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Italijoje ir Lietuvoje tuo pačiu pavadinimu įsteigtos dvi įmonės - Socialinės paramos
asociacija „Hope for Football“ - rengia tarptautinius socialinio-ugdomojo pobūdžio projektus.
Marijampolėje lankęsis
asociacijos vadovas italas Stefano Piciulin pristatė savo veiklą ir
kvietė socialinių bei sporto įstaigų atstovus prie jos prisidėti.

„Dviejų šalių bendradarbiavimo principu, pasitelkus sportą, siekiama padėti vaikų globos
namuose ir materialinių bei socialinių sunkumų turinčiose šeimose augantiems vaikams, taip pat
rizikos grupėms priskirtiems paaugliams Lietuvoje.

Be to, visiems norintiems suteiksime galimybę nemokamai mokytis anglų ir italų kalbų, kas
atvertų jiems didesnes galimybes tarptautinėje aplinkoje bei padėtų integruotis visuomenėje.
Pagrindinis mūsų tikslas yra įkurti, šiuo atveju, Marijampolėje Dienos sporto centrą, kuriame
visus norinčius vaikus galėtume mokyti ne tik futbolo, užsienio kalbų, bet ir savo šalies bei kitų
kultūrų pažinimo, šokio pagrindų bei rengtume kitus užklasinius užsiėmimus“, - sakė S. Piciulin.
Projektą remia Italijos futbolo klubuose žaidę mūsų šalies futbolininkai Tomas Danilevičius ir
Marius Stankevičius. Kuriant tokį centrą Marijampolėje mielai prisidėti žadėjo Marijampolės
futbolo centro vadovai. Autoritetu vaikams galėtų būti ir „Sūduvos“ klubo futbolininkai. Per metus
laiko, kiek vykdomas projektas, jame jau dalyvauja septynios socialinės įstaigos Kaune.
„Marijampolė futbolu gerokai peršoka Kauną. Važiuodamas čia, mačiau kiemuose futbolą
žaidžiančius vaikus, turite vieną moderniausių Lietuvoje futbolo arenų. Marijampolė – miestas,
jau turintis futbolo kultūrą. Kaunas, kaip žinote gyvena daugiau krepšiniu. Šis projektas netgi
labiau tinka čia nei Kaune“, - gyrė mūsų miestą S. Piciulin.
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Konkretizuodamas numatomą veiklą asociacijos vadovas kalbėjo apie trijų 6 – 18 metų
komandų iš kurių viena mergaičių subūrimą. Dienos sporto centre galėtų dirbti jau praktikos
šiame darbe turintys savanoriai iš Kauno taip pat vietos futbolo treneriai, kitų sričių specialistai.
O tolimesniam projekto įgyvendinimui bus ieškoma partnerių bei rėmėjų, kurie padėtų įsigyti
sporto aprangą bei inventorių, mokymosi priemones taip pat nuvykti ir parvykti iš užsiėmimų.

Ričardas Pasiliauskas
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