
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

FJOLLA SHALA 
KOSOVAS / ALBANIJA   

FUTBOLAS - BREIÐABLIK

Sportas mane pavertė tokiu 
žmogumi, kokia aš esu dabar. 

Tai padėjo man pasirinkti teisingą 
gyvenimo kelią. Sportuodama 

aplankiau daug šalių, susipažinau 
su puikiais žmonėmis. Mano 

komanda yra tarsi mano šeima. 

STIVEN T. VALENCIA  
KOLUMBIJA

RANKINIS - VALUR

Sportas padėjo man pasirinkti 
sveikesnį gyvenimo būdą 

bei sustiprino mano 
pasitikėjimą savimi.  

MACIEJ BAGINSKI  
LENKIJA

KREPŠINIS – NJARÐVÍK

Kai pradėjau sportuoti, man pasidarė 
lengviau mokytis islandų kalbos. 

Aš labai daug išmokau iš kitų 
treniruotes lankančių vaikų. Aš su-
sipažinau su daugeliu puikių žmonių 

ir susiradau daug naujų draugų. 
Sportas man padėjo tapti Islandijos 

visuomenės nariu. 

SAMAR E ZAHIDA  
PAKISTANAS

TEKVONDO - ÁRMANN

Kai man buvo devyneri metai, tėvai 
užrašė mane į tekvondo treniruotes. 
Jau per pirmąją treniruotę pamilau 

šią sporto šaką ir niekada nesigailėjau. 
Sportas man suteikė daug naujų 
pojūčių, išmokė organizuotumo, 

suteikė galimybę keliauti, pasiekti 
mažų ir didelių pergalių bei susipa-

žinti su nuostabiais žmonėmis.  

VUK OSKAR DIMITRIJEVIC 
SERBIJA

FUTBOLAS - LEIKNIR

Sportas mane išmokė daugybės 
naujų dalykų. Tai mane įkvėpė ir 
sustiprino, padėjo susirasti gerų 

draugų. Pats mėgstamiausias mano 
užsiėmimas yra futbolo treniruotės 

su komandos bičiuliais.  

IVANA JORDANOVA 
BULGARIJA
KREPŠINIS - HSV

Krepšinis suteikia mano 
gyvenimui tikslą. Esu linksmesnė 

nei anksčiau, susiradau naujų 
draugų, turiu galimybę keliauti. 

Kai pradėjau sportuoti, man 
pradėjo geriau sektis ir mokykloje.       

Kokia 
nauda tavo 
gyvenime 
tau atnese 
sportas?

ARON HUYNH 
VIETNAMAS

KARATĖ - ÍR

Sportas padėjo išsipildyti mano 
svajonėms. Jeigu gyvenimas yra 
sunkus, visada galima užsiimti 

sportine veikla. Ten rasite 
paskatinimą bei kelią į laimę.  

BAKIR ANWAR NASSAR 
IRAKAS/PALESTINA

FUTBOLAS – ÍA

Futbolas man yra tarsi kitas 
pasaulis, kitas tikėjimas. Kai 

pradėjau lankyti futbolo treniruotes, 
pagerėjo mano islandų kalbos žinios. 

Ten susiradau ir draugų visam 
gyvenimui. Tai man padėjo 

prisitaikyti prie visuomenės. Be 
futbolo nebūčiau tokiumi žmogumi, 

koks esu dabar.  

MINELA CRNAC 
BOSNIJA 

FUTBOLAS – SNÆFELL

Sportas yra žymiau daugiau 
nei vien tik treniruočių lankymas. 

Kai pradėjau lankyti futbolo 
treniruotes, susiradau daugiau 
draugų nei turėjau anksčiau, be 
to, visuomet turiu, kuo užsiimti. 

Pats geriausias mano gyvenimo spren-
dimas yra sportas. Pabandyk ir tu!   


