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EU-COLPBOL projekto pradžia 

Sportas ir įtrauktis projekte pagal Europos Komisijos Erasmus+sportas 2020 programą  

Praėjusią savaitę buvo pradėtas „EU-COLPBOL“ projektas, kurio tikslas – Europos mastu 

populiarinti „Colpbol“ sportą kaip priemonę, padedančią pagerinti sutrikusio intelekto asmenų 

gyvenimo kokybę. 

„Colpbol“ yra nauja sporto rūšis, sukurta kūno kultūros mokytojo Juanjo Bendicho ir kuruojama 

„Colpbol Sport“ asociacijos, kuri per pastaruosius 20 metų šią sporto šaką įtvirtino kaip naują, 

novatorišką ir įtraukią bei turinčią didelį potencialą. „Colpbol“ yra komandinė sporto šaka, 

skatinanti maksimaliai įmanomą visų žaidėjų dalyvavimą, nepriklausomai nuo žaidėjų fizinių 

sugebėjimų ir motorikos; tai sumažina individualius skirtumus ir reikalauja komandos narių 

bendradarbiavimo, kad būtų pasiektas galutinis žaidimo tikslas – tikras KOMANDINIS 

ŽAIDIMAS. 

Du pagrindiniai žaidimo aspektai, atskleidžiantys jo esmę, yra bendradarbiavimas (tai yra 

privalomas „vieno smūgiavimo“ žaidimas) ir bendras ugdymas (visada žaidžiamas mišriose 

komandose). 

Pastaraisiais metais ši sporto šaka Ispanijoje buvo gerai išvystyta, ypač mokyklų aplinkoje, ir 

šiuo metu AEC organizuoja ir plėtoja įvairias įvairaus lygio varžybas, tačiau tai Europos lygiu yra 

praktiškai mažai žinoma sporto šaka. 

Šiam projektui vadovauja COPAVA kartu su stipriu Europos konsorciumu – subjektu, į kurį įeina 

53 profesiniai centrai, kuriuose dirba daugiau nei 2500 asmenų, turinčių patirties pritaikant šį 

sportą sutrikusio intelekto asmenims, kurie nuo 2014 m. kasmet organizuoja Valensijos 

bendruomenės lygą, kurioje dalyvauja 12 profesinių centrų, suburiant daugiau nei 130 įvairių 

žaidėjų, kurie žaidžia šį sportą, siekdami pagerinti savo gyvenimo kokybę. 

Vykdydama šį projektą Europos Komisija suteikia mums galimybę užsiimti šiuo sportu, kuris 

siūlo naują visiems prieinamą integracinį aspektą. 

Be COPAVA, projektui įgyvendinti buvo įsteigtas tarptautinis konsorciumas iš šių subjektų, 

susijusių su sportu, švietimu, technologijomis ir dirbančiais su sutrikusio intelekto asmenimis: 

● ASOCIACIÓ ESPORTIVA COLPBOL, vadovaujama Colpbol kūrėjo (Ispanija)   

● ASOCIATIA LAGNDON DOWN CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA (ALDO-CET) 

(Rumunija) 

● UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (Rumunija) 

● KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON “EDRA COOP” 

(Graikija) 

● NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA) (Graikija) 

● KAUNO KOLEGIJA (Lietuva)  

● CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI) (Kipras) 

Pirmasis konsorciumo susitikimas vyko vaizdo konferencijos būdu sausio 21–22 dienomis ir 

buvo nukreiptas į kiekvieno subjekto pristatymą ir požiūrį į skirtingus ateinančiais mėnesiais 

plėtojamus rezultatus: šiuolaikinio inkliuzinio sporto pažangą. Kiekvienoje šalyje – žaidimo 



taisyklių pritaikymas, „Colpbol“ pritaikymas sutrikusio intelekto asmenims bei mokymo paketų, 

skirtų sporto profesionalams, žmonėms su negalia ir su jais dirbančiais asmenimis, sukūrimas. 

Projektas buvo pradėtas ir visos dalyvaujančios šalys jau entuziastingai dirba, siekdamos plėtoti 

šį novatorišką projektą ir ES populiarinti autentišką komandinį žaidimą, kuris tikrai pagerins 

gyvenimo kokybę, socialinę įtrauktį, skatins asmeninį tobulėjimą. 

 

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, 

todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 

naudojimą. 


