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Vilnius Social Club – Ataskaitai 2013/2014 

 
 

- Futbolo Mokykla – 
 

Ataskaita 
2013 m. - 2014 m. 

 
 

I. Kiekybiniai  rodikliai: 
 

1) Reguliariose veiklos 
 
Įvyko 16 treniruočių nuo 2014 sausio 25 d. iki gegužės 31 d. 
 
Treniruotėse vidutiniškai dalyvavo  10 žmonių. 
 

 
 
 
Bendras dalyvavusių vaikų skaičius: 20 žmonių.  

- gimę 2001/2002: 7 vaikai 
- gimę 2003/2004: 5 vaikai 
- gimę 2005: 5 vaikai. 
- gimę 2007/2008: 3 vaikai 
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2) Išvykos: 
 
2014 Birželio 9 d. Vaikai lankėsi Vilniaus Žalgirio – Alytus Dainavos varžybose. Tai buvo sezono uždarymo šventė. 
 

   
 

   
 
 
 

3) Kiti renginiai:  
 
2014 Birželio 11 d. Vilnius social club vedė futbolo užsiėmimą Prancūzų mokyklos šventėje. 
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4) Savanoriai:  
 
2013 – 2014 metų sezone prie organizacijos veiklos prisidėjo 2 savanoriai: Tadas Beržonskas ir Tomas Jankauskas. 
 
Savanoriai prisidėjo prie futbolo treniruočių vedimo, bendravo su vaikais bei įsitraukė į kitas organizacijos veiklas. 
 
 
 

II. Kokybiniai rodikliai: 
 

1) Pagrindiniai 2013 – 2014 metų sezono veiklos su tiksline grupe rezultatai: 
 
Grupės formavimas. Treniruotėse dalyvavo vaikai iš 3 globos namų. Vyko grupės formavimosi procesas, kuriame 
vystėsi vaikų tarpusavio santykiai ir bendravimas. Suformuoti komandą padėjo komandinės užduotys bei skiriamas 
laikas vaikų bendravimui. 
 
Susipažinimas su futbolo treniruočių strūktura. Vaikai mokėsi dalyvauti struktūruotose sporto užsiemimuose. 
Treniruotės trukmės 1val. 15min.:  apšilimas (15 min.), užduotys (30 min.), varžybos (30 min.). 
 
Kuno pažinimas. Dalis treniruočių yra orientuotos koordinacijos ugdymui, atliekamos užduotys vaikams padeda 
geriau pažinti savo kūno reakcijas, asmenines ribas. 
 
Socialinių įgudžių ugdymas. Vaikai mokėsi valdyti konkurenciją (laimėti ir pralaimėti), žaisti laikantis bendrų 
taisyklių, būvimo komandos nariu (solidarumas, pagarba). Pagerėjo vaikų bendravimo įgūdžiai sprendžiant 
konfliktines situacijas bei kitas tarpasmeninių santykių problemas. 
 
 

2) Bendradarbiavimas: 
 

Su globos namais: 
- Vilniaus Gilės vaikų socialinės globos namai 
- Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai 
- Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 

 
Bendradarbiavimo rezultatai: 

 Globos namai pažįsta ir supranta Vilnius social club vykdoma veiklą; 
 Informacijos apie vaikus apsikeitimas; 
 Užtikrintas sklandus treniruočių vykdymo procesas; 
 Išaugo pasitikėjimas Vilnius social club. 

 
2014m. Pradėtas bendradarbiavimas su kitais globos namais (SOS vaikų kaimas ir Vilniaus Minties vaikų socialinės 
globos namai) ir vienu dienos centru (VA Caritas: Vilties angelas). 
 
 
Su Lietuvos futbolo federacija: 
 

Bendradarbiavimo rezultatai: 
 Federacija yra susipažinusi su Vilniaus social club vykdoma veikla; 
 Esant poreikiui federacija teikia  materialinę paramą (kamuoliai, vartai, estafečių žymekliai, treniruočių 

marškinėliai); 
 Išaugo pasitikėjimas mūsų organizacija. 
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Su Vilniaus miesto savivaldybe:  
 

Bendradarbiavimo rezultatai: 
 Savivaldybės jaunimo reikalų skyrius yra susipažinęs su Vilnius social club vykdoma veikla; 
 Savivaldybė esant galimybėms prisideda finansine paramą  (2014 m. skyrė 2000 Lt organizacijos veiklai); 
 Jaunimo reikalų skyrius esant poreikiui padeda užmegzti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. 

 
 
Su Nacionalinis socialines integracijos insitutas:  
 

Bendradarbiavimo rezultatai:  
 

Nacionalinis socialinės integracijos institutas prisideda prie Vilnius social club tinklos kūrimo ir stiprinimo. 
 
 
Su Všį „Geros valios projektai“ – aukok.lt:  
 

Bendradarbiavimo rezultatai: 
 Aukok.lt žino ir supranta Vilnius social club veiklą;  
 Aukok.lt prisideda renkant finansinę paramą organizacijos veiklai. 

 
 
 
3) Atradimai, sėkmės: 

 Prasidėjo pirmosios treniruotės vaikams; 

 Geranoriškas ir kokybiškas bendradarbiauvimas su globos namais; 

 Jaučiamas aiškus tikslinės grupės poreikis vykdomai veiklai; 

 LFF parama; 

 Didėjantis ir stiprėjantis Vilnius social club organizacijos tinklas. 
 
 

 
4) Iššūkiai: 

 Sporto salės paieška; 

 Pasitikėjimo Vilnius social club stoka pradedant bendradarbiavimą su naujais globos namais; 

 Stabilumo ir reguliarumo užtikrinimas vykdant treniruotes vaikams;  

 Ilgalaikių remėjų paieška; 

 Savanorių paruošimas vesti futbolo treniruotes vaikams. 
 
 
 

5) Tikslai sezono 2014/2015: 

 Reguliariai dirbti su esama vaikų grupe iš 3 globos namų; 

 Plėsti treniruočių prieinamumą bendradarbiaujant su naujais globos namais ir dienos centru; 

 Ilgalaikio bendradarbiavimo su Vilniaus ir M. Romerio universitetais kūrimas; 

 Surasti galimybių naudotis nemokamos sporto salės paslaugomis; 

 Savanorių komandos palaikymas ir jų kvalifikacijos kėlimas; 

 Bendradarbiavimo su LFF stiprinimas siekiant, tęstinės materialinės paramos, bendrų renginių organizavimo 
bei tapimo Vilniaus Regiono Futbolo sąjungos nariu; 

 Didinti Vilnius social club žinomumą.  


