puslapis

LIETUVOS GATVES VA1Ky FUTBOLO FEDERACIJA
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjfid2io pletote
(Fondo le ornis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 „Vaikt1 utimtumas per futbolo veikl4"
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 sausis - 2017 gruodis. Pagrinde bus jsigyjamas matavertis sporto inventorius: kamuoliai, aprangos, kurie bus
sunaudoti per projekto laikotarpi.

2.3. Projekto tikslas
IDidinti bei skatinti vaikq bei paaugliq utimtum4 per futbolo veik14

2.4. Projekto uidaviniai
Projekte turi sudalyvauti 1700 dalyviq;
Turi buti surengta 11 futbolo vartybq;
Materialinos bazes/ inventoriaus pletra futbolu utsiimantiems vienetams.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Kaip tinia LR Vyriausybe 2017 metus paskelbe „Sporto metals", tad Lietuvos gatves vaikq futbolo federacija
vykdydama kasmeting veik14 siekia prisideti prie Dios gratios ir prasmingos iniciatyvos ir taip pat plesti ir populiarinti
sport4, o ypad futbolo veikI4 galyje, didinant fizini judrum4, sportini aktyvum4 vaikq, jaunimo tarpe.
Projekto metu siekama surengti kuo daugiau futbolo vartybq, treniruaiq skirtinguose regionuose, utimant kuo daugiau
vaik4 futbolo veikla.
Projekto pagalba bus siekiama pagerinti vaik4 futbolo klub4 materialine bug, remiant juos aprangomis, kamuoliais
papildomu smulkiu futbolo inventoriumi. Varlybq metu vaikai bus apdovanoti medaliais, diplomais, prizais, ivairiomis
smulkmenomis taip skatinat juos tobuleti, o svarbiausia vaikai bus kiek imanoma daugiau utimti sportine veikia.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto metu tikimasi tiesiogiai itraukti apie 2100 dalyviq, i§ kuriq apie 1700 dalyvaus butent vaikai. Kiekvieno vaik4
futbolo turnyro metu bus paskelbtos amtiaus grupes , kuriose komandos gales dalyvauti. Vaikq dalyviq amlius 10-16
metq. Su komandomis j vartybas atvyksta teveliai, treneriai, palaikantieji.
Kasmetine projekto patirtis parode, kad vis daugiau Imoniq sutino apie vykdom4 projekto ir non jsitraukti vykdyrn4,
teveliai noriai siftlosi pagalb4 organizuojant renginius.
Informacija apie projekt4 (nuotraukos, tekstai) bus talpinami vietos spaudoje bei socialiniq tinklq paskyrose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Kaip numatyta turetq buti surengta 11 vaikq futbolo variyb4, kuriuose bus jtraukta vir§ 1700 vaikq.
Projekto pagalba vaikams bei futbolo klubams bus padovanotos aprangos, futbolo kamuoliai, vartininko pirgtines su
kuriais bus gerinami tiek komandiniai tiek individualas igiidliai.
Tevai bei visi besidomintys futbolu gales stebeti futbolo vartybas, palaikyti savo komand4.

2.8. Projekto testinumas
Projektas vykdomas bei tesiamas kasmet jau daugiau nei 10 metq. Siekiama ir toliau plesti projekt4, didinti
dalyvaujan6iq komand4 kiekius, itraulcti vis daugiau verslo partneriu bei naujus regionus, miestus. Tgiau didliausia
projekto testinumo dalis priklausys nuo fondo skiriamq 1814 dydtio.

Viso projekto suma (Eur):

7.628,86

Pragoma ig fondo suma (Eur):

6.183,86

