Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1183-1
2017 m. lapkričio 14 d.

PROJEKTO „VILNIUS SOCIAL CLUB – FUTBOLO MOKYKLA“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
Įmonės kodas: 303109851

Telefonas: 867162014

El. pašto adresas: info@vilniussocialclub.lt

Internetinė svetainė: http://www.vilniussocialclub.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 3817,19 € (13180,00 Lt)
Per www.aukok.lt surinkta: 1950,28 €

<Jūsų logotipas čia>

SANTRAUKA
Projekto tikslas – sukurti vaikams ir jaunimui palankias sąlygas dalyvauti sportinėje veikloje.
Siekiame, kad ši veikla būtų prieinama ir nemokama kiekvienam vaikui ar jaunuoliui. Mūsų tikslinė
grupė – vaikai ir jaunuoliai išgyvenantys socialinius, psichologinius ir/ar emocinius sunkumus.
Projekto rezultatai:
 Futbolo programą lanktančių vaikų ir jaunuolių skaičius išaugo nuo 15 (2014 m.) iki 60
(2016 m.).
 Savanorių trenerių komanda išaugo nuo 2 iki 8 ţmonių.
 Partnerių skaičius išaugo nuo 8 iki 16 (vaikų dienos centrai, vaikų globos namai, seniūnijų
socialiniai darbuotojai).
 Vilnius Social Club sukūrė tinklapį, kuris leidţia pristatyti klientams, visuomenei ir
potencialiems remėjams organizacijos veiklą.
Keletas projekto akimirkų
Nuotraukos:
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Video:
Geras darbas: Ţalgiriečiai vaikus mokė futbolo paslapčių, Futbolo.TV,
https://www.youtube.com/watch?v=-41KDQ7wa2w
„Ţalgirio“ futbolininkai – „Vilnius Social Club“ gimtadienio svečiai, Vilniaus Ţalgiris,
https://www.youtube.com/watch?v=x6IRIHe2rzU
Vilnius Social Club 2015, P.Petrukonis, https://www.youtube.com/watch?v=6ogsl4CgaUo
Vilnius Social Club švenčia trečiąjį gimtadienį, Futbolo.TV,
https://www.youtube.com/watch?v=Ol3eXiQlxN8
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Vilnius social club“ – tai nevyriausybinė organizacija, kuri siekia maţinti socialine atskirtį
ir stiprinti ţmonių tarpusavio ryšius teikdama profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams
ir jaunimui. „Vilnius social club“ pagrindinės veiklos:
Futbolo programa: tai programa, kurios metu yra sudaromos palankios sąlygos socialinę atskirtį
patiriantiems vaikams ir jaunimui lankyti futbolo treniruotes ir taip gerinti savo asmeninius bei
socialinius įgūdţius. Tai lyg tarpinė vieta tarp aukšto slenksčio futbolo mokyklų ir socialinio darbo
įstaigų. Šiuo metu futbolo mokykloje veikia 4 skirtingos grupės vaikams, paaugliams ir jaunimui
nuo 7 iki 18 metų.
Darbas su jaunimu gatvėje: derinant mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje koncepcijas
Vilnius social club veikia Vilniaus Naujininkų mikrorajone. Socialinių gatvės darbuotojų komanda
reguliariai lankosi jaunų ţmonių susibūrimo vietose ir mezga santykius su gatvėje laiką
leidţiančiais jaunais ţmonėmis. Atsiţvelgdami į jaunų ţmonių poreikius gatvės darbuotojai teikia ir
organizuoja įvairią socialinę pagalbą. Šiltuoju metu laikotarpiu kartą per savaitę organizuojamos
mobilios futbolo treniruotės tiesiog gatvėje.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Pagrindinė projekto veikla – nemokamos futbolo treniruotės vaikams ir jaunuoliams,
augantiems sudėtingoje aplinkoje. 2016 m. Į Vilnius Social Club futbolo program galėjome įtraukti
dar daugiau vaikų.
Vilnius Social Club futbolo treniruotė – tai ne tik sporto uţsiėmimas, bet visų pirma laikas
bendravimui, savęs paţinimui ir socialinių įgūdţių vystymui. Treniruotę sudarė keturios dalys:





30 min. Atvykimas, neformalus bendravimas su kitais vaikais, savanoriais, treneriais;
30 min. Apšilimas, fiziniai pratimai;
30 min. Futbolas;
30 min. Reflekcija: elgesio ir emocijų aptarimas, ţaidimo komandoje analizė.

Futbolo mokyklos įkūrėjas palaiko nuolatinį ryšį su socialiniais darbuotojais, kurie kasdien
dirba su kiekvienu konkrečių futbolo mokyklą lankančiu vaiku ar jaunuoliu. Tokiu būdu siekiame
suteikti kompleksinę pagalbą vaikui, laiku pastebėti jame ir jo šeimoje vykstančius procesus.
Be futbolo treniruočių, vaikams buvo organizuojamos Kalėdų šventės, taip pat „Vilnius
Social Club gimtadienio / sezono uţdarymo šventės birţelio mėnesį.
Vilnius Social Club futbolo programos dalyviai taip pat kelis kartus vyko į Kauną, kur
dalyvavo LFF organizuojamame turnyre „Paţink pasaulį futbolo aikštėje“.

2

<Jūsų logotipas čia>

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas
Vaikų ir jaunimo treniruočių
apranga
Vaikų ir jaunimo treniruočių
apranga
Trenerių ir savanorių
apranga
Biuro priemonės,
Spasdintuvas
III. Organizacinės išlaidos
Vilniussocialclub.lt Tinklapis
IV. Kitos išlaidos
Turnyras Kaune 2015
m.,kelionės išlaidos
Turnyras Kaune, 2016 m.,
kelionės išlaidos
Vilnius Social Club
gimtadienis – šventė futbolo
mokyklą lankantiems
vaikams
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1077,80
442,80

PVM Sąskaita faktūra PK Nr. 2015571

390

PVM Sąskaita faktūra PK Nr. 2015151

144,81

75

PVM Sąskaita faktūra PK Nr. 2015187

579,24

170

PVM Sąskaita faktūra PCV Nr. 0001771

0

300
300
472,12

Sąskaita faktūra EBE00223

320

Sąskaita išankstiniam mokėjimui ATNT
2015-04-23 ir mokėjimo nurodymas nr.3

62,60

Kvitas Nr. 2448183/517

0

89,52

VAC Nr. 538

7 proc.

121,46

579,24

144,81

1950,28

Pinigų rinkimas aukok.lt portale vyko ilgiau, negu buvo planuojama. Kadangi nepavyko surinkti
visos planuojamos sumos, biudžetas buvo atitinkamai perskirstytas. Pavyzdžiui, daugiau lėšų skirta
futbolo mokyklą lankančių vaikų marškinėliams ir išvykoms, mažiau – organizacinėms išlaidoms.

Projekto rezultatai
Vienas iš svarbiausių projekto rezultatų yra tai, kad Vilnius Social Club komanda turėjo
galimybę vystyti futbolo mokyklos veiklą. 2014-2015 m. sezone futbolo programą lankė 32 vaikų,
o 2016 m. gruodį, besibaigiant projektui, futbolo programoje dalyvavo virš 60 vaikų. Turėjome
galimybę pagaminti firminius Vilnius Social Club marškinėlius vaikams, jaunuoliams ir savanoriųtrenerių komandai, nuvykti su vaikais į futbolo turnyrus Kaune, organizuoti Vilnius Social Club
gimtadienio šventes ir taip stiprinti ryšį su futbolo uţsiėmimus lankančiais vaikais ir parnteriais –
dienos centras, globos namai, LFF, Vilniaus „Ţalgiriu“, Futbolo.TV ir kt.
2014-2015 m. įvyko 21 treniruotė, treniruotėse vidutiniškai dalyvavo 16 ţmonių. Viso
futbolo mokyklą lankė 32 vaikai 6-15 metų amţiaus. Sezono pradţioje su vaikais dirbo du treneriai
savanoriai, sezono pabaigoje – septyni. Geguţės 7 – 9 d. futbolo programos vaikai dalyvavo turnyre
„Paţink pasaulį futbolo aikštėje“ Kaune. Turnyrą organizavo Lietuvos futbolo federacija.
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Sezono uţdarymo šventė vyko 2015 m. birţelio 13 d. Vilniaus universiteto stadione. Renginyje
dalyvavo ne tik dauguma futbolo mokyklos auklėtinių, bet ir Vilniaus „Ţalgirio“ futbolo klubo
ţaidėjai. Daugiau informacijos Vilnius Social Club 2014-2015 m. veiklos ataskaitoje.
2015-2016 m. įvyko 90 treniruočių. Treniruotes lankė 49 vaikai. Jie pagal savo amţių buvo
suskirstyti į 4 skirtingas grupes. Bendradarbiavome su 13 socialinių partnerių, kurie palaikė ir
skatino vaikų dalyvavimą mūsų veiklose. Treniruotes įgyvendinti padėjo 10 savanorių trenerių.
Sezono uţdarymo proga suorganizavome išvyką į LFF stadioną, kur stebėjome Vilniaus „Ţalgirio"
ir Klaipėdos „Atlanto" varţybas. Dalyvavo apie 70 ţmonių – vaikų, jaunimo, savanorių ir partnerių.
2016 m. Vilnius Social Club futbolo komandą ir vėl dalyvavo LFF turnyre „Paţink pasaulį futbolo
aikštėje“. Daugiau informacijos Vilnius Social Club 2015-2016 m. veiklos ataskaitoje.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Cedric Raffier _____________ A.V.
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