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Vilnius Social Club – Ataskaitai 2014/2015  

 
 

 

Veiklos ataskaita 
2014 m. – 2015 m. 

 
 

I. Kiekybiniai  rodikliai 
 

 Futbolo mokykla: 
 

 Reguliarios veiklos: 
 

Įvyko 21 treniruotė nuo 2014 lapkričio 15 d. iki gegužės 30 d. 
 

Treniruotėse vidutiniškai dalyvavo  16 žmonių. 
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Bendras dalyvavusių žmonių skaičius: 32 vaikai.  

- gimę 1999/2000: 2 vaikai 
- gimę 2001/2002: 7 vaikai 
- gimę 2003/2004: 8 vaikai 
- gimę 2005/2006: 9 vaikai. 
- gimę 2007/2008: 6 vaikai 

 
 

 Sezono uždarymas: 2015 metų birželio 13 d.: 
 

Sezono uždarymo šventė vyko Vilniaus universiteto stadione. Renginyje dalyvavo ne tik dauguma futbolo 
mokyklos auklėtinių, bet ir Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo žaidėjai. Džiaugiamės, kad šventėje apsilankė vaikų 
globos namų ir dienos centro darbuotojai bei kelios vaikų šeimos.  

 

 
 
Nuoroda į video reportažus: https://www.youtube.com/watch?v=-41KDQ7wa2w 

https://www.youtube.com/watch?v=x6IRIHe2rzU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-41KDQ7wa2w
https://www.youtube.com/watch?v=x6IRIHe2rzU
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 Dalyvavimas sporto renginiuose  
 

Turnyras „Pažink pasaulį futbolo aikštėje 2015“, 2015 m. gegužės 7 – 9 d., Kaune. 
 

 
 

 
 

 
 

Turnyrą organizavo Lietuvos futbolo federacija. Renginyje dalyvavo 15 vaikų. Tai buvo pirmasis futbolo 
turnyras, kuriame dalyvavo Vilnius social club komanda. Esame dėkingi Julijai Liepiochinai už finansinę paramą, 
kurios dėka galėjome suorganizuoti vaikų nuvykimą ir parvykimą iš Kauno.  
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 Darbas su savanoriais: 
 

2014 – 2015 metų sezone išaugo mūsų savanorių komanda. Sezoną pradėjome su 2 savanoriais, o sezono 
pabaigoje mūsų buvo 7. Esame dėkingi mūsų savanoriams už jų skiriamą laiką ir pasiaukojantį darbą. Be to, 2015 m. 
gegužės 2 d. Vilnius social club savanorių komanda dalyvavo „Benamių futbolo turnyre“, kuriame užėmė garbingą 4 
vietą. 

 

 
 
 
 

 Socialinis darbas gatvėje su jaunimu: 
 

Vilnius social club kartu su VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro programa „Sofkė“ įgyvendino 2 užsiėmimus 
skirtus Viršuliškėse ir Pašilaičiuose gatvėje laiką leidžiantiems jauniems žmonėms. Džiaugiamės pirmąja patirtimi 
dirbant gatvėje ir jau artimiausioje ateityje planuojame tęsti darbą su gatvės jaunimu.  
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 Organizavijos veiklų viešinimas: 
 

2014 – 2015 metų sezono metu daug stengiamės, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Vilnius social club 
vykdomą veiklą ir susipažintų su organizacijos idėja. Džiaugiamės savo pasiekimais: 

 
- Vilnius social club logotipas, kurį sukūrė Darius Simavičius. 

 
- Organizacijos feisbuko puslapis - https://www.facebook.com/vilniussocialclub 

 
- Organizacijos veiklas pristatantis filmukas, kurį sukūrė Patricijus Petrukonis: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ogsl4CgaUo 
 
 
 

 Kiti renginiai: 
 

Rengynis – gyvoji biblioteka „Football people“, 2014 m. spalio 21 d. Renginį organizavo Nacionalinis socialinės 
integracijos institutas. Renginio metu buvo diskutuojama apie galimybes futbolą naudoti kaip priemonę socialinės 
integracijos tikslais. 
 

 
  

https://www.facebook.com/vilniussocialclub
https://www.youtube.com/watch?v=6ogsl4CgaUo
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II. Kokybiniai rodikliai 
 

 2014 – 2015 metų futbolo mokyklos sezono veiklos rezultatai: 
 

Darbas su grupe. Treniruotėse dalyvavo vaikai iš 3 globos namų ir 3 dienos centrų. Seozno pradžioje vyko 
grupės formavimosi procesas, kuriame vystėsi vaikų tarpusavio santykiai ir bendravimas. Grupės dinamiką 
skatinome naudojant komandines užduotis bei skiriant laiko neformaliam vaikų bendravimui. Prie grupės santykių 
stiprinimo labai prisidėjo mūsų dalyvavimas futbolo turnyre, Kaune. Turėjome ne tik dalyvauti varžybose, bet ir 
gyventi kartu. 

 
Susipažinimas su futbolo treniruočių strūktura. Vaikai mokėsi dalyvauti struktūruotose sporto užsiemimuose, 

laikytis taisyklių ir susitarimų.  
 
Kuno pažinimas. Dalis treniruočių buvo orientuotos koordinacijos ugdymui, atliekamos užduotys vaikams 

padejo geriau pažinti savo kūno reakcijas ir asmenines ribas. 
 
Socialinių įgudžių ugdymas. Vaikai mokėsi būti konkurencinėje  aplinkoje (laimėti ir pralaimėti), išgyveno 

priklausymo komandai patirtį (solidarumas, pagarba). Pagerėjo vaikų bendravimo įgūdžiai sprendžiant konfliktines 
situacijas bei kitas tarpasmeninių santykių problemas. Svarbu pabrėžti, jog dalyvavimas treniruotėse prisidėjo prie 
geresnės vaikų savikontrolės bei emocijų raiškos. 
 
 
 

 Bendradarbiavimas: 
 

2014 -2015 metų sezone bendradarbiavome su: 
 

- Vilniaus Gilės vaikų socialinės globos namais; 
- Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namais; 
- Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namais; 
- Carito „Vilties angelas“ dienos centru; 
- Visų šventųjų šeimos paramos centru; 
- Maltos ordino vaiku dienos centru. 

 

Džiaugiamės praėjusiais metais vykusiu bendradarbiavimu. Jautėme vis augantį pasitikėjimą, vyko 
informacijos apsikeitimas. 2015 metais pradėjome bendradarbiauti su VšĮ Sotas dienos centru ir SOS vaikų kaimu. 
Tikimės, jog kitą sezoną tęsime pradėtą darbą. 
 

Su Lietuvos futbolo federacija toliau palaikome glaudžius ryšius. Federacija suteikė materialinę paramą 
(kamuoliais, vartais, estafečių žymekliais, treniruočių marškinėliais) bei pakvietė mus dalyvauti Kaune vykusiame 
futbolo turnyre. 
 

Vilniaus gedimino technikos universitetas kaip ir praėjusiais metais mums sudarė sąlygas šeštadienio rytais 
organizuoti futbolo treniruotes. Dėkojame jiems už tai! 
 

2015 metais Vilnius social club pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu. Dėka šio 
bendradarbiavimo jau kitą sezoną turėsime galimybę naudotis jų sporto sale! 

 
 

„Vilnius Social Club“ 
 

VšĮ Vilniaus socialinis klubas - Įmonės Kodas 303109851 
 

Banko sąskaita: LT92 7300 0101 3777 5454 -Bankas: Swedbank AB 
 

Tel:+370 645 02 762 - Mail: vilnius.social.club@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/vilniussocialclub 

 

tel:%2B370%20645%2002%20762
mailto:vilnius.social.club@gmail.com
https://www.facebook.com/vilniussocialclub

