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Bendro kūrimo sesijos, kuriose dalyvauja suinteresuotosios 

šalys 

Pirmasis EU-COLPBOL pažangos etapas 

Po šešių mėnesių darbo kartu, EU-COLPBOL konsorciumo partneriai surengė antrąjį tarptautinį susitikimą, 

kuriame pasidalijo ir įvertino projekto pažangą ir kiekvienoje šalyje vykusių bendro kūrimo sesijų rezultatus. 

Dėl COVID-19 padėties Europoje transnacionalinio konsorciumo partneriai negalėjo vykti į Rumuniją, kur turėjo 
būti surengtas posėdis. Todėl susitikimą surengė nuotoliniu būdu – vaizdo konferenciją, kurią surengė Krajovos 
universitetas, bendradarbiaujant su COPAVA. 

Per dvi dienas vykusiame posėdyje buvo pateikti šie bendrieji darbotvarkės klausimai: 

● Projekto darbo laiko žiniaraščiai ir iki šiol atliktų veiksmų apžvalga; 
● Bendros kūrimo sesijos visuotinės ataskaitos pristatymas 

● Mokymų paketų apžvalga (IO.1, IO.2 ir IO.3); 
● Diskusija apie darbo pasiskirstymą tarp partnerių kiekvienam IO paketui; 
● Sklaida ir tolimesnis valdymas. 

Darbo grupių nariai turėjo galimybę trumpai pristatyti, kaip buvo kuriamos bendros kūrimo sesijos kiekvienoje 
šalyje. Prisitaikydamos prie taisyklių šalyse, Ispanija ir Rumunija sugebėjo suorganizuoti bendro kūrimo sesijas 
akis į akį, o tai yra didelis privalumas, atsižvelgiant į tai, kad sportuojant praktinis aspektas yra būtinas. Teorinę 
sesijos dalį Graikija ir Lietuva sukūrė vaizdo konferencijos (nuotoliniu) būdu, nes šių šalių karantino apribojimai 
neleido susitikti akis į akį. Kai tik tai leis taisyklės, partneriai iš šių dviejų šalių surengs praktines sesijas. 

Siekiant optimizuoti plėtrą ir pasiekti geresnių rezultatų, kiekvienos šalies subjektai sujungė jėgas, kad įvykdytų 

užsiėmimus: Ispanijoje COPAVA ir AE Colpbol; Graikijoje – EDRA ir NKUA; Rumunijoje – ALDO-CET ir Krajovos 

universitetas; Lietuvoje bendro kūrimo sesiją organizavo Kauno kolegija. Tokiu būdu subjektai, susiję su 

neįgaliųjų sektoriumi, ir organizacijos, kurios specializuojasi sporte, galėjo dirbti kartu, kiekviena iš jų 

prisidėdama savo patirtimi ir žiniomis. 
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Apibendrinant galima teigti, kad iš viso bendro kūrimo sesijose dalyvavo 118 skirtingų žmonių:  

● 17 organizatorių 

● 35 sutrikusio intelekto asmenys 

● 31 palaikantieji (artimieji ir dirbantys su neįgaliaisiais) 

● 35 sporto profesionalai 

Po sesijų skirtingose šalyse prieita prie išvadų, kad: 

● Colpbol yra sporto šaka kuriai nereikia specialios įrangos, kad galėtų žaisti sutrikusio intelekto 
asmenys, tad gali žaisti kiekvienas. 

● Colpbol yra sportas, skatinantis žaidime dalyvauti visus, nepriklausomai nuo galimybių.  
● Į žaidimą galima įtraukti dalyvius su fiziniais ir intelektiniais apribojimais.  
● Tai skatina bendradarbiavimą, socialinius santykius ir komandinį darbą, suteikiant pridėtinę vertę 

dalyvaujant mišrioms komandoms.  
● Colpbol kamuolys yra prieinamas visiems, lengvas ir lengvai valdomas. 
● Tai gerina gyvenimo kokybę: sutrikusio intelekto asmenys teigiamai įvertino tai, kad sportas leidžia 

jiems susirasti draugų ir linksmintis. 

Atsižvelgiant į visus šiuos aspektus ir kitus svarbiausius dalykus, tolesniuose projekto etapuose bus 
atkreipiamas dėmesys: kuriant 3 mokymo paketus (skirtus sutrikusio intelekto asmenims, palaikantiems ir 
sporto profesionalams). COPAVA pristatė išsamų mokymo paketų temų išdėstymą partneriams, kad galėtų 
tinkamai paskirstyti užduotis ir kiekvienas subjektas galėtų išnagrinėti turinį ir nuspręsti, prie kurio jis galėtų 
geriau prisidėti, pasidalindamas žiniomis. 

Kalbant apie sklaidos aspektus, technologinis partneris CSI (Kipras) pristatė projekto svetainę (https://europe-
colpbol.eu/) ir paprašė visų partnerių atsiliepimų apie svetainės prieinamumą ir tinkamumą. Be to, COPAVA 
pristatė sklaidos socialiniuose tinkluose kaitą ir įvairių medžiagų dizainą, kurį visi partneriai turėtų kurti ir 
naudoti viešuose renginiuose. 

Apibendrindami galime patvirtinti, kad po antrojo tarptautinio susitikimo EU-COLPBOL projektas, nepaisant 

ribojimų dėl pandemijos, pasiekė visus pradiniame etape nustatytus tikslus ir toliau žengia į priekį, o skirtingų 

šalių komandos ir toliau motyvuotai dirba ir su entuziazmu bei energija žengia į kitą projekto etapą.  
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Nuotraukos: 

 

BENDRO KŪRIMO SESIJA RUMUNIJOJE IN ROMANIA su ALDO-CET ir University of Craiova 

 

BENDRO KŪRIMO SESIJA ISPANIJOJE su COPAVA ir Associació Esportiva COLPBOL 
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BENDRO KŪRIMO SESIJA GRAIKIJOJE su EDRA ir NKUA 

 

 

BENDRO KŪRIMO SESIJA LIETUVOJE su Kauno kolegija 

 

 


