Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1213
2016 m. birželio 8 d.

PROJEKTO
„SPORTINIS LAVINIMAS SOCIALIAI REMTINIEMS VAIKAMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Įmonės kodas: 125453454

Telefonas: 8 (5 2) 387209

El. pašto adresas: info@policeclub.lt

Internetinė svetainė: www.policeclub.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 1548,40 €
Per www.aukok.lt surinkta: 1548,40 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunuolių sveikatingumą ir sportinius įgūdžius,
vykdant prevencinę veiklą prieš žalingus įpročius socialiai remtinų ir rizikos vaikų ir
jaunuolių grupėje.
Tikime, kad tie vaikai ir jaunuoliai, kurie užsiima sportine veikla yra mažiau linkę į
žalingus įpročius. Sveikas gyvenimo būdas, kurio viena iš dalių yra sportas, yra nesusijęs
su žalingais įpročiais. Vaikai ir jaunuoliai leisdami laiką sporto salėje ir kituose
užsiėmimuose turi mažiau laikui šlaistymuisi gatvėse ir visuomenei nepriimtinam elgesiui:
alkoholio vartojimui, rūkymui viešose vietose.
Projekto rezultatai:






Pagerėjo vaikų ir jaunuolių fizinė būklė;
Vaikai bei jaunimas tapo atsakingesni;
Vaikai bei jaunuolei tapo sportiškesni ir aktyvesni;
Užsiėmimų dėka gegužės mėnesį klubo jaunuoliai užėmė I vietą socialiniame jaunimo
projekte „Penketukas“;
Dalyvavo įvairuose sportinuose turniriuose.

Keletas projekto akimirkų

Visos projekto akimirkos čia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978191405552285.1073742056.153553791349388&t
ype=3
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus policijos klubas 15 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos
srityje. Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą
erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir
jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti,
turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų.
Tikslas – ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir
skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo
gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.
Šiuo metu vykdome du svarbius projektus – du dienos centrų projektus „Aš pats
kuriu savo ateitį“ (vykdomas 13 metų, Justiniškių mikrorajone) ir „Atverkime savo
galimybes“ (vykdomą 6 metus, Grigiškių mikrorajone), finansuojamus iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Svarbiausiais savo veiklos rezultatais pastaruoju metu laikome naujų narių
pritraukimą, aktyvų užaugusių klubo narių dalyvavimą savanoriškoje veikloje mūsų klube ir
tarptautiniame lygmenyje.
Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos
unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
(o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija. Visos
iškilusios problemos yra sprendžiamos pasitelkiant pareigūnų pagalbą – konsultacijas,
seminarus, susitikimus.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto vietos. Projektas buvo vykdomas dviejose vietose:
 Vilniaus policijos klube vaikams ir jaunimui, Justiniškių g. 109A,Vilniuje;
 Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui padalinyje Grigiškėse, Šviesos g. 16,
Vilniuje.
Du kartus per savaitę, vyko užsiėmimai, kurių trukmė buvo 2 akademinės valandos. Viso
buvo įtrauka į sportinę veiklą 30 vaikų bei jaunimo.
Priemonės:
 sporto užsiėmimai treniruoklių salėje ir lauke – dalyviams, kuriems yra 14 metų ir
daugiau;
 mišrūs kūno kultūros užsiėmimai – dalyviams, kuriems nėra 14 metų;
 Aerobikos, lankstumo užsiėmimai – dalyviams nuo 7 iki 18 metų;
 Bokso užsiėmimai - dalyviams, kuriems yra 14 metų ir daugiau;
 diskusijos sveikos gyvensenos tematika;
 pokalbiai apie higienos įgūdžius.
Veiklos etapai:
 Buvo planavimas ir organizavimas prieš prasidedant veiklai, su sporto treneriu;
 Buvo vykdymas, kurio metu vyks veiklos, t.y. minėti užsiėmimai;
 Buvo aptartas viešinimas, kurio metu bus skleidžiami veiklos rezultatai.
Veiklos įgyvendinimas vyko nuo 2015m. biržėlio mėn. iki 2016 m. Gegužės mėn.
Atsakingi vykdytojai:
 klubo darbuotojai;
 sporto treneris.
Partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, mokyklos, policijos komisariatai.
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Šios institucijos padėjo į veiklą įtraukti daugiau vaikų ir jaunuolių, kurie tapo projekto
dalyviais.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
1440

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1320

1440

1320

II. Materialių daiktų įsigijimas

0

120

Sporto inventorius

0

120

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

-

-

Autorinė sutartis Nr.1/2015
Paslaugų sutartis 2015/09/15-1
Paslaugų sutartis 2015/10/06-2
Paslaugų sutartis 2015/11/03-3
Paslaugų sutartis 2015/12/01-4
Paslaugų sutartis 2016/02/01-1
Paslaugų sutartis 2016/04/01-2
PVM SF MAX Nr.555160076763
PVM SF MAX Nr.555160006411
PVM SF MAX Nr.555160069893
-

7 proc.

108,40

1440

1548,40

I. Personalo kaštai

Sporto treneris

2016 m. sausio mėn. sporto treneris vedė užsiėmimus vaikams ir jaunuoliams savanorišku
pagrindu. Už sutaupytas lėšas buvo nupirktas sportinis inventorius.

Projekto rezultatai
Projektas vyko nuo 2015 m. biržėlio iki 2016 m. Gegužės. Viso projekte dalyvavo
30 vaikų bei jaunuolių. Pirmą projekto etapą vedė sporto treneris, kuris su vaikai užsiėmė
sportine veikla. Tai – estafetės, futbolas, krepšinis, tinklinis, mankšta, tempimo pratimai ir
pan. Antrą projekto dalį vedė kitas specialistas, kuris labiau koncentravo žinias į mankštą,
estafetes, diskusijas apie sveiką gyvenseną, higienos įgūdžius, sveiką mitybą, aerobiką,
lankstumo pratimus. Trečios projekto dalies metu užsiėmimus vedė specialistas, kuris
specializuojasi ištvermės, bokso ir savigynos pratimuose.
Vilniaus policijos klubą lanko vaikai ir jaunuoliai iš socialiai remtinų, rizikos ir įgūdžių
stokojančių šeimų. Dauguma vaikų ir jaunuolių yra aktyvūs, kai kurie turi elgesio sutrikimų,
todėl jiems buvo labai svarbūs šie užsiėmimai. Ilgametė praktika rodo, kad geriausias
būdas užimti tokius vaikus ir jaunuolius – sportinė veikla. Sporto būrelis visada sulaukia
didžiulio vaikų susidomėjimo. Kadangi neturėjome finansavimo būreliams, šis projektas
buvo labai naudingas.
Projektas aktualus ir išskirtinis tuo, kad sportinė veikla yra geras iškrovos būdas,
sportuojantis jaunimas ugdė ne tik savo kūną, bet ir sielą. Sportuojantys vaikai ir jaunuoliai
yra mažiau linkę į priklausomybes ir kitus neigiamus socialinius reiškinius.
Užsiėmimų metu klubo nariai pagerino fizinę būklę ir susitiprino kūno raumenis bei
tapo aktyvesni. Užsiėmimų pastovumas išugdė vaikų discipliną, jie tapo atsakingesni.
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Dar vienas iš pasiekimų, užsiėmimų dėka gegužės mėn. klubo
jaunuoliai užėmė I vietą socialiniame jaunimo projekte „Penketukas“ bei visus metus
dalyvavo įvairuose sportinuose konkursuose ir rungtynėse. Balandį projekto dalyviai žaidė
fudbolą su policijos pareigūnais. Dalyviai pagerino žinias apie sveiką gyvenseną, mitybą
bei higieną. Projekto dėka 2 jaunuoliai, tarp kurių buvo ir mergina, pradėjo lankyti
profesionalias bokso treniruotes.
Dėkojame šio projekto remėjams ir aukotojams už nuostabę galimybę turėti Vilniaus
policijos klube vaikams ir jaunimui tokį reikalingą ir naudingą būrelį. Esant galimybei ir
toliau tęsime šį projektą.

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

Aleksandras Ustinovas
A.V.
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