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SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR TEIKIANTIS DŽIAUGSMĄ PROJEKTAS
,,JAUNIMO

AKTYVINIMAS IR SAVIRAIŠKOS DIDINIMAS SUGINČIŲ
BENDRUOMENĖJE“

Sėkmingai įgyvendintas Suginčiu pagrindinės mokyklos inicijuotas projektas ,,Jaunimo
aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ pagal ,,Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros
strategijos“ priemonę ,,Jaunimo aktyvumo didinimas ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“
Įgyvendinti visi projekte numatyti tikslai ir uždaviniai, o projekto veiklos, racionalus išteklių
panaudojimas pranoko kaimo bendruomenės lūkesčius.
Suginčių mokyklos seno sporto aikštyno vietoje įrengta universali sporto aikštelė, pastatyti
originalūs lauko treniruokliai, atnaujintas futbolo aikštė.
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Buvo suorganizuoti du jaunimo krepšinio turnyrai, du šeimų krepšinio turnyrai, du stalo teniso
turnyrai, du tinklinio turnyrai, du futbolo su kaimyninių bendruomenių jaunimu turnyrai, atidarymo šventės
varžybos, krepšinio turnyras su kaimyninių bendruomenių jaunimu. Sukurtos ir įgyvendintos mokomosios –
švietėjiškos programos: „Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai“, „Asmenybės ir gyvenimo stiliaus lavinimas“,
„Saugūs mankštos pratimai“. Sutaupytos lėšos panaudotos dar vienai papildomai mokomajai – švietėjiškai
programai „Saugūs mankštos pratimai II d.“ įgyvendinti
Buvo organizuota stadiono atidarymo šventė, krepšinio, tinklinio, futbolo ir stalo teniso turnyrai tarp Suginčių
seniūnijos kaimo bendruomenių.
Sukurtos ir įgyvendintos mokomosios, švietėjiškos programos: ,,Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai“,
,,Asmenybės ir gyvenimo stiliaus lavinimas“, ,,Saugūs mankštos pratimai“.
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Įsigytas sporto inventorius.

Renginiuose ir mokymuose dalyvavo 205 asmenys: 98 vyrai, 107 moterys. Jaunimas iki 25 m. 200 žmonių. Projekto rezultatais apsinaudojo 227 žmonės.
Sudarytos bendradarbiavimo sutarys su ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubu „OK KLAJŪNAS“
(sudaryta bendradarbiavimo sutartis; mokiniai dalyvauja OK „Klajūnas“ organizuojamose varžybose; kasmet
kartu su mokykla organizuoja respublikinį bėgimą „Bėgimas aplink Želvų ežerą“),VO „ Suginčių
bendruomenės centru“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis; bendruomenės nariai dalyvauja sporto
rengininiuose; susitarta dėl kitų projektų, renginių, parodų organizavimo ir vykdymo),

VO „Verbiškių

bendruomenės centru“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis; bendruomenės nariai dalyvauja sporto
rengininiuose; susitarta dėl kitų projektų, renginių, parodų organizavimo ir vykdymo).
Renovuotas sporto aikštynas (krepšinio, futbolo ir treniruoklių aikštelės) yra jaunimo susibūrimo
vieta. Jaunimas bendradarbiauja su kitomis seniūnijos bendruomenėmis, rengia bendras varžybas, ruošiasi
kasmetinėms rajono seniūnijų varžyboms.
Projekto rezultatais naudosis visi piliečiai, jaunimas, gyvenantys ir besilankantys Suginčiuose ir
aplinkiniuose kaimuose. Iki projekto įgyvendinimo ne tik Suginčiuose, bet ir visoje seniūnijoje nebuvo jokios
sporto bazės. Nei vienoje iš penkių seniūnijoje esančių bendruomenių nebuvo pritaikyto varžyboms sporto
aikštyno.
Suginčių ir aplinkinių kaimų jaunimas ir įvairaus amžiaus bendruomenės nariai, įrengus
krepšinio, futbolo aikšteles ir treniruoklius, įsigijus sporto inventoriaus, stalo teniso stalą, vykdys įvairią
sportinę veiklą (organizuos varžybas, treniruotes, ir pan.), turiningai ir sveikai praleis laisvalaikį.

