LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJA
Projekto „Futboliukas“ (toliau - Projektas)

NUOSTATAI
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tikslai ir uždaviniai
Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose bei
populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje;
Sporto mokyklų nelankančius vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena;
Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti
smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę;
Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir
formuojant įgūdžius;
Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių)
institucijų ir sporto organizacijų;
Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, paskatinti šeimas laiko skirti aktyvioms veikloms su
savo vaikais.

II.
Projekto vykdytojai ir datos
1. Projektą organizuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF);
2. Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir
ugdymo įstaigose“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis;
3. Projekto įstaigų registracija: 2022 m. gegužės 30 – rugsėjo 16 d.;
4. Projekto dalyvių (vaikų) registracija: 2022 m. rugsėjo 1 – spalio 8 d.;
5. Projektas vykdomas: nuo 2022 m. spalio 1 d. - 2023 m. gegužės 31 d.;
III.
Dalyvių registracija
1. Maksimalus dalyvaujančių ugdymo įstaigų skaičius projekte – NERIBOJAMAS;
2. Registracija vykdoma iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 17:00 val.;
3. Norintys dalyvauti projekte, savo ugdymo įstaigą privalo iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 17:00 val.
užregistruoti - https://www.futbolotreniruotes.lt/klausimynai/registracija-i-futboliukas-projekta202223-m-sezonui ;
4. Patvirtintos ir projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos privalo atsiųsti el. p. m.karpavicius@lff.lt
projekte dalyvaujančių ugdytinių sąrašą iki II.4. nurodytos datos, excel formoje, kurią organizatoriai
pateikia projekto dalyviams. Formoje turi būti nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data (ne
mažiau ugdytinių nei nurodyta Nuostatų IV.1. punkte).

5. Projekte gali dalyvauti visos ugdymo įstaigos, turinčios ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
grupes.

IV.
Reikalavimai ugdymo įstaigai
1. Dalyvaujančių vaikų skaičius projekte:
- Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdytinių yra iki 50, į projektą turi
būti įtraukta ne mažiau 90 % jų;
- Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdytinių yra iki 100, į projektą turi
būti įtraukta ne mažiau 40 % jų;
- Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse yra ugdytinių yra 200, į projektą turi
būti įtraukta ne mažiau 20 % jų;
- Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdytinių yra daugiau kaip 200, į
projektą turi būti įtraukta ne mažiau 15 % jų;
2. Rekomenduojamas inventorius futbolo užduotims: 2 vartai, 10 aikštės žymėjimo ženklų, 6 kūgiai, 6
kamuoliai, 6 skiriamosios liemenės, 4 gimnastikos lankai, ir kitos priemonės. Neturint tam tikrų
išvardintų priemonių, jas galima pakeisti kitomis arba pasigaminti;
3. Rekomenduojamos priemonės kūrybos užduotims: pieštukai, flomasteriai, dažai, įvairių spalvų
popieriaus lapai, žirklės ir kt.;
4. Privaloma paskirti Projekto koordinatorių ir bent vieną pedagogą, kurie bus atsakingi už sėkmingą
Projekto įgyvendinimą ugdymo įstaigoje;
5. Pasirūpinti tinkamu patalpų, kuriose bus vykdomi Projekto užsiėmimai, paruošimu;
6. Iki einamo mėnesio paskutinės dienos į Projekto puslapį - www.asfutboliukas.lt - įkelti 5-7 nuotraukas
iš einamo mėnesio užduočių ir trumpai aprašyti įgyvendintas veiklas;
7. Ugdymo įstaiga užtikrina, jog turi rašytinius tėvų/globėjų sutikimus dėl vaikų duomenų perdavimo
Projekto organizatoriui. Taip pat, Ugdymo įstaiga užtikrina, jog Projekte dalyvauja tik paraiškoje
įtraukti vaikai;
8. Ugdymo įstaiga užtikrina, jog į Projekto paraišką įtraukti tik tie vaikai, kurių tėvai/globėjai pateikę
medicinos įstaigos išduotą vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (ar tokios pat reikšmės išduotą
medicinos įstaigos pažymą/raštą), nedraudžiančią vaikui sportuoti ir galiojančią visą Projekto
vykdymo laikotarpį;
9. Ugdymo įstaiga užtikrina, jog visi dalyvaujantys vaikai turi rašytinius tėvų/globėjų sutikimus Projekto
metu būti filmuojami, fotografuojami, ir neprieštarauja, jog projekto organizatoriai nuotraukas ir/ar
vaizdo medžiagą naudotų Projekto populiarinimo tikslais. Vaikų tėvai/globėjai turi teisę bet kada
kreiptis į organizatorių, kad šis nebenaudotų jų vaikų nuotraukų ir/ar vaizdo medžiagos.
10. Užsiregistravusios įstaigos sutinka su šiais Nuostatais ir įsipareigoja projektą vykdyti visą Projekto
vykdymo laikotarpį;
11. Įstaiga gali būti šalinama iš Projekto ir reikalaujama sugrąžinti suteiktus prizus Projekto organizatoriui,
šiais atvejais:
- Neatlieka suplanuotų užduočių pagal pateiktą programą;

- Daugiau nei 15 dienų vėluoja įkelti arba neįkelia atliktų užduočių fotografijų ir aprašo;
Atskirais nenumatytais atvejais dėl kurių sprendimą priima Projekto organizatoriai.

V.
Projekto užduotys
1. Užsiregistravusi ugdymo įstaiga kiekvieną mėnesį atlieka užduotis, kurios parengtos konsultuojantis
su specialistais bei pritaikytos ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams;
2. Užduotys prieinamos Projekto dalyvių atsakingiems asmenims su jiems sukurtais prisijungimo
duomenimis, adresu: www.asfutboliukas.lt. Preliminariai spalio mėnesio užduotys prieinamos nuo
rugsėjo 28 d.; likusių mėnesių užduotys prieinamos nuo einamojo mėnesio 20 d.
VI.
Projekto dalyvių naudos
1. Projekte dalyvaujančioms ugdymo įstaigoms suteikiama visa metodika, reikalinga įgyvendinti
Projekto programą;
2. Dalyvaujančioms ugdymo įstaigoms suteikiama prieiga prie Projekto puslapio www.asfutboliukas.lt,
sukuriamas unikalus personažas ir vidinis puslapis, kuriame matomas unikalus dalyvio personažas bei
nuotraukos iš praėjusių ir einamųjų veiklų;
3. Kiekviena Projekte dalyvaujanti ugdymo įstaiga, pasirašiusi prizų priėmimo-perdavimo aktą, pagal
įstaigos aktyvumo rodiklius (proporcija pagal įstaigos dydį ir užregistruotų vaikų skaičių) gauna
priemones Projekto įgyvendinimui. Žemiau nurodyti prizai-priemonės, kurie bus perduoti įstaigoms
po registracijos pabaigos:
-

Projekto marškinėliai pedagogams;
Pedagogo užrašų rinkinys;
Kuprinės pedagogams*;
Diplomai ir padėkos įstaigoms, pedagogams ir vaikams;
Poroloniniai futbolo kamuoliai;
Trečio dydžio futbolo kamuoliai;
Aikštės žymekliai;
Kopėtėlės**;
Tinklai kamuoliams;
Užduočių knygutės vaikams;
Atšvaitai vaikams;
Plakatas įstaigai;
Specializuoti futbolo varteliai**;

* - skiriama pagrindiniam projekto koordinatoriui paskirtam dalyvaujančioje įstaigoje;
** - kopėtėlės ir specializuoti varteliai bus skiriami ribotam įstaigų kiekiui.

Pasiteiravimui:
Projekto koordinatorius: Martynas Karpavičius, m.karpavicius@lff.lt, tel. nr. 8 653 10 616.
TVIRTINU
MaFA prezidentas
S. Slyva

TVIRTINU
MaFA direktorius
I. Marcinkevičius
2022 m. gegužės 28d.

