima laikyti pakankamai fizitkai aktyviais ir tie rodikliai per pastaruosius 17 metq nuosekliai ma2eja, tokie duomenys
gauti Lietuvos sveikatos mokslq universitete, apibendrinus 2010 metals atliktq tarptautinj mokyklinio am2iaus vaikq
gyvensenos ir sveikatos tyrimq (HBSC).
3. „Asmenines vidines disciplinos diegimo" — Lietuvoje nebuvimas. Nera aitkios ir visiems suprantamos bei prieinamos
sporto naudos komunikacijos ar informaciniq prevenciniq fizinio aktyvumo kampanijq.
SPRENDIMAS:

1. Per LASV nariq, kitq sporto organzacijq bei savivaldybiq veiklq siekiamas maksilalus gyventojq jtraukimas j FA
veiklas. Lietuvos asociacija „Sportas visiems" vienijanti 19 sketiniq organizacijq, kuriq kiekviena pagal savo veiklos
itskirtinumq ir specifikq siOlo pavieniams gyventojams, organizuotoms grupems nuo dar2elinoko iki pagyvenusio
am2iaus 2moniq visiems prieinamas fizinio aktyvumo veiklos priemones;
2. Organizuodami tradicinius jungtinius renginius u2tikriname ne tik gausiq priemoniq pasitilk tadau sukuriame
bendrumo ir organizuoto dalyvavimo poreikj. 2017 m. vykdant traptautinius projektus planuojame vykdyti aktyviq
informacing kampanijq per gydymo jstaigas pasitelkiant 2inomus imones kaip gero payyzcliio ambasadorius
sveikatingumo srityje.
3. Savo veiklos projektais pagal skiriamus finansinius pajegumus ir 2iniasklaidos partneriq galimybes sistemingai ir
testinai per TV vykdysime infomacing FA kampanijq, pabreiiant tiksliniq grupiq jsitraukimq ir tradicijq leisti laisvalaikj
atvyviai, formavimk Taip pat inicijuojant naujus projektus, jei leis finansines galimybes, sudarysime sqlygas tinkamam
ir pavyzdiniam kuno kulturos pamokos modeliui vietinti. 2017 m. plauojame inicijuoti naujq ilgalaikj sveikatingumo ir FA
projektq prisatyanj mirsq alj pasauliniame kontekste.(2r. laukiamus rezultatus)

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai

Projekto tiksline grupes:
- iki mokyklinio am2iaus vaikai (bemiukai ir mergaites dar2eliuose, eimose);
- mokyklinio am2iaus vaikai (bemiukai ir mergaites klasese);
- studentai (vaikinai ir merginos universitetuose);
- dirbantieji (vyrai ir moterys);
- eimos (tevai su vaikais kartu) konkursine programa + info kampanika per web ir TV
- piliediai gyvenantys ir dirbantys kaimo vietovese (vyrai ir moterys);
- pensinio am2iaus sulaukg gyventojai (vyrai, moterys)
Projekto apimtis:
Tiesiogiai ir netiesiogiai organizuotai j projekto veiklas ir netiesioging info kampanijq planuojama pasiekti per 700.000 750.000 tukst. 2moniq auditorijq (jskaitant LRT tinklelio GRP auditorijk www.delfi ir kitq web 2iniasklaidos priemoniq
pasiekiamumq)

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektij
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Laukiami rezultatai:
Kiekybiniai rodikliai:

1. X seniOnijit iaidynese dalyvaus ne maiiau kaip 55 galies savivaldybiq (per visus etapus);
2. Prie LASV narkq organizuotos veiklos prisijungs ne maiiau kaip 2 nauji nariai (programiniu principu);
3. Projekte judekim.lt dalyvaus ne maiiau kaip 2 papildomi komunikacijos partneriai;
4. Inicijuoti 2 naujus LASV projektus:
4.1. „Sporto pamoka gyvai" - geriausios 2017 m. sporto pamokos.
4.2. „Lietuva dviradiq alis. Pirma pasaulyje • 2030" . Galimybiq studija ir projekto video vizualas.
5. Prie LASV veiklos projekto metu pritrauktas ne maiiau kaip 1 naujas projekto partneris/finansinis/infomacinis remejas;
6. [ festivalyje sportas visiems sporto rung6itt ir veiklq programq [traukti ne maiiau kaip 2 naujas veiklas, dalyviq skaidiq padidinti
300 dalyviq.
7. Wood snow day projekto geografija i§augs iki 15 miestq;
8. Be active projekto geografija itaugs iki 45 miestq ir miesteliq ir vireys 190 sporto renginiq ar FA priemoniq.
9. Organizuoti ne maiiau kaip 2 mokomuosius seminarus arba kviesti juose dalyvauti visus LASV narius.
-

Kokybiniai rodikliai:

1. X seniOnijq Zaidynkt II etapo organizavimui bus skirta daugiau dernesio komunikacijai su visomis savivaldybemis pagal
suskirstytas zonas.
2. LASV nariams ir jq priemonems planuojame sudarytos sklygos priemoniq
tiesiogines renginiq transliacijos, video
reportai'ai ir kt.
3. Projekto judekimit tikslinems grupems pasiOlytos naujos ir lengvai prieinamos FA priemones skirtos sporto §akq federacijoms.
4. naujai inicijuojamq projektq kokybes rodikliai:
4.1. Pagal LKKMA reitingus bus atrinkti inovatyviausi KK mokytojai, sudarytas .Sporto pamoka gyvai" projekto vieeinimo planas ir
suarchyvuota tinkama metodine med2iaga.
4.2. Llisakyta ir atlikta ,,Dviratitt transporto Lietuvoje skatinimo ir pletros galimyniq studija" pagal jau parengtqtechning utcluot[
5. Naujiems projekto partneriams ar remejams sudaryti agkes remimo ar bendros veiklos paketai.
6. Festivaliui „Sportas visiems° Palangoje ar kitame mieste prie Baltijos pas pritraukti daugiau partneriq isu2sienio ealitt bei
pajvairinti sporting programq eeimoms, bei ikimokyklinio amiiaus tikslinei grupei.
7. World snow day projekto vykdytojams pasiOlyti prieinamq ir ai§kig programq[traukiant savivaldybes.
8. Beactive projektui prioritetqteikti komunikacijai ir darbui su regionais, savivaldybernis ir vykdytojais vietose.
9. Parinkti tinkamas ir aktualias temas bei kompetentingus praneeejus ir moderatorius sporto visiems organizacijq vadovq ir
personalo mokymams.
2.8. Projekto testinumas
Projektas yra nacionalinis apimties t.y. pagal savivaldybiq skaidiq projektinese veiklose dalyvauja per 94 proc. visq
Lietuvos savivaldybiq.
Be savivaldybiq Sporto visiems sqjudiio pletotes veikloje dalyvauja ne maiiau 25 nacionaliniq sketin it{ sporto
organizacijq — Sportas visiems nariq ir kitq sportines veiklos partneriq.
Projektas yra sisteminis.
Veikla vykdoma nuo 1991 m. Veiklos programa ir projektai kasmet pleoiasi, priraukiami nauji veiklos partneriai, viekios
inovatyvios. Auga tiksliniq grupiq itraukimas, akcentuojamas kokybinis projektq vykdymo kriterijus.
Projektas pasi2ymi programos tradicinemis programomis bei naujomis tarptautinemis veiklomis, globaliais projektai
inicijuotais Europos komisijos kuri minetas veiklas yra suplanavusi iki 2020 metq todel veiklos yra testines.

Viso projekto suma (Eur):

700,310.00

Pr8orna i§ fondo suma (Fur):

395,400.00

