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Sveiki,  

pristatome Vilnius social club 7-ojo sezono ataskaitą. Šis sezonas buvo 

ypač turtingas ir intensyvus, kupinas iššūkių, kuriuos reikėjo įveikti: 

persikėlimas į naujas patalpas Naujininkuose, Covid-19 pandemija. Visa 

tai suteikė galimybę ne tik augti, bet ir subręsti.

Visus šiuos metus net sunkiausiais momentais mūsų komanda buvo kar-

tu. Motyvuotos ir drąsios darbuotojų komandos dėka mes galėjome pa-

laikyti ir lydėti vaikus bei jaunuolius. Taip pat esame labai dėkingi mūsų 

savanoriams bei daugeliui partnerių ir rėmėjų už palaikymą, bendradar-

biavimą ir pasitikėjimą.

Mes ką tik išgyvenome neturintį precedento karantiną. Šis krizės laiko-

tarpis išryškino įsisenėjusias mūsų visuomenės problemas: ne visi turi 

galimybę mokytis, sveikai maitintis, dirbti ir apskritai jaustis saugūs. Dabar 

yra geriausias laikas apmąstyti, ar gerbiame visuotinę teisę mokytis, sau-

giai augti ir tobulėti? Kaip suteikti jaunuoliams galimybę dirbti? Ar tikrai 

galime kalbėti apie lygias galimybes visiems? 

Kviečiame kartu apmąstyti šiuos klausimus ir nepamiršti vaikų ir jau-

nuolių, augančių sudėtingomis sąlygomis. Būtent jie yra didžiausias įkvėpi-

mo šaltinis mums. Esame pasiryžę kovoti už jų teises ir telkti visuomenę 

siekiant socialinio teisingumo visiems, nes solidarumas yra geriausias at-

sakas į bet kokią krizę. 
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Viešosios erdvės už tvoros:
„Gal įmanoma, kad atidarytų, jeigu prašyti gražiai?“ 

 
„Suplyšusi danga – mažas minusas“
 
Šiame stadione 2016 m. pradėjome organizuoti mobilius futbolo užsiėmimus. Prieš 
ateidami į stadioną su futbolo kamuoliais, gatvės socialiniai darbuotojai virš mėne-
sio dirbo Naujininkų gatvėse ir jau pažinojo dalį laiką gatvėje leidžiančių vaikų ir jau-
nuolių. Pastebėję, kad „Juventos“ stadionas yra pagrindinė jų susibūrimo vieta, kartu 
su futbolo treneriais nusprendė kartą per savaitę organizuoti čia mobilius futbolo 
užsiėmimus. Jie greitai tapo populiarūs: nors stadiono danga buvo visiškai suplyšusi, 
į užsiėmimus susirinkdavo 30-50 žmonių. Vienas jų, 12-os metų Davidas, pasakojo, 
kad laukė šių užsiėmimų: „Iš anksto su draugais susitardavom, kad eisim. Suplyšusi 
danga trukdė, bet čia toks mažas minusas“, – pasakoja jis ir priduria: „Į stadioną ir 
šiaip ateidavom pažaisti visokių žaidimų, kol jo neuždarė“. 

2019 m. lapkritį stadionas buvo suremontuotas, aptvertas ir užrakintas. Su gim-
nazijos administracija susitarėme, kad mobilūs užsiėmimai gali vykti toliau, tačiau 
atmosfera pasikeitė. Anksčiau užsiėmimų metu kūrėsi tikra bendruomenė: susirink-
davo vaikai ir jaunuoliai iš skirtingų rajono vietų, jie pradėjo geriau vieni kitus pažinti 
ir priimti, pradėjo rūpintis erdve, galėjo patirti kitokį – saugesnį – buvimą gatvėje. 
Dabar stadione jie jaučiasi svetimi, tarsi tie, kuriuos įleido į tvarkingą erdvę vos porai 
valandų. „Jei susitikčiau su žmogum, kuris gali atidaryti stadioną?.. Pasakyčiau, kad 
atidarytų. Juk dauguma vaikų nori, kad būtų atidarytas“, –  svarsto Davidas.

Dirbdami su jaunais žmonėmis pastebime, kad Vilniuje yra didžiulis jaunimo infrastruktūros 
trūkumas. Jauniems žmonėms, išgyvenantiems skurdą ar kitus sunkumus, nepaprastai svar-
bu turėti aplinką, kur jie gali socializuotis su savo bendraamžiais ir jaustis saugūs. Gera 
praktika yra atviri ir visiems prieinami sporto aikštynai, stadionai. Naujininkuose tokia vieta 
buvo „Juventos“ gimnazijos stadionas. 

„Gal įmanoma, kad atidarytų (stadioną), jeigu prašyti 
gražiai? Stadione buvo gera pabūti, dabar va čia prie 
supynių būnam. Bet kartais ateina tėvai su mažais 
vaikais ir mus išvaro“.
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„Penkta grupė“

Mobilūs futbolo užsiėmimai yra Darbo su jaunimu gatvėje programos dalis. Mobilių 
užsiėmimų dalyvius, kurie nori lankyti futbolą reguliariai, kviečiame prisijungti prie 
Futbolo programos. Būtent taip nutiko Davidui ir keliems jo draugams iš Naujininkų, 
kurie jau tris metus ne tik ateina į mobilius užsiėmimus, bet ir lanko Vilnius social 
club futbolo programą. Naujininkuose susikūrusią grupę vadiname tiesiog „Penkta 
grupė“. Šią grupę reguliariai lanko 15 jaunuolių nuo 12 iki 15 metų.

Susikūrus „Penktai grupei“, atsirado naujas iššūkis: rasti salę, kur vyktų šios grupės 
užsiėmimai. Naujininkuose esančios mokyklos šios grupės nepriėmė, todėl vaikams 
teko keliauti į skirtingas vietas: į Saulėtekį, į Senamiestį bei Liepkalnį. Tik po dvejų 
metų užsiėmimai persikėlė „arčiau namų“, į Naujininkus. Kur vyks užsiėmimai nau-
jais mokslo metais – kol kas neaišku, kadangi nuo rugsėjo Vilniuje keičiasi sporto 
salių rezervacijos tvarka.
 
 
Teisė į saugią aplinką ir viešąją erdvę – ne visiems

Tiek situacija su suremontuotu stadionu, tiek sunkumai ieškant futbolo užsiėmi-
mams tinkamos salės rodo, kad mes – kaip visuomenė ir valstybė – vis dar nesuge-
bame užtikrinti teisės į saugią aplinką ir viešą erdvę visiems. Tai nėra vien infras-
truktūros klausimas, tai visų pirma požiūrio klausimas. Kaip mes žiūrime į paauglį 
ar jaunuolį? Ką žinome apie jo poreikius: būti išgirstam, tobulėti ir augti saugiai? 
Ar esame pasiruošę įsileisti jį į (mūsų akimis) tvarkingą erdvę? Kaip mes saugome 
tvarką viešose erdvėse: kalbamės vieni su kitais, bandome vieni kitus išgirsti, o esant 
poreikiui – pastatome papildomą šiukšliadėžę? Ar skubame kviesti policiją bei statyti 
tvorą, pro kurią gali įeiti tik tam tikri, atrinkti, žmonės?
 
Mes su nerimu stebėjome, kaip remontuojamas Naujininkų vaikų ir jaunuolių 
pamėgtas stadionas. Nujautėme, kad virš jo išdygs tvora. Su nerimu pradedame 
8-ąjį Futbolo programos sezoną, nežinodami, ar pavyks rasti tinkamas erdves 
užsiėmimams. Privalu stabdyti Lietuvoje įsivyravusią tendenciją, kai sutvarko-
mos ir apšviečiamos dažniausiai prie mokyklų esančios sportui skirtos erdvės, bet 
pradedamas riboti prieinamumas tvoromis ir/ar užraktais. Besirūpindami infras-
truktūra, nepamirškime žmonių, kuriems ji yra skirta.
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2019 – 2020 m. 
trumpai 

Tęsėme įprastas veiklas: Futbolo programą ir 
Darbą su jaunimu gatvėje.
Prasidėjo pasiruošimas naujai programai – 
„Paauglių klubui“.
Po atostogų atnaujinome mobilius futbolo 
užsiėmimus „Juventos“ gimnazijos stadione.

Organizavome pirmąjį Lietuvos gatvės 
darbuotojų susitikimą.
Po pusantrus metus trukusio remonto 
persikraustėme į savo namus Naujininkuose, 
Dzūkų g.
Gatvės socialiniai darbuotojai pradėjo 
reguliariai lankytis ne tik Naujininkų gatvėse, 
bet ir Stoties rajone.
Organizavome „Paauglių klubo“ pristatymus, 
kvietėme jaunuolius prisijungti prie 
„Paauglių klubo“.
Organizavome tarptautinio gatvės 
darbuotojų tinklo „Dynamo International“ 
atstovo vizitą Lietuvoje.
Tęsėme mobilius futbolo užsiėmimus 
„Juventos“ stadione, su nerimu stebėdami 
kaip virš stadiono kyla tvora.
Organizavome Savanorių dieną Vilnius 
social club savanoriams.

Prasidėjo „Paauglių klubo“ grupės susitikimai. 
Gatvės darbuotojų komanda pradėjo 
organizuoti „Maisto vakarus“ Vilnius social club 
namuose.
Suremontuotas, aptvertas ir užrakintas 
„Juventos“ gimnazijos stadionas – pagrindinė 
vaikų ir jaunimo bendravimo erdvė 
Naujininkuose.

Šventėme įkurtuves, kuriose dalyvavo virš 50 
mūsų partnerių ir rėmėjų, prisidėjusių prie 
Vilnius social club namų įrengimo.
Įvyko 3-asis Alternatyvus paramos 
aukcionas.

10 darbuotojų

30 partnerių

10 savanorių

~200 vaikų ir 
jaunuolių

~50% dalyvių
 14-18 metų

3 programos: 
Futbolo programa 
Darbas gatvėje
Paauglių klubas

Rugsėjis

Lapkritis

Spalis

Gruodis
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10 darbuotojų

~200 vaikų ir 
jaunuolių

Gatvės darbuotojai pradėjo minkšto darbo pro-
gramą, Vilnius social club sukurdami darbo vietą 
jaunuoliams.

Įvyko sezono pusmečio įvertinimas. 
Organizavome darbuotojų dienas komandos 
stiprinimui.

Dėl karantino sustabdėme įprastas Vilnius 
social club veiklas.
Kartu su partneriais pradėjome šilto maisto 
dalinimą vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms.
Palaikėme ryšį su vaikais, jaunuoliais ir jų 
šeimomis nuotoliniu būdu.

Baigėme šilto maisto dalinimą, per pusantro 
mėnesio išdalinome 1455 porcijas.
Pradėjome organizuoti futbolo užsiėmimus 
mažomis grupelėmis.
Po truputį pradėjome grįžti prie įprasto darbo 
formato.

Grįžome prie futbolo užsiėmimų įprastu 
formatu.
Po derybų su „Juventos“ gimnazija, 
atnaujinome kassavaitinius mobilius futbolo 
užsiėmimus aptvertame gimnazijos stadione.
Atnaujinome „Maisto vakarus“ Vilnius social 
club namuose.

Atnaujinome socialinių gatvės darbuotojų 
išėjimus į gatvę ir bendravimą su vaikais ir 
jaunuoliais „gyvai“.
Organizavome virtualius futbolo užsiėmimus.
Palaikėme ryšį su visų programų dalyviais 
(individualūs arba grupiniai nuotoliniai 
pokalbiai).
Išleidome informacinį pranešimą apie tai, 
kodėl net karantino metu vaikai ir jaunuoliai 
būna gatvėje.
Dalinome asmeninės apsaugos priemones 
vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms.
Sukūrėme gatvės socialinių darbuotojų 
saugumo standartą.

Organizavome išvykas vaikams ir 
jaunuoliams į kartingus, batutų parką bei 
zoologijos parką.
Su jaunuolių iš Naujininkų grupe vykome į 
patirtinį 4-ių dienų žygį.
Įvertinome 7-ąjį sezoną ir išsikėlėme 8-ojo 
sezono tikslus.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Liepa

Birželis
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Futbolo programa

Užsiėmimo
struktūra

Vilnius social club futbolo programą įgyvendiname nuo 2013 m. Nuo įprastų sporto klubų 
ir būrelių skiriamės tuo, kad futbolas mums yra visų pirma socialinio darbo priemonė, 
o pagrindinis tikslas – ne sportiniai rezultatai, bet kokybinis pokytis vaiko ar jaunuolio 
gyvenime.

Veikimo 
principai:

Futbolas 
tik priemonė 

Lygios 
sąlygos visiems

Įgalinantis 
veikimas

Atvykimas, 
neformalus laikas

Futbolo pratimai, 
užduotys 

Futbolas

Užsiėmimo refleksija su 
vaikais ir jaunuoliais

Trenerių ir savanorių 
refleksija 1. 3. 5.

2. 4.
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Skaičiai

75    programos dalyviai nuo 8 iki 20 m.

5        grupės (pagal amžių)

110  užsiėmimų

3       darbuotojai

8     savanoriai

8       išvykos

22   partneriai: 
6       globos namai
6       vaikų dienos centrai 
10     socialinių darbuotojų

3       turnyrai/varžybos  

Karantinas: 

21    grupinis susitikimas online

18  užsiėmimų mažose grupelėse

3     virtualios treniruotės
Trenerių ir savanorių 
refleksija 
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Darbas gatvėje 
Darbas su jaunimu gatvėje – tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti tvir-
tus santykius su atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis ir teikti jiems visapusišką 
socialinę bei ugdomąją pagalbą. Naujininkų gatvėse dirbame nuo 2016 m.

Bendradarbiauja su kitomis 
organizacijomis, stiprina pagalbos 

vaikams ir jaunuoliams tinklą.  

Palydi, nukreipia ir
 konsultuoja. 

Susipažįsta, kuria ryšį su jaunuoliais, 
leidžiančiais laiką gatvėje.

Siūlo minkšto darbo galimybę.

Kviečia jaunuolius
 dalyvauti įvairiose veiklose 

(maisto vakarai, mobilūs futbolo
 užsiėmimai, žygiai ir kt.). 

Socialiniai gatvės 
darbuotojai:

II

III
individualios konsultacijos

virtuvė

dušas 

internetas

skalbimo mašina 

Kitos galimybės:

Naujos galimybės jauniems žmonėms

IJaunuoliams nuo 16 m. siūlome minkš-

to darbo galimybę. Jaunuolis yra įdarbi-

namas Vilnius social club, su juo pasir-

ašoma darbo sutartis, mokamas oficialus 

atlyginimas. Darbo vieta yra pritaikoma 

jaunuolio poreikiams ir galimybėms, o 

visas užduotis jam padeda atlikti sociali-

nis darbuotojas. Minkštas darbas yra 

tarsi tarpinė stotelė link darbo laisvoje 

rinkoje. Šis pasiūlymas negali atstoti 

pilnavertiško darbo, tačiau suteikia jau-

nuoliui galimybę mokytis dirbti. 

2019 m. įsikūrėme Naujininkuose. Socialiniai gatvės darbuotojai sukūrė papildo-
mus pasiūlymus jaunuoliams Vilnius social club namuose:  

Minkštas darbas Maisto vakarai
Antradieniais Vilnius social club namuose vyksta 
Maisto vakarai, į kuriuos kviečiame jaunuolius 
nuo 14 metų. Maisto vakarai yra atviri visiems. 
Kartu su jaunuoliais nusprendžiame, ką gamin-
sime, gaminame ir vakarieniaujame. 
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7-ame sezone palaikėme ryšį su 

~100 jaunuolių: 

22% 
merginos  

78% 
vaikinai  

69% yra  
nuo 14 iki 18 m. amžiaus

 

 

 

 

 
Išėjimai į gatvę
 į gatvę išėjome 134 kartus
 vieno išėjimo trukmė ~2,5 val. 
 gatvėje praleidome 266 val. 

Individualus darbas:
individualiai dirbome su 11 
žmonių
3 jaunuoliai dalyvavo minkšto 
darbo programoje 

Darbas su grupėmis:
organizavome 1 patirtinį žygį
dalyvavo 8 jaunuoliai
 

Darbas su partneriais:
susitikome su 8 partneriais
organizavome Lietuvos gatvės 
darbuotojų susitikimą
organizavome tarptautinio 
gatvės darbuotojų tinklo 
Dynamo International atstovo 
vizitą Lietuvoje
 

Mobilūs užsiėmimai
organizavome 11 užsiėmimų
viename užsiėmime dalyvavo 
~30 jaunuolių
prisijungė 2 savanorės

Maisto vakarai:
įvyko 14 maisto vakarų
sulaukėme 40 jaunuolių 

Skaičiai
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Paauglių klubas

7-ame sezone pradėjome vykdyti naują programą – „Paauglių klubą“. Poreikį kurti „Paaug-
lių klubą“ pastebėjo mūsų socialiniai gatvės darbuotojai, kurie gatvėje sutiko daugybę ank-
styvosios paauglystės sunkumus išgyvenančių jaunuolių. 

„Paauglių klubas“ skirtas 11-14 metų jaunuoliams. Čia jie gali saugiai išgyventi ankstyvo-
sios paauglystės laikotarpį, gerinti savo asmeninius įgūdžius bei gauti kompleksinę pa-
galbą.

 refleksija grupėje

 maisto gaminimas 

 išvykos

 paauglių inicijuotos veiklos 
   

Veiklos
 susitikimų metu:
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Grupę reguliariai lankė 8 paaugliai.

Susitikimai vyko 3 kartus per savaitę po 3-3,5 valandas.

Įvyko 40 grupės susitikimų.

Su 3 paaugliais papildomai vyko individualus darbas. 

Susitikome su 7 partneriais (mokyklos, vaikų dienos centrai, 

socialiniai darbuotojai ir kt.).

Organizavome 4 išvykas (su grupe ir individualiai).

Skaičiai
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Karantinas: 
kaip atliepti jaunų žmonių poreikius kai įprastos 
veiklos draudžiamos?
Nuo kovo 16 d. dėl Covid-19 visoje Lietuvoje prasidėjo karantinas. Mums tai reiškė, kad nebegalime 
susitikti su vaikais ir jaunuoliais nei futbolo aikštelėse, nei Naujininkų gatvėse, nei Vilnius social club 
namuose. Pirmąją karantino savaitę daug bendravome su vaikais ir  jaunuoliais nuotoliniu būdu 
– siekėme sužinoti, kuo jie gyvena, kokių poreikių turi. Antrą savaitę pradėjome ieškoti galimybių 
šiems poreikiams atliepti.  

Užsidarius mokykloms paaiškėjo, kad Lietuvoje virš 30000 moksleivių neturi galimybės 
mokytis nuotoliniu būdu, kadangi neturi tam reikalingų priemonių. Tačiau išryškėjo ir 
dar viena su mokyklų uždarymu susijusi problema – kai kurie vaikai ir jaunuoliai liko 
be šilto maisto. Tai buvo aktualu ir daliai Naujininkuose gyvenančių šeimų. Bendradar-
biaudami su „Ananda vaikams“, nusprendėme organizuoti šilto maisto dalinimą. Kiek-
vieną darbo dieną „Ananda vaikams“ virėjų komanda pagamindavo ~50 šilto maisto por-
cijų, kurias dalinome Vilnius social club namuose. Kartu su maistu dalinome asmeninės 
apsaugos priemones: kaukes, dezinfekcinį skystį.  
Per pusantro mėnesio išdalinome 1455 porcijų. Maisto dalinimas leido mums palaikyti ir 
stiprinti ryšį su vaikais, jaunuoliais ir jų šeimomis.

„Lik namie“ – vienas pagrindinių raginimų, skambėjusių viešojoje erdvėje karantino 
metu. Viešojoje erdvėje taip pat netrūko pasipiktinimo tais, kurie per karantiną leido 
laiką gatvėje, dažniausiai tai buvo vaikai ir jaunuoliai. Reaguodami į susiklosčiusią situ-
aciją, Vilnius social club socialiniai gatvės darbuotojai išplatino pranešimą apie tai, ko-
dėl net per karantiną jaunuoliai būna gatvėje. Pagrindinės priežastys: erdvės trūkumas 
namuose, skurdas, smurtas šeimoje ir, žinoma, informacijos trūkumas. Patikima ir aiški 
informacija apie karantino sąlygas dalies jaunų žmonių paprasčiausiai nepasiekė. Todėl 
dar būnant griežtam karantinui, gatvės darbuotojai sugrįžo į Naujininkų gatves. Kuriam 
laikui jie tapo vieninteliais specialistais, bendravusiais su jaunais žmonėmis gyvai, kas 
leido pasiekti ir tuos žmones, kurių nuotoliniu būdu  pasiekti tiesiog neįmanoma.  

Sustabdžius įprastas Futbolo programos veiklas, toliau palaikėme ryšį su dauguma fut-
bolo programos dalyvių. Per ilgas pokalbių su vaikais ir jaunuoliais valandas supratome, 
kad šiuo laikotarpiu vietoj futbolo turime pasiūlyti pirmiausia nuoširdų bendravimą. 
Vaikai mumyse matė tuos suaugusius, kuriais galima pasitikėti, su kuriais galima dalintis 
savo rūpesčiais, kalbėtis apie per karantiną patiriamus jausmus. Be pokalbių, treneriai 
ir savanoriai nufilmavo vaikams ir jaunuoliams kelias virtualias treniruotes, o švelnė-
jant karantinui pakvietė juos į užsiėmimus mažose 3-5 dalyvių grupelėse. 7-ajį sezoną 
pabaigėme ne birželio pradžioje, kaip įprasta, o liepos pradžioje – tad pasibaigus karan-
tinui dar spėjome sugrįžti prie įprastų užsiėmimų, kurių per karantino mėnesius tikrai 
pasiilgome.

Šiltas maistas Vilnius social club namuose 

Būti gatvėje net per karantiną

Kol negalėjome kartu žaisti futbolo
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Rugsėjį pradedame 8-ąjį Vilnius social club sezoną. Pla-
nuojame tęsti įprastas veiklas: organizuoti futbo-
lo užsiėmimus bei „Paauglių klubo“ susitikimus, kas-
dien dirbti Naujininkų gatvėse. Nors mintys apie galimą 
„antrą bangą“ kelia nerimą, jau žinome – prisiderinsime 
prie bet kokių sąlygų ir stengsimės atliepti vaikų ir jau-
nuolių poreikius. 
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Finansinė ataskaita
2019 m. rugsėjis – 2020 m. rugpjūtis

Gautos lėšos:
 166166,89 €

7-ame sezone ~60% surinktų lėšų sudarė projektinis finansavimas: 

Visos 7-ame sezone nepanaudotos lėšos perkeliamos į 8-ąjį sezoną. 

35,94 %  

18,57 %  

15,34 %  

Valstybė

Verslo įmonės

Fiziniai asmenys 
(2%, Aukok.lt, 

Alternatyvus paramos 
aukcionas ir kt.)

14,15 % 
Vilniaus m. savivaldybė 

13,12 % 
Fondai  

1,61% 
Parama daiktais ar paslaugomis  

1,20 % 
Parama dovanų kuponais   

0,06 % 
Paslaugos   

Išlaidos:
142092,91 €

12,15 % 
Administracija ir buhalterija 

(įskaitant auditą)

11,43 % 
Paauglių klubas   

11,28% 
Lėšų paieška ir komunikacija 

 4,40 % 
Darbuotojų ir savanorių 

kvalifikacijos kėlimas

1,38% 
Karantinas

(maitinimo organizavi-
mas, priemonės) 

   

14,85 %  

24,04%  
Darbas gatvėje

20,46 %  
Materialinis 

resursas
 (įskaitant remontą)

Futbolo programa
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Tariame AČIŪ

Už finansinę paramą:

Už paramą paslaugomis ir daiktais:

Už erdves futbolo užsiėmimams:

Savanoriams 

Už dovanotą laiką ir nuoširdų rūpestį: 

Ingai Lazarenko, Dariui Ramuk, Linui Papieviui, Tadui Beržonskui, Miglei Snieškaitei, 
Ramintai Zasimauskaitei, Tomui Jankauskui, Andriui Šiaudiniui, Kęstui Remeikai,

Fotografams

Už užfiksuotas 7-ojo sezono akimirkas: 

Gabrieliui Jauniškiui, Joanai Suslavičiūtei, Dovilei Markevičienei, Ingai Lazarenko, 
Jurgitai Volungevičiūtei-Brindzei.

Adomui Žadeikai 

Andriui Šlimui

 Julijai Maksimovai, Futbolo klubui MTG.
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Kontaktai:
 

VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
Įmonės kodas: 303109851

Adresas: Dzūkų g. 37, LT-02164, Vilnius
Sąskaita: LT92 7300 0101 3777 5454

Bankas: Swedbank

 +370 647 06985

info@vilniussocialclub.lt

www.vilniussocialclub.lt 

fb.com/vilniussocialclub


