Gervd6iti

kiltras puslapis

(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajudio pl6tot
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
1Pietryeiy lietuviy spot to taidynes ir dalyvavimas ELKT
-

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. sausio

—

gruodtio men.

2.3. Projekto tikslas
Lietuviy, gyvenaneiq abipus sienos etninese temese, o ypae vaiky ir jaunimo ir pagyvenusiy tmoniq fizinio aktyvumo,
sporto veiklos skatinimas, sveikatingumo, bendravimo ir tautigkumo puoselejimas

2.4. Projekto uidaviniai
2aidybiniq, individualiy, tradiciniy it netradiciniy sporto gaky, tautiniy estafeeiy populiarinimas tarp Vilnijos etniniy
temiy lietuviy

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Pietryeiy lietuviy etninese temese - Gerveeiy, Apso, Pelesos krattuose - gyvena lietuviai. Gervediy it Pelesos kragtuose
veikia lietuvigkos mokyklos. Utribio lietuviy etniniy temiy gyventojy socialino kind, kultgrine, sportinj veikla nuo
amtiy gilumos buvo susieta su Lietuva, Vilniumi. Atkdrus Lietuvos Nepriklausomybe, Valstybind siena sutrikde per
andius nusistovejusius tradicinius rygius. Jau daugelj mety vykdome tradicines Vilnijos lietuviy kulturos dienas bei
sporto taidynes. Sporto taidynes Baltarusijos teritorijoje organizuojame Gerveeiq kragto lietuviy kulturos it tvietimo
centre, o Lietuvoje Turgeliy Aistuvos gimnazijoje ir Vilniaus gimnazijoje „Lietuviy namai". j taidynes kviediame ne tik
etniniy temiy lietuvius, bet ir lietuvius, gyvenaneius Vilnijos kragte Lietuvoje. Dalyvius apgyvendiname
bendrabueiuose, maitiname mokykly valgyklose. Sporto taidynes (spartakiada) ir krepginio tumyras turi didelj
pasisekimq ne tik lietuviy tarpe, bet ir kitatadiy tarpe.
2017 metais taip pat dalyvausime tradiciniame Europos lietuviy krepginio tumyre (ELKT), kuriame dalyvauja
krepgininkai megejai i§ daugelio Europos galiq, Baltarusijos, Rusijos. gio turnyro ypatumas — taidimo metu komandoje
privalo dalyvauti moteris (mergina), kas atitinka Sporto visiems sqjgcltio *totes sritj. Pasiruogimo metu gall treniruotis
ir dalyvauti tumyre jvairaus am2iaus, lyties, socialiniy grupiy dalyviai. j vartybas, tumyrq atvyksta geimomis, net
bendruomenes.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sporto taidynes skirtos vaikams, jaunimui, vidutinio amtiaus bei pagyvenusiems tmonems.
Projekte dalyvaus Gervediy, RimdtiGny ir Pelesos kratto lietuviy mokykly mokiniai, jaunimas bei pagyvend tmones,
Gardino, Lydos, Minsko lietuviy bendruomeniy jaunimas, o taip pat ir i§ Vilniaus, galeininkq, gveneioniy rajonq
mokvklu iaunimas.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Moksleiviy, jaunimo fizinio aktyvumo, sveikatingumo, bendravimo skatinimas. Pasiruoimas Pasaulio lietuviy
taidynems. Aktyvesnis bendravimas tarp Lietuvoje ir Baltarusijoje ir Europoje gyvenaneiy lietuviy. Zaidybiniy,
individually, tradicini4 ir netradiciniy sporto gaky, tautiniy estafeeiy populiarinimas tarp Paribio etniniy lietuviy.

2.8. Projekto testinumas
Projektas tgstinis.
Sportines taidynes ir krepginio tumyras vykdomos jau keliasdegimt mety, bet jie vyko stichi§kai, nereguliariai. Nuo
2003 men.' pradejome kiekvienais metals organizuoti sporto taidynes ir Tarptautinj krepginio turnyr4 „Pirmo Lietuvos
Respublikos Pasiuntinio Baltarusijoje taurei tainted". 2aidynts vykdome dviem etapais: komandines rungtis (kreptinj,
tinklinj, stalo tenisq, takes, gachmatus, estafetes), vykdome sporto saleje, o individualias rungtis (lengv4j4 atletikq,
virves traukimq) it kt. — stadione.
Projekto vykdyme vis daugiau dalyvauja Lietuvoje (ypae Vilnijoje) ir Baltarusijoje gyvenantis jaunuoliai (studentai)
pagyvene 2monds, savanoriai.

Viso projekto suma (Eur):

42.188,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

17.676,00

