Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1292
2019 m. birželio 5 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: 5000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 5000 €

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 2018 m. lankė 80 vaikai ir jaunuoliai (palyginimui 2013-2014 m. jų buvo
tik 15).
 Futbolo programa pasipildė dar viena – jau penktąja grupe.
 Futbolo programoje 2018 m. dirbo 2 treneriai – socialiniai darbuotojai, kuriems padėjo 8
savanoriai.
 Vilnius social club organizacija, vykdydama Futbolo programą, bendradarbiavo su 21
partneriu (vaikų dienos centrai, vaikų globos namai, seniūnijų socialiniai darbuotojai), kurių
pagalba Futbolo programą turėjo galimybę lankyti tie vaikai ir jaunuoliai, kuriems to
labiausiai reikia.
 Vaikai, kurie nedalyvavo kitose neformalaus ugdymo veiklose (dėl finansinių priežasčių,
elgesio/emocijų sunkumų ir pan.) turėjo galimybę reguliariai sportuoti, patirti pagarbų
santykį ir gerinti savo bendravimo gebėjimus.
 Vilnius Social Club tapo pirmąja organizacija iš Lietuvos, kuri pelnė UEFA vaikų fondo
pripažinimą. 2018 m. UEFA skyrė 50 tūkst. Eur už ilgametį bei kokybišką darbą su sunkumus
patiriančiais vaikais, naudojant futbolą.
 Vyresni futbolo programos lankytojai dalyvavo trijų dienų išvykoje vasaros atostogų metu.
Daugumai jaunuolių tai buvo pirma tokio pobūdžio patirtis.
Keletas projekto akimirkų

Video:
Apie Futbolo programos užsiėmimus pasakoja Futbolo programos vykdytojas Ernestas Morozas,
15min:
https://www.15min.lt/sportas/video/ernestas-morozas-vilnius-social-club-futbolo-programosvykdytojas-149844
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

Vilnius social club – tai nevyriausybinė organizacija, kuri siekia mažinti socialinę atskirtį ir
stiprinti žmonių tarpusavio ryšius, teikdama profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą
vaikams ir jaunimui.
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 įgūdžius. Tai lyg tarpinė vieta
tarp aukšto slenksčio futbolo mokyklų ir socialinio darbo
įstaigų. Šiuo metu futbolo programoje veikia 5 skirtingos
grupės vaikams, paaugliams ir jaunimui nuo 7 iki 18 metų, o
treniruotės vyksta 2 valandas vieną kartą per savaitę.

Darbas su jaunimu gatvėje: šios programos tikslas – užmegzti
tvirtus santykius su atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis ir
teikti jiems visapusišką socialinę bei ugdomąją pagalbą.
Įgyvendindama šią programą, socialinių gatvės darbuotojų
komanda reguliariai lankosi jaunų žmonių susibūrimo vietose
ir mezga santykius su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais
žmonėmis, siekdami su jais formuoti kokybišką, pasitikėjimu
grįstą santykį. Vėliau, atsižvelgdami į jaunų žmonių poreikius
gatvės darbuotojai teikia ir organizuoja įvairią pagalbą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos bei jų eiga:
Pagrindinė projekto veikla – nemokamos futbolo treniruotės vaikams ir jaunuoliams, augantiems
sudėtingoje aplinkoje.
Svarbu tai, kad Vilnius Social Club futbolo programa nėra vien sportas. Tai – socialinio darbo
priemonė, suteikianti galimybę vaikams bei jaunuoliams patirti pagarbų bendravimą su treneriais
bei bendraamžiais, geriau pažinti save bei tobulinti socialinius įgūdžius.
Futbolo užsiėmimų struktūra:
 30 min. - atvykimas, neformalus bendravimas su kitais vaikais, savanoriais, treneriais;
 30 min. - apšilimas, fiziniai pratimai;
 30 min. – futbolas: žaidžiame be teisėjo, vaikai patys sprendžia sudėtingas situacijas;
 30 min. - refleksija: elgesio ir emocijų aptarimas, žaidimo komandoje analizė.
Būtent paskutinioji - refleksijos dalis yra bene svarbiausia, kadangi būtent šioje dalyje yra ugdomi
vaikų bei jaunuolių socialiniai įgūdžiai, jie skatinami dalintis treniruotės metu išgyventomis
emocijomis, aptarti iškilusius konfliktus bei galimus jų sprendimo būdus, išklausyti komandos
draugus. Pastebime, kad pirmųjų treniruočių metu vaikams būna gana sunku kalbėti, neretai
pritrūksta žodžių, tačiau praėjus kiek laiko jie išmoksta įvardyti tai, ką jaučia, geba aptarti
konfliktines situacijas bei pastebėti jų priežastis.
Futbolo treniruotės yra tik dalis mūsų darbo. Futbolo programos darbuotojai palaiko nuolatinį ryšį
su socialiniais darbuotojais, kurie kasdien dirba su kiekvienu konkrečiu futbolo programą
lankančiu vaiku ar jaunuoliu. Tokiu būdu siekiame suteikti kompleksinę pagalbą vaikui, laiku
pastebėti jame ir jo šeimoje vykstančius procesus bei prisidėti prie jų sprendimo.

Vilnius Social Club futbolo programos dalyviai kasmet dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos
organizuojamame turnyre „Pažink pasaulį futbolo aikštėje“ Kaune. 2018 m. iš 36 dalyvavusių
komandų Vilnius Social Club vaikai užėmė pirmąją vietą.
Projekto išlaidos, 2016.12 – 2018.31

I. Personalo kaštai
Futbolo trenerio darbo
užmokestis
Futbolo trenerio paslaugos
Futbolo programos veiklos
organizavimas
II. Futbolo programos dalyvių
išvyka vasaros atostogų metų
Dalyvių maitinimas
Dalyvių apgyvendinimas

Planuota
išleisti, €
3800

400

750

Sąskaita – faktūra MA1610

415.60

105.54

106
150

Sąskaita – faktūra Nr. SVRA000603
Sąskaita – faktūra Nr. IV93
Sąskaita – faktūra Nr.
LIDL1801490001185

303.50
197.50

Nuomos mokestis
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

750

Futbolo trenerio darbo sutartis, 2018 m.
sausio mėn.2 d., Nr. 18-04
Kvitas TJ-01

22.06
288

300

Išlaidas įrodantys dokumentai

3710.90
2210.90

Dalyvių maitinimas
III. Atributika
Logotipo siuvinėjimas ant
futbolo komandos marškinėlių
Suvenyriniai ženkliukai futbolo
programos dalyviams
IV. Sales nuoma futbolo
treniruotėms

Išleista, €

Sąskaita – faktūra Nr. SID1000319
Sąskaita – faktūra Nr. EBE00294

220

220

7 proc.

350

5000

5000

Sąskaita – faktūra SSCA18440221
Sąskaita – faktūra SSCA18440249
Sąskaita – faktūra SSCA18440263

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.

