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Sveiki!
2018 – 2019 m. ataskaitą parašėme norėdami pasidalinti su jumis Vilnius social 
club istorija, kurią kuriame jau 6 metus.

Puikių darbuotojų ir savanorių komandos dėka šiais metais palaikėme ryšį su 
beveik 200 vaikų ir jaunuolių. Džiaugiamės, kad galėjome pasikliauti virš 50 
įvairiausių partnerių. Visi kartu dirbome tam, kad mūsų sutikti vaikai ir jaunuoliai 
galėtų patirti pagarbų ir pasitikėjimu grįstą santykį, džiaugtųsi savo teise saugiai 
augti, žaisti ir mokytis.

Šis sezonas mums buvo ypatingas – pradėjome „statyti namus“ Naujininkuose 
ir tai mums buvo didelis iššūkis!

Daug nežinomybės, staigmenų, problemų ir sudėtingų sprendimų! Bet buvome 
užsispyrę ir nepasidavėme. Sutikome daugybę nuostabių žmonių ir įmonių, kurios 
padėjo mums pasiekti tikslą – 2019-ųjų rudenį Vilnius social club pagaliau turės 
savo namus Naujininkuose.

Vilnius social club „namų“ statybos – tai ne vien plytų ir dažų istorija. Tai yra 
mūsų didžiulis noras ilgam įsilieti į šio įdomaus rajono gyvenimą.

Įsikūrę Naujininkuose, mes ir toliau sieksime atliepti vaikų, jaunuolių bei 
bendruomenės poreikius. Naujame 2019 – 2020 m. sezone plėtosime darbo 
gatvėje programą – savo patalpose įkursime jaunuolių konsultacijų erdvę. Taip 
pat  pradėsime naują, jau trečią, Vilnius social club programą – „Paauglių klubą“.

Ačiū jums už palaikymą ir bendradarbiavimą, kad ir kas bebūtumėte. 

                                                                        



Apie mus
Vilnius social club veikia nuo 2013 m. Pradėjome nuo 
futbolo užsiėmimų globos namuose augančių vaikų grupei. 
2019 m. galime pasidžiaugti dviem sėkmingai veikiančiomis 
socialinio darbo programomis vaikams ir jaunuoliams: 

       Futbolo programa 

       Darbo gatvėje programa Naujininkuose

Pirmus 3 metus Vilnius social club kūrėsi ir augo savanorių 
dėka. 6-ajame sezone mūsų komandoje veikė  11 savanorių 
ir 9 darbuotojai.

Esame tam, kad kiekvienas mūsų sutiktas vaikas ar jaunuolis, nepriklausomai nuo jo 

socialinės ar finansinės situacijos bei vidinių resursų, turėtų galimybę patirti pagarbų santykį 

ir gauti jo poreikius atitinkančią pagalbą.
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Savanoriai
Savo komandos neįsivaizduojame be savanorių. Savanoriai ne tik atlieka tam tikras funkcijas, bet 
ir sukuria ryšį su vaikais ir jaunuoliais. Tikime, kad ryšiui atsirasti reikia laiko, todėl savanorius 
kviečiame praleisti su mumis bent vieną sezoną. Savanoriai dalyvauja futbolo programos 
užsiėmimuose ir mobiliuose futbolo užsiėmimuose Naujininkuose, lydi vaikus į turnyrus, į Vilnius 
social club stovyklas, dalyvauja mokymuose, kartu su treneriais ieško geriausių sprendimų 
vaikams.

11 savanorių: Tadas, Tomas, Linas, Miglė, Vaidotas, Justinas, Artūras K., Darius, Artūras, Raminta, Inga.

Šioje savanorystėje patinka sutikti darbui atsidavusius 
žmones, jų atvirumą ir paprastumą bendraujant su 
jaunuoliais, taip pat matyti kaip tai svarbu jauniems 
žmonėms. Iš tikrų jų kol kas labiausiai padedu sau 
pačiai augti kaip asmenybei. Išeinant „iš komforto 
zonos“, bendraujant su nepažįstamais ir pirmą 
kartą patenkant į skirtingo pobūdžio situacijas su 
paaugliais.

Inga, savanoriauja darbo gatvėje programoje 7 mėnesius

Savanoriauju nes tikiu, kad tokios organizacijos, 
kaip Vilnius social club, mūsų visuomenėje yra 
reikalingos. Čia vaikai ir jaunuoliai gali būti savimi, 
pyktis, išgyventi konfliktus, džiaugtis, pasisemti gerų 
emocijų, mokytis vieni iš kitų, bendrauti su draugais, 
savanoriais.

Tomas, 6 metus savanoriauja

 Vilnius social club futbolo programoje

2 savanoriai praleido su Vilnius social club jau 6 metus!

2 savanoriai patys lankė Vilnius social club futbolo programą, o užaugę pradėjo treniruoti kitus vaikus.

Vilnius social club’e savanoriauja įvairių profesijų žmonės: studentai, verslininkai, valstybinių įstaigų 
darbuotojai, moksleiviai,  menininkai, žurnalistai.
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Futbolo programa
Vilnius social club futbolo programoje sportas yra naudojamas kaip socialinio darbo priemonė. 
Mes siekiame ne sportinių rezultatų ar vaikų užimtumo, bet kokybinio teigiamo pokyčio vaiko ar 
jaunuolio gyvenime. 

69 vaikai ir jaunuoliai 7 – 19 metų 5 grupės 150 užsiėmimų 2 darbuotojai

10 savanorių

Laisvalaikis: 
bendraujame, 
stipriname santykį.

Užduočių atlikimas: atlikdami įvairius 
pratimus geriname koordinacijos ir
kamuolio valdymo įgūdžius.

Futbolas: žaidžiame be teisėjo, 
mokomės valdyti savo emocijas 
ir būti komandos dalimi.

Aptarimas: kalbamės apie tai, kaip 
sekėsi žaisti ir padėti savo komandai, kaip 
jaučiausi, kas supykdė/pradžiugino ir kt.

Aptarimas su savanoriais: 
analizuojame užsiėmimą,
aptariame darbo su vaikais niuansus.

1 2 3 4 5

Užsiėmimo struktūra

3 išvykos 1 vasaros stovykla 5 turnyrai17 partnerių
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Pirmą kartą dirbome su futbolo programos dalyviu individualiai. Individualus darbas suteikia 
galimybę padėti sunkumus patiriančiam vaikui ir kartu siekti teigiamų pokyčių jo gyvenime. 
Visus metus treneris papildomai susitiko su globos namuose gyvenančiu vaiku, bendravo 
su globos namų administracija, šeimynos auklėtoja ir psichologe. Sezono pabaigoje vaikas 
išmoko kontroliuoti savo emocijas ir elgesį, buvo priimtas grupės ir joje jautėsi saugiai.

Atostogų metu su vaikais keliavome į kiną ir į batutų parką. Tokios išvykos – tai galimybė 
pasiūlyti vaikams veiklą už futbolo salės ribų bei stiprinti santykį tarp futbolo programos 
dalyvių, trenerių ir savanorių. 

Birželį organizavome pirmąją vasaros stovyklą mažiesiems futbolo programos dalyviams. 
Būdami kartu ne futbolo aikštelėje toliau mokėmės nuoširdžiai ir pagarbiai bendrauti, padėti 
kitiems, laikytis susitarimų.

Siekdami sisteminių pokyčių vaikų ir jaunuolių gyvenimuose, reguliariai bendradarbiavome 
su partneriais: globos įstaigomis, vaikų dienos centrais, socialiniais darbuotojais ir kt. 

Daugiau nei futbolas 
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Atsiliepimai
Vilnius social club – tai labai draugiška komanda! Tai galimybė ne sėdėti namuose, o žaisti futbolą. Vilnius 
social club komanda visada padės ir nenuleis rankų. Šį sezoną svarbiausia man buvo naujos pažintys ir 
futbolo rungtynės. Aišku, ir bendravimas yra vienas iš svarbiausių momentų. Pavyzdžiui, su Sedriku tiesiog 
linksma pakalbėti apie kažką. Šiaip man nepatinka sėdėti namuose, todėl stengiuosi visada lankyti treniruotes. 
Buvau laimingas, kai komandos draugai mane pakvietė dalyvauti turnyre 3x3. Ten buvo žiauriai faina! Labai 
džiaugiuosi, kad susipažinau su Vilnius Social Club. Ačiū.

Nerijus, 17 metų

Mano sūnus futbolo programą pradėjo lankyti kai šeima skyrėsi. Tėčiui išėjus, vaikas užsisklendė, tapo piktas ir 
nusivylęs. Pradėjęs lankyti futbolą, jis surado kitus autoritetus, kuriais norėtų sekti. Jis pasitiki futbolo treneriu 
ir vienoje anketoje įvardijo kaip antrą asmenį po mamos, į kurį gali kreiptis esant sudėtingai situacijai. Susirado 
naujų draugų, pamatė jog yra ir kitaip (sudėtingiau) gyvenančių vaikų. Dėkoju už puikų sezoną ir didelę pagalbą 
vaikui!

Vilma, 12 m. vaiko mama

Vilnius social club – vienintelis klubas, kuriame berniukai „išlieka“ taip ilgai, drąsiai tai galime sakyti, nes 
turime nemažai patirties – kituose klubuose vaikai „užsibūna“ ne ilgiau kaip pusę metų. Puiki organizacija, 
kurioje vaikai stipriai motyvuojami, įgalinami dalyvauti sprendžiant problemas (nėra paliekami nuošaly kaip 
stebėtojai), yra pilnateisiai dalyviai. Draugiški santykiai, atsakingi treneriai, stiprus atgalinis ryšys (refleksijos) 
moko mus kitaip pažvelgti į sporto teikiamas galimybes. Vyriška bendruomenė, atsakingo, mandagaus 
vyriškumo pavyzdys – to labai trūksta kasdieninėje vaikų globos namų vaikų aplinkoje.
                                                                                                                                          Vilija,  „Gilės“ globos namų auklėtoja
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Darbas gatvėje

Darbas 
gatvėje

Išėjimai į gatvę
Mobilūs užsiėmimai

Darbas su partneriais

Darbas su grupėmis

Individualus darbas

Išėjimai į gatvę:

Mūsų kasdienis buvimas Naujininkų gatvėse yra svarbiausia darbo gatvėje programos dalis. Išė-
jimų metu palaikome ryšį su jau pažįstamais vaikais ir jaunuoliais bei nuolat susipažįstame su vis 
naujais žmonėmis.
Jaunuolių pasitikėjimas leidžia atvirai kalbėtis jiems aktualiomis temomis: apie santykius su ben-
draamžiais, santykius su tėvais, vartojimą, lytinius santykius, nusikalstamumą ir pan. Būdami 
gatvėje tampame paauglių ir jaunimo gyvenimo realybės ekspertais – žinome jų besikeičiančius 
pomėgius, sunkumus ir socialinę aplinką.

 į gatvę išėjome 
140 kartų

vienas išėjimas 
truko ~2 val.

  gatvėje praleidome 
266 valandas

 nuolatos palaikėme 
ryšį su ~80 jaunuolių

per sezoną  nuėjome 
~391 kilometrą

vieno išėjimo metu bendravom su 
~13 jaunuolių ir su 4  „chebrom“

susipažinome su 
30 naujų žmonių

Darbas su jaunimu gatvėje – tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti tvirtus santykius 
su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis ir teikti jiems visapusišką socialinę bei ugdomąją 
pagalbą.
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Individualus darbas:

Individualus palydėjimas yra vienas iš konkrečių gatvės darbuotojų pasiūlymų žmonėms, kuriuos 
sutinkame Naujininkuose. Individualaus darbo trukmė priklauso nuo jaunuolio situacijos ir 
poreikių. Kartais užtenka kelių susitikimų, o kartais reikia dvejų metų. Dirbdami su žmogumi 
individualiai į procesą įtraukiame jo šeimą, mokyklą, kitus partnerius. Individualus palydėjimas 
padeda paaugliams ir jaunuoliams pagerinti savo asmeninius įgūdžius ir pasiekti įvairius išsikeltus 
tikslus: pradėti lankyti būrelį ar vaikų dienos centrą, susirasti darbą, įveikti žygį, sudalyvauti 
saugumo mokymuose.

Vilnius social club komanda man nerealiai padėjo, o už tai esu labai dėkingas. Su darbuotojų 
pagalba susiradau darbą ir dabar jame vis dar dirbu. Užmokestis mane tenkina. Priekaištų neturiu, 
linkiu ir toliau tobulėti.
                                                                                                                                                    Danielius, 18 m. 

Darbas su grupėmis:

Atsiradus stipresniems ryšiams tarp gatvės darbuotojų bei jaunų žmonių inicijuojame bendras 
veiklas: išvykas, žygius, stovyklas, jaunimo mainus. Šiais metais ypatingai džiaugiamės mūsų 
inicijuota ir sėkmingai įgyvendinta merginų grupelės idėja. Naujininkų kiemuose sutiktas merginas 
kvietėme dalyvauti 10 susitikimų, kurių metu jos turėjo galimybę gerinti savo socialinius įgūdžius, 
stiprinti pasitikėjimą savimi bei mokytis būti savimi grupėje.

Man visos veiklos, kurias daro Margarita ir Kasparas pakelia nuotaiką. Pavyzdžiui, ateini į stadioną 
nusiminus, o iš stadiono išeini su labai gera nuotaika. Man labiausiai įsiminė merginų grupelė bei 
vasaros stovykla Antalieptėje. Buvo fantastika, kad galėjau gerai praleisti laiką.
                                                                                                                                                           Evelina, 14 m.

 individualiai dirbome su 8 
žmonėmis

 individualios konsultacijos 
truko 130 valandų

su 2 paaugliais dirbome 
antrus metus

 subūrėme 
pirmąją merginų 
grupelę

merginų grupelė 
turėjo 10 
susitikimų

 vasarą organizavome 12-14 metų 
amžiaus paauglių stovyklą, kurioje 
dalyvavo 9 jaunuoliai
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Mobilūs užsiėmimai:

Mobilūs užsiėmimai yra viena įdomiausių mūsų vykdomo darbo gatvėje dalių. Kartą per savaitę 
iš anksto sutartu laiku ateiname į „Juventos“ gimnazijos stadioną su futbolo kamuoliais ir 
žaidimais. Į stadioną susirenka įvairaus amžiaus ir pomėgių jaunuoliai. Vieni ateina žaisti futbolą, 
kiti – pabendrauti, pažaisti kitus žaidimus. Kuriame erdvę, kurioje jaunuoliai gali patirti ir 
mokytis „saugesnio“ buvimo gatvėje. Mobilius užsiėmimus organizuoja Vilnius social club gatvės 
darbuotojai, futbolo treneriai ir savanoriai.

Darbas su partneriais:

 sezono metu aplankėme 12 partnerių   palaikome ryšį su 21 partneriu

Siekiame pokyčių žmonių gyvenimuose, todėl renkamės veikti ne vieni. Nemažai dėmesio skiriame 
bendradarbiavimui ir pagalbos tinklo stiprinimui. Kokybiškas bendradarbiavimas yra įmanomas 
tik tada, kai žmonės vieni kitus pažįsta ir gerai supranta savo bei vienas kito vaidmenis. Dėl šių 
priežasčių kiekvienais metais aplankome savo partnerius: dienos centrus, socialinius darbuotojus, 
mokyklas ir kt. Kalbamės apie darbinius iššūkius ir kartu ieškome bendradarbiavimo galimybių

Iš ilgametės praktikos galiu drąsiai teigti, kad Vilniaus socialinis klubas buvo vienintelė organizacija, 
kuri taip glaudžiai bendradarbiavo su mokykla vardan vaikų gerovės. Socialinė darbuotoja 
Margarita be galo atsakinga, lengvai užmezga kontaktą su vaikais, kryptingai dirba, todėl buvo 
pasiektas užsibrėžtas tikslas. GIRIU jus už nuoširdų darbą. Taip ir toliau, nesustokite!
 
                                                                  Greta Sinkevičienė, Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcio centro socialinė pedagogė

 įgyvendinome 
21 mobilų 
užsiėmimą

 viename užsiėmime 
vidutiniškai dalyvavo 
31 jaunuolis

 kartą užsiėmime 
dalyvavo net 49 
jaunuoliai

 mobilius užsiėmimus 
padėjo įgyvendinti 2 
savanorės
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Tinklas
Sąmoningai renkamės veikti ne vieni, nes siekiame sisteminių ir giluminių pokyčių žmonių gyvenime. Esame 
dviejų tinklų – tarptautinio ir nacionalinio – nariai. Be to, nuolat plečiame partnerių ratą, siekdami burti ir sti-
printi pagalbos vaikams ir jauniems žmonėms tinklą Vilniaus mieste.

Tapome pasaulinio socialinių gatvės darbuotojų tinklo Dynamo International 
nariu ir atstovu Lietuvoje. Šis tinklas jungia tūkstančius gatvės darbuotojų, 
dirbančių visame pasaulyje. Lietuvoje veikiantiems gatvės darbuotojams narystė 
Dynamo international tinkle suteikia galimybę mokytis, keistis patirtimi, dalyvauti 
sprendimų priėmime sprendžiant nelygybės ir socialinės atskirties problemas 
tarptautiniu lygmeniu.

Prisijungėme prie Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo. Tinklas 
siekia mažinti skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje, stiprinti nevyriausybinių 
organizacijų institucinius gebėjimus, plėtoti nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis. Tapę tinklo 
nariais galime dar geriau atstovauti žmonių, su kuriais dirbame, interesus.

Kartu su partneriais iš Pal. J. Matulaičio socialinio centro ir VA Caritas 
Alternatyvaus mokymosi centro jaunimui inicijavome derybas su Vilniaus m. 
savivaldybe dėl kokybiškų socialinių paslaugų sunkumus patiriantiems jauniems 
žmonėms. Plėtojant socialines paslaugas Vilniuje, svarbu deramą dėmesį skirti 
jaunuoliams, iškritusiems iš švietimo sistemos arba esantiems rizikoje „iškristi“ 
iš jos, turintiems priklausomybes, išgyvenantiems benamystę arba esantiems 
rizikoje joje atsidurti, turintiems polinkį į nusikalstamą veiklą.

Mūsų partneriai:

   Vaikų dienos 
centrai/Atviri 

jaunimo 
centrai 

11

Mokyklos

 6

Neformalaus 
švietimo
 įstaigos

 2

  Specializuotas    
  paslaugos 
     jaunimui

 10
Globos 
įstaigos

 5

Kita

5
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Mūsų nauji „namai“

Visą sezoną įrenginėjome patalpas Naujininkuose, tad jau šį rudenį turėsime savo „namus”.  
Dzūkų g. 37 pirmo aukšto patalpos nebuvo naudojamos virš 10 metų. Jas išsinuomojome iš 
Vilniaus m. savivaldybės lengvatinėmis sąlygomis iki 2028 m. balandžio mėn. Patalpose nebuvo 
šildymo sistemos, elektros, vandens, buvo išgriautos nešančios sienos ir konstrukcijos, išdaužyti 
langai, pastatytas nelegalus priestatas. Per 2018 – 2019 metus į patalpų  įrengimą investuosime 
virš 80000 €.

 Kas liko

Apdailos darbų pabaiga. 
Šildymo sistemos paleidi-
mas. WC ir dušo patalpų 
įrengimas. Baldų monta-
vimas. Įkurtuvės!

Projekto rengimas. Projekto derinimas. Leidimo kapitaliniam 
remontui gavimas. Finansavimo ir paramos daiktais/
paslaugomis užtikrinimas. Griovimo darbai ir konstrukcijų 
tvirtinimas. Grindų demontavimas. Šildymo sistemos įrengimas. 
Grindų betonavimas. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymas. 
Prisijungimas prie elektros tinklų. Elektros instaliacija. Lubų 
išardymas. Naujų pertvarų įrengimas. Apdailos darbų pradžia. 
Apsaugos sistemos įrengimas. Nelegalaus priestato griovimas.
Fasado atstatymo darbai. Virtuvės montavimas. Sienų ir grindų 
šiltinimas. Naujų langų ir durų montavimas. Apsauginių žaliuzių 
montavimas. Vidaus apdailos darbai. Priestato stogo keitimas.

  Kas padaryta

rėmėjų  finansinė parama 50995 €

parama daiktais ir paslaugomis 19244 €

Jau investavome 70239 € :
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Po pirmų pirmo pokalbio žodžių jau tikėjau tuo, ką šie žmonės iš Social club daro. Ir labai džiaugiuosi, kad  mūsų 
keliai susitiko. Nuoširdžiai norime ir linkime, kad nauji namai, prie kurių atsiradimo mums teko garbė prisidėti, 
taps ne tik patogia vieta klubo veiklai, bet ir erdve, kuri edukuoja, motyvuoja ir įkvepia. Būtent tokią energiją 
išgyvenome mes, architektai.
                                                                                              Tomas Lapė, architektas, architektūros studijos „ Studija  lape“vadovas

Vilnius social club dirba su vaikais, kurie dažnai visų užmiršti, palikti, leidžia laiką gatvėje. Futbolas, žmogiškas 
rūpestis ir kantrus darbas suteikia viltį, kad šių vaikų ateitis gali būti šviesesnė. Vilniaus savivaldybei didelė 
garbė būti šios organizacijos partneriu. 

Povilas Poderskis, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius

Sakoma, kad geri darbai grįžta su kaupu. O kas būtų, jeigu gerą darbą darytume nesitikėdami gauti nieko 
atgal? Prisidėti prie šios socialinės iniciatyvos mus paskatino tik vienas dalykas – nes galime. Padaryti gerą 
darbą daugiau priežasčių tiesiog nereikia. Linkime Jums ir toliau sėkmingai plėsti savo veiklą!

Agnė Fainienė, Woodiamo dizainerė/partnerė

Tariame AČIŪ visiems, kas prisidėjo prie patalpų 
įrengimo!
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Žiniasklaida apie mus
Straipsniai:

Vilnius social club: svarbu eiti pas tuos, kurie atrodo nepasiekiami (video apie 
socialinį darbą gatvėje).Bernardinai.lt

Vaikai ir jaunuoliai gatvėje. Pagalba ateina. 15min.lt

Vilnius social club: kai futbolas tampa gyvenimo mokytoju. Bernardinai.lt

Ant iškritimo ribos: ką valstybė siūlo socialiai atskirtam jaunimui? Alfa.lt

Atnaujintame „Juventos“ gimnazijos stadione nebelieka vietos darbui su vaikais 
gatvėje? 15min.lt

Darbas viename problemiškiausių Vilniaus rajonų: turi paklusti taisyklėms. Lrytas.lt

Vilnius social club: stengiamės atsiliepti į kylančius socialinius iššūkius. 
Bernardinai.lt

Darbas su nepilnamečiais vieno pavojingiausių Vilniaus mikrorajono gatvėse: įsilieja 
į jų gretas, kad galėtų padėti. Delfi.lt
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http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-10-05-vilnius-social-club-savanoriai-svarbu-eiti-pas-tuos-kurie-atrodo-nepasiekiami/172199
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-10-05-vilnius-social-club-savanoriai-svarbu-eiti-pas-tuos-kurie-atrodo-nepasiekiami/172199
https://www.15min.lt/media/timeline/vaikai-ir-jaunuoliai-gatveje-pagalba-ateina
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-12-12-vilnius-social-club-kai-futbolas-tampa-gyvenimo-mokytoju/173303
https://www.alfa.lt/straipsnis/50381704/ant-iskritimo-ribos-ka-valstybe-siulo-socialiai-atskirtam-jaunimui?fbclid=IwAR0BiuaTn3waBabxJ_Yzwez9RulJu6BND2ipCifsBWo7rkzHV7S3aEgqSoI
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atnaujintame-juventos-gimnazijos-stadione-nebelieka-vietos-darbui-su-vaikais-gatveje-56-1149456?copied 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atnaujintame-juventos-gimnazijos-stadione-nebelieka-vietos-darbui-su-vaikais-gatveje-56-1149456?copied 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2018/11/29/news/darbas-viename-problemiskiausiu-vilniaus-rajonu-turi-paklusti-taisyklems-8392923/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-11-07-vilnius-social-club-stengiames-atsiliepti-i-kylancius-socialinius-issukius/172716
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-11-07-vilnius-social-club-stengiames-atsiliepti-i-kylancius-socialinius-issukius/172716
https://www.delfi.lt/darbas/profesijos/darbas-su-nepilnameciais-vieno-pavojingiausiu-vilniaus-mikrorajono-gatvese-isilieja-i-ju-gretas-kad-galetu-padeti.d?id=80969097
https://www.delfi.lt/darbas/profesijos/darbas-su-nepilnameciais-vieno-pavojingiausiu-vilniaus-mikrorajono-gatvese-isilieja-i-ju-gretas-kad-galetu-padeti.d?id=80969097


Darbas su jaunimu. Žmogaus teisių balsas.

Vienas skirtingas Vilnius. NYLA live. 

Pokyčių futbolo klubas. LRT radijo dokumentika. 

Vilniaus Social Club dirba atsidavę žmonės. Cedrico Raffier žodžiai, kad organizacija nori prisidėti prie socialinio 
teisingumo, nėra tik gražios frazės. Jis kiekvieną dieną tuo gyvena. Teko stebėti Social Club treniruotes. 
Mačiau kaip noriai į jas renkasi vaikai ir paaugliai. Jų nuomonės ir žodis čia svarbus. Vilnius Social Club yra 
saugus prieglobstis, kur vaikai gali atsipalaiduoti ir būti išgirsti. Tai, kad šį organizacija padeda keistis, liudija 
istorijos.                                                                                                                                                        

Vita Ličytė, LRT žurnalistė

Kas ir kaip Lietuvoje dirba su rizikos grupių jaunuoliais? (nuo 28:55). LRT Radias

Radijo laidos ir “podcastai”:
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 https://www.ztbalsas.lt/podcastas/ztb-podcastas-jaunimo-politika-17-epizodas/
 https://nanook.lt/podcast/vienas-skirtingas-vilnius/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067065/radijo-dokumentika-pokyciu-futbolo-klubas?fbclid=IwAR0dkJvulchRjB6VYk_I3xwO-hyKRF5MBkUBEuc8nQIuYFSYM0tDo9QCZ1w
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000065506/10-12-alternatyvaus-mokymosi-centras-jaunimui?fbclid=IwAR3deyBpcWJcOtzuQkNIzNg3JlXKAfgM2W365ZOXz6VtFViMVwlw9TNfWWc


Parama iš verslo 
įmonių

47%
83418 €

29%
51398 €

Projektinis 
finansavimas

7%  12535 €
Pajamos už paslaugas

11%  19244 €
Parama daiktais/paslaugomis

6%  11785 €
Privatūs aukotojai

46% 
70239 €

Vilnius social club 
namų įrengimas

  21%  
 30986 €
Darbas gatvėje

14%  21315 €
Administravimas

2%  3169 €
Darbuotojų mokymai

6%  9495 €
Lėšų paieška ir komunikacija

11%  15881 €
Futbolo programa

Finansinė ataskaita
Vilnius social club sezonas prasideda rugsėjį ir baigiasi rugpjūtį. 6-ajame sezone turėjome rasti 
finansavimą ne tik mūsų veikloms, bet ir patalpų remontui.

Gautos lėšos: 178380 €

Išlaidos: 151085 € 

6-ojo sezono lėšų likutis perkeliamas į 7-ojo sezono biudžetą.
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Dėkojame
Už finansinę paramą mūsų veikloms:

Už paramą daiktais ir paslaugomis:

Už erdves futbolo užsiėmimams:

Už Vilnius social club “namų” įrengimą:

Adomui Žadeikai

nariams:

Rasai Rožanskienei, VIDA - Vilnius Infrastructure Development Agency
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info@vilniussocialclub.lt
+37067162014
Fb: Vilnius Social Club
www.vilniussocialclub.lt

VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
Įmonės kodas: 303109851
Adresas: Dzūkų g. 37, Vilnius
Sąskaita: LT927300010137775454
Bankas: Swedbank

Kontaktai
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