JUNČIONIŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTAI - 2017 M. - SPORTO METAMS
PAŽYMĖTI
Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė (toliau - bendruomenė) kartu su
partneriais BĮ Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Alytaus rajono vietos
veiklos grupe (toliau - partneriai) iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės iš programos „Sportuojanti bendruomenė“ gavo finansavimą projektui
„Gyventi sveikai ir sportuoti gali kiekvienas“ (toliau – KKSD remiamas projektas), o Alytaus
rajono savivaldybė (toliau – ARS remiamas projektas) kofinansavo aukščiau minėto projekto
dalį, susijusią su naktinio tinklinio varžybomis.
Kviečiame susipažinti su projektų veiklomis ir esame labai dėkingi paramos teikėjams Kūno
kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Alytaus rajono
savivaldybei už suteiktą finansavimą bendruomenės projektams.
KKSD remiamas projektas „Gyventi sveikai ir
ARS remiamas projektas
sportuoti gali kiekvienas“
„Naktinio tinklinio varžybos“
Projekto tikslas – įtraukti teritorinę atskirtį patiriančios Projekto tikslas – organizuoti naktinio
Junčionių bendruomenės jaunuomenę, pagyvenusius ir tinklinio varžybas siekiant padidinti šio
neįgalius asmenis į sveikatą stiprinančią ir fizinį žaidimo patrauklumą jauniems žmonėms
aktyvumą didinančią sportinę veiklą ir kartu su kitomis
Pivašiūnų seniūnijos teritorijos bendruomenėmis
pažymėti 2017 m.- Sporto metus.
Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais:
BĮ Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru ir Alytaus rajono vietos veiklos grupe.
Projekto įgyvendinimas iki 2017 09 30
Projekto įgyvendinimas iki 2017 08 19
2017 m. birželio 9 d. bendruomenėje organizuotas projektų pristatymas ir
sveikos gyvensenos mokymas - praktikumas
Iš bendruomeninių ir paramos lėšų nupirkta 10 porų
šiaurietiško ėjimo lazdų
Surengti 2 šiaurietiško vaikščiojimo mokymai
Artimiausiu metu bus:
Surengti 2 sveikos gyvensenos mokymai
Organizuotos 2 tausojančios mankštos, sergantiems
stuburo ligomis ir neįgaliesiems
Organizuota vakarinės/naktinės paplūdimio tinklinio
Apšviesta bendruomenės tinklinio
treniruotės ir jų koordinavimas
aikštelė
2017 m. rugpjūčio 19 d. bus organizuota naktinio
Nupirkti sportiniai marškinėliai
paplūdimio tinklinio varžybos jaunimui, nupirkti
bendruomenės sportininkams.
apdovanojimai, organizuotas varžybų viešinimas.
2017 m. rugpjūčio 19 d. nupirkta
vaisvandenių ir užkandžių naktinėms
paplūdimio tinklinio varžybų dalyviams
2017 m. rugpjūčio 26 d. bendruomenės sportininkai kartu su kitais Pivašiūnų seniūnijos
sportininkais dalyvaus sporto šventėje „Judėjimo džiaugsmas“ Punioje.
Projektų organizavimo, vykdymo, rezultatų ir tęstinumo aptarimai vyks bendruomenėje
šeštadieniais 12.00 val.
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