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KONTAKTAI
info@vilniussocialclub.lt
+37067494128, +37067162014
www.vilniussocialclub.lt
https://www.facebook.com/vilniussocialclub/
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VIETOJ ĮŽANGOS
FUTBOLO MOKYKLA
DARBAS GATVĖJE
FUTBOLO MARATONAS
FINANSINĖ ATASKAITA
VILNIUS SOCIAL CLUB ŽINIASKLAIDOJE
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Vilniaus socialinis klubas/Vilnius social club – tai nuo 2013 m. veikianti
nevyriausybinė organizacija, kuri siekia mažinti socialinę atskirtį ir stiprinti
žmonių tarpusavio ryšius teikdama socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams ir
jaunimui.
Kokie buvo mūsų 2016-2017 metai?
„Mes bėgame maratoną“ - su šia mintimi baigiame 4-ąjį Vilniaus socialinio
klubo sezoną. Praėję metai mums buvo ilgi, sekinantys, bet kartu
apdovanojantys. Toliau organizavome nemokamas futbolo treniruotes
vaikams ir jaunuoliams bei žengėme svarbų žingsnį: sezoną pradėjome su
nauja socialinio darbo gatvėje programa Naujininkuose. Iki tol dirbusią
savanorių komandą papildė net 3 darbuotojai (2 socialiniai darbuotojai
dirbantys gatvėje ir 1 projektų vadovė). Paaugę ir sustiprėję sugebėjome ne
tik užtikrinti kasdienio darbo kokybę, bet ir suorganizuoti 8 valandų trukmės
futbolo maratoną bei įgyvendinti pirmąjį tarptautinių jaunimo mainų
projektą. Bendro darbo sėkmės ir lydintis įvairių žmonių pasitikėjimas
padeda judėti į priekį iškeltomis galvomis, o vaikai ir jaunuoliai, su kuriais
dirbame, neleidžia mums pasiklysti.

PADĖKA

MŪSŲ VERTYBĖS:
Orientacija į poreikius. Siekiame daryti tai, ko kiti nedaro. Stebime aplinką ir žmones. Nuolat savęs
klausiame, ar tai, ką darome, yra reikalinga žmonėms, su kuriais dirbame?
Pagarba. Gerbiame žmonių sprendimus, netgi jeigu jie skiriasi nuo mūsų norų. Priimame žmones tokius,
.
kokie jie yra.
Santykis. Patikimas, tiesus ir atviras santykis su žmonėmis yra visų mūsų vykdomų veiklų tikslas. Tikime,
kad santykis gydo, ir žinome, kad tokiam santykiui rastis reikia laiko. Todėl mūsų veiklos yra asmeniškos ir
.
ilgalaikės.
Pašaukimas. Visi organizacijos nariai mėgsta tai, ką daro. Mums svarbu, kad žmonės rastų vietą, kur
.
geriausiai jaučiasi.
Profesionalumas. Rūpinamės savo vykdomų veiklų kokybe, darbuotojų ir savanorių kompetencija.

YPATINGAI DĖKOJAME mūsų savanoriams ir visiems tiems, kas
mums padėjo!
Tadui, Tomui, Evai, Kenny, Ernestui,
Mantui, Benui, Dariui, Renatai,
Valdui, Vaidotui.
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2013 m. įkūrėme „Vilnius social club“ futbolo mokyklą. Ji skiriasi nuo įprastų
sporto klubų ir būrelių: futbolas mums yra visų pirma socialinio darbo
priemonė, todėl mūsų futbolo mokykloje save atranda vaikai ir jaunuoliai,
kuriems buvo sunku pritapti kitur. Sudarome lygias sąlygas visiems vaikams
ir jaunuoliams tobulėti ir nemokamai sportuoti, nepriklausomai nuo jų turimų
vidinių resursų ar esamos socialinės bei ekonominės padėties.
Treniruojamės kartą per savaitę, viena treniruotė trunka dvi valandas.
Atsižvelgdami į futbolo mokyklą lankančių vaikų poreikius, treniruotę
skirstome į keturias dalis:

1 ATVYKIMAS, NEFORMALUS BENDRAVIMAS
3

FUTBOLAS

2 UŽDUOTIS

4 APTARIMAS

Orientuojamės ne tiek į rezultatą bei sporto pasiekimus, kiek į vaikų ir
jaunuolių socialinių įgūdžių stiprinimą, tarpusavio ryšio mezgimą,
pagarbų bendravimą, gebėjimą valdyti savo elgesį ir emocijas.

PARTNERIAI APIE MUS

2016-2017 m. „Vilnius social club” futbolo mokyklą reguliariai lankė 60
vaikų, kurie atėjo per mūsų partnerius: vaikų dienos centrus, globos namus,
seniūnijų socialinius darbuotojus. Nuolat palaikome ryšį su partneriais tam,
kad kiekvienam vaikui suteiktumėme būtent jo poreikius atitinkančią
pagalbą.
„Bendradarbiavimą su Vilnius social club įvardinčiau kaip kokybišką ir betarpišką. Per dvejus
bendradarbiavimo metus neiškilo nei viena neaiški ar „nepatogi“ situacija. Vilnius social club vaikams yra
dovana. Futbolo treniruotės vaikams suteikia galimybę mokytis būti komandoje, siekti savo tikslų,
reflektuoti“
Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja
„Vilnius social club duoda galimybę žaisti, būti vaiku, kai dažnai būna, jog vaikai, augantys sunkumų
turinčiose šeimose, pamiršta apie tai, kaip būti vaiku, kaip tiesiog panirti į žaidimo realybę ir užsimiršti apie
kamuojančias problemas. Taip pat Vilnius social club duoda santykį, priimantį, išklausantį, kupiną rūpesčio ir
meilės“
Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja
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60 vaikų, 100 treniruočių,
16 partnerių, 8 treneriai –
savanoriai.

Futbolo mokykla 2016-2017
IV SEZONAS
Futbolo mokykla reguliariai
lankė 60 vaikų. Vaikai
suskirstyti į 4 grupes pagal
amžių:
- Grupė 1: 6 - 9 metų, 13 vaikų
- Grupė 2: 9 - 14 metų, 21 vaikas
- Grupė 3: 11 - 14 metų, 13 vaikų
- Grupė 4: 15 - 19 metų: 13 jaunuolių

Rungtynės ir turnyrai:
Vilnius social club jaunimo komanda futbolo
aikštelėje susitiko su: verslo įmonių komandomis
(Western Union, Cognizant, Barclays), FK Vilniaus
Žalgirio jaunaisiais futbolininkais, Naujosios
Vilnios jaunimo centro bei Pal.J.Matulaičio
socialinio centro komandomis.

16 partnerių:
5 globos namai
4 vaikų dienos centrai
1 jaunimo centras
6 seniūnijų socialinės paramos skyriai

Dalyvavome futbolo turnyre
Vilniaus tarptautiniame
prancūzų licėjuje ir LFF futbolo
turnyre „Pažink pasaulį futbolo
aikštėje“

PARTNERIAI APIE MUS

Gavome Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
apdovanojimą kategorijoje „Lietuvos
metų masinio futbolo lyderiai“.
„Futbolo treniruotės didina berniukų pasitikėjimą savimi ir skatina tobulėti. Vaikai gali pasitikėti treneriu ir pas Jus
jaučiasi gerai, nes yra išgirsti, jų nuomonė ir elgesys yra svarbus ir pastebimas“
Seniūnijos socialinė darbuotoja
„Nuolat gaunu visą informaciją apie klubo įvykius, todėl žinau kaip sekasi mano globojamos šeimos vaikui. Tai man
labai svarbu, kadangi mano kaip socialinės darbuotojos darbas ir pagrindinis tikslas yra padėti šeimai spręsti
socialines problemas. Jūsų klubas išpildo nepasiturinčių šeimų vaikų svajones sportuoti ir visokeriopai juos ugdo“
Seniūnijos socialinė darbuotoja
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Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio įgyvendiname darbo su jaunimu gatvėje programą
Naujininkuose, Vilniuje. Darbas su jaunimu gatvėje – tai ilgalaikė programa, kurios tikslas –
užmegzti tvirtus santykius su atskirtį patiriančiais 12 – 20 metų amžiaus jaunais žmonėmis ir
teikti jiems visapusišką socialinę bei ugdomąją pagalbą jų aplinkoje.
Programa susideda iš keleto veiklų
Jaunų žmonių konsultavimas. Socialiniai
darbuotojai palaiko ir palydi jaunuolius, kurie
išgyvena sunkumus.
Atviros mobilios futbolo treniruotės. Šiltuoju
metų laikotarpiu, skirtingose Naujininkų
vietose rengiame mobilias atviras futbolo
treniruotes.

Lankymasis jaunų žmonių susibūrimo vietose.
Kiekvieną darbo dieną 2 gatvės socialiniai
darbuotojai susipažįsta ir bendrauja su jaunimu
Naujininkų gatvėse, kiemuose, žaidimų aikštelėse,
prekybos centruose ar jų prieigose.
Darbas su jaunų žmonių „chebromis”. Darbuotojai
kartu su jaunuoliais planuoja ir įgyvendina įvairias jų
poreikius atitinkančias veiklas.

Bendradarbiavimas. Buriame ir palaikome
organizacijų tinklą, kurios gali prisidėti prie
jaunų žmonių gyvenimo kokybės pagerėjimo.

2016 – 2017 metų sezonas buvo pirmasis vykdant darbą gatvėje Naujininkuose, todėl
didžiausias dėmesys buvo skiriamas susipažinimui su Naujininkais, čia veikiančiomis
organizacijomis bei jaunais žmonėmis.
MŪSŲ PASIEKIMAI
2016-2017 metais gatvės socialiniai darbuotojai:
Į gatvę išėjo
111 kartų

Susipažino ir bendravo
su 83 jaunuoliais

Nuėjo
482 km

Gatvėje praleido
210 valandų

Vieno apsilankymo gatvėje metu socialiniai darbuotojai:
Gatvėje praleisdavo
vid. 1 val. 52 min.

Kalbėjosi vidutiniškai
su 5 jaunuoliais

Nueidavo daugiau
nei po 4 km

Bendravo su
2 jaunuolių „chebromis“
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Sutikti jaunuoliai
75% vaikinai, 25% merginos

<12 m. 3%
12-13 m. 34%
14-15 m. 24%
16-17 m. 32%
18 m. 7%

Mobilios futbolo treniruotės Naujininkuose:
Įvyko 14 mobilių futbolo
treniruočių

Vienoje treniruotėje dalyvavo
vidutiniškai 20 jaunuolių

Užsiėmimuose daugiausiai dalyvavo vaikinai (86 %),
tačiau prisijungdavo ir merginos

2016 – 2017 m. susitikome ir pradėjome bendradarbiavimą su šiomis įstaigomis ir
organizacijomis:

ĮGYVENDINTA
VEIKLA

Naujininkų seniūnija
Vilniaus socialinės paramos centro
socialiniai darbuotojai
Vilniaus miesto savivaldybės vaikų
teisių apsaugos skyrius
Romų visuomenės centras
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus
miesto filialas „Padėk pritapti“
VA Caritas socialinis centras „Betanija“
VA Caritas amatų mokymo centras
VA Caritas pagalbos patyrusiems smurtą
programa

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras
Vilniaus Lietuvių namai
Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras“
Vilniaus miesto II policijos komisariatas
Vilniaus vaikų socializacijos centras
Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas
Kirtimų kultūros centras
Vilniaus priklausomybės ligų centras,
vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius
Vilniaus „Juventos“ gimnazija
Vilniaus Naujininkų mokykla

2017 m. birželio 19 – 24 d. įgyvendinome mūsų organizacijai pirmuosius tarptautinius jaunimo mainus
„Seeking your boundaries“. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partnerių organizacijomis Arktos
(Belgija) ir Pal. J. Matulaičio socialinis centras (Lietuva). Jaunimo mainų metu 9 jaunuoliai iš Vilniaus turėjo
galimybę geriau save pažinti, mokėsi atpažinti savo ir kitų žmonių ribas, gyveno ir veikė tarptautinėje
komandoje.
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Birželio 2 d. bendradarbiaudami su Prezidentės inicijuota kampanija „Už
saugią Lietuvą“ organizavome futbolo maratoną. Visą dieną žaidėme futbolą
pačioje Vilniaus širdyje, S.Daukanto aikštėje, kur Lietuvos futbolo federacija
įrengė dvi futbolo aikšteles. Futbolo maratonas leido mums papasakoti apie
Vilnius social club veiklą plačiai visuomenei, surinkti lėšas tolimesniam
darbui, rasti naujų rėmėjų, partnerių, draugų. Maratono dieną futbolo
aikštelėse susitiko labai įvairūs žmonės: vaikai (vienus lydėjo tėvai, kitus socialiniai darbuotojai), verslininkai, žurnalistai ir net Prezidentė, kuri
paskelbė maratono pradžią ir įmušė pirmąjį įvartį. Vienoje aikštelėje žaidė ir
ministras, ir vaikas, kuris kasdien susiduria su nevaikiškais sunkumais.
Tikime, kad tokie susitikimai suartina žmones ir skatina mus visus augti.
Futbolo maratone dalyvavo FK Vilniaus Žalgiris, FK Trakų Trakai (B), Utenos
Utenio administracijos komanda, taip pat Laisvės TV, LRT, Lietuvos futbolo
federacijos, Barclays, Western Union, Alternatyvaus futbolo klubo,
Prancūzijos ambasados, Production House “The Magic”, Pal. J.Matulaičio
socialinio centro, Tarptautinės Amerikos mokyklos, Prancūzų licėjaus, „Misija
Sibiras“, šeimų, vaikų, draugų ir, žinoma, Vilnius social club futbolo mokyklos
komandos.
Trumpas video apie tai, kaip viskas vyko (video: Vilniaus Žalgiris)
https://www.youtube.com/watch?v=rtrFOciQ0a8
8 valandos

37 komandos

Futbolo
maratonas

Surinkta parama 3625.24 eur

Virš 200 žaidėjų

Išlaidos 900.5 eur

Dėkojame visiems dalyviams, partneriams, rėmėjams ir draugams!
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PAJAMOS
Parama

Paslaugos

Valstybinis
visuomenės
sveikatos
stiprinimo fondas
(SAM)

10244.45

6500

5700.32

2625

704.92

3625.24

Darbo
užmokestis

Mokesčiai

Pirkimai

Banko
mokesčiai

Telefonas

Futbolo
maratonas

9591.6

3861.69

4764.05

49.85

139.8

900.5

Neformaliojo
vaikų švietimo
krepšelis

2 procentai

Futbolo
maratonas

IŠLAIDOS
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Vilniečiai kviečiami žaisti futbolą prie Prezidentūros, Delfi.lt
http://www.delfi.lt/sportas/futbolas/vilnieciai-kvieciami-zaisti-futbola-prieprezidenturos.d?id=74311226
C.Raffier: „Lietuvoje niekas nenaudojo futbolo, kaip ugdymo priemonės“, Vilniuje.info
https://www.vilniuje.info/news/1601742
Nepabūgo išeiti į gatvę, kad susipažintų su joje gyvenančių paauglių kasdienybe iš arti,
15min.lt
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nepabugo-iseiti-i-gatve-kadsusipazintu-su-joje-gyvenanciu-paaugliu-kasdienybe-is-arti-56-742404

RADIJAS
Man rūpi, Žinių radijas
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/man-rupi/jaunuoliai-glaudziasi-gatveje-nes-neturikur-socializuotis?video=1
Paraštės, LRT radijas
http://lrvab.lrt.lt/archive/35180/
Pokalbis apie Vilnius social club, Radijo stotis Kelyje
https://www.youtube.com/watch?v=iw48VxHWdIM&feature=youtu.be
Radijo dokumentika, LRT radijas
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013669618/radijo_dokumentika_2017_05_28_11
_05 (nuo 14:46 iki 19:06)
Kita tema, LRT radijas
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013669672/kita_tema_2017_05_29_15_00

VIDEO
Futbolo bendruomenė Vilnius Social Club treniruotėje
https://www.youtube.com/watch?v=ww4nTOKANiU&t=195s (Futbolo TV)
Lietuvos rinktinės kapitono F.Černych dovana Vilnius Social Club vaikams, Lietuvos
futbolo federacija
https://www.youtube.com/watch?v=ytKfz3lz3DA
Apie futbolo maratoną, Vilniaus „Žalgiris“
https://www.youtube.com/watch?v=rtrFOciQ0a8
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Turite savo futbolo komandą?
Kviečiame sužaisti su Vilnius social club komanda!

Reguliariai treniruojatės su savo futbolo komanda?
Pakvieskite Vilnius social club futbolo mokyklą lankančius jaunuolius
treniruotis kartu su jumis!

Norite prisijungti prie Vilnius social club komandos?
Ateikite savanoriauti!

VILNIUS SOCIAL CLUB VEIKLĄ GALITE PAREMTI:
Tiesiogiai pervesdami pinigus į VŠĮ Vilniaus socialinio klubo banko
sąskaitą
Sąskaita: LT92 7300 0101 3777 5454
Bankas: „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
BIC (SWIFT kodas): HABALT22
Aukok.lt portale:
https://www.aukok.lt/projektai/Vilnius-Social-Club-futbolo-mokykla
Skirdami VŠĮ Vilniaus socialiniam klubui 2% gyventojų pajamų
mokesčio

AČIŪ!
REKVIZITAI
VŠĮ VILNIAUS SOCIALINIS KLUBAS
Įmonės kodas: 303109851
Adresas:
Antakalnio g. 66-3, Vilnius
(reg. Šeškinės g. 65-74)

Sąskaita:
LT927300010137775454
AB Swedbank
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