pusla pis

Lietuvos asociacija "Gimnastika visiems"
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto visiems s4jad2io pletote
(Fondo Idomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 "Gimnastikos visiems" pletra
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
2017 01 01 - 2017 12 31

2.3. Projekto tikslas
Projekto tikslas — suburti sportuotojus efektyvi4 fizinio ugdymo sistemq, vienyti ir koordinuoti asociacijos nariq

veiksmus ir pastangas, pletojant gimnastika visiems galyje ir dalyvaujant "sportas visiems" sajudyje. Atstovauti galiai
tarptautiniuose Pasaulio gimnastikos federacijos (FIG), Europos gimnastikos sajungos (UEG) renginiuose ir Pasaulio
Lietuviu iaidynese.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Instruktoriq, treneriq kvalifikacijos tobulinimas respublikiniuose ir tarptautiniuse seminaruose.
2. Rengti konkursus, festivalius, gokiq dempionatus galyje.
3. Masiniq pratimq choreografijos mokymai ir sklaida visuose galies regionuose.
4.Rengti treniruodiq stovyklas.
5.Netradicini4 fizinio aktyvumo pamokq organizavimas bendradarbiaujant su galies ivairiomis mokymo
6. Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose patirties sklaida

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Esant nepakankamam fiziniui aktyvui ivairiose am2iaus grupese siulyti gimnastikos visiems formas, kurios yra
patrauklios ir populiarios. Gimnastika visiems, bendroji gimnastika - Um) kulturos sritis, apimanti ivairias gimnastikos,
aerobikos ir gokio formas, pinrnenybe teikiant sveikatingumui, fiziniam pajegumui, socialinei integracijai, fizinei ir
psichinei gerovei, griettai neatsiribojant nuo konkursq ir vadybq. Projekto „Gimnastika visiems" pieta turi galimybe
apimti visa tali ir bfiti traktuojama kaip nacionaline. Ji skiriama ivairaus amiiaus ir fizinio parengtumo bei abiejq lydiq
monems. tia nesiekiama absoliudiq fizinitl savybiq igyystymo bei aukgtq sportiniq rezultatq, bet stengiamasi rasti bridq
ir priemoniq kaip padoti pajausti judesio diiaugsm4 ir optimaliai igyystyti savo fizines galimybes 2monems, kurie nera
sporto profesionalai. Projektas ilgalaikis.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Visos socialines grupes it visq Lietuvos regionti, vieinant elektroniniu info.gimnastikavisiems@gmail.com pagtu bei
intemetineje svetaineje www.gimnastikavisiems.lt

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
Esmine nauda, didejantis aktyviq sportuotojq skaidius, tarpusavio bendravimas ir pozityvus po iuris fizini aktyvuma,
i
siekiant idiegti sveikg gyvensen4 visuomenoje. Harmoningas muzikos ir judesio vienoves pasireigkimas.

2.8. Projekto tystinumas

I Programos testinumas ir tobulinimas griItamojo rygio principu, garantuojant vykdomq priemoniq kokybg, vertinant
Viso projekto suma (Eur):

70 771,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

62 075,00

