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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 
VšĮ Vilniaus socialinis klubas dalininkams 
 
 
Sąlyginė nuomonė  
 

Mes atlikome VšĮ Vilniaus socialinis klubas (toliau – VšĮ) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų veiklos rezultatų 
ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.  

Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų dalykų galimą poveikį 
atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais pateikia VšĮ 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal pelno 
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles ir 
verslo apskaitos standartus (toliau – VAS). 

 
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti 
 

VšĮ 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal pelno 
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles ir 
verslo apskaitos standartus, pagal Tarptautinių audito standartų reikalavimus audituotos nebuvo. Todėl tvirtinti, 
kad 2020 m. gruodžio 31 d. metinėse finansinėse ataskaitose pateikti praėjusių finansinių metų duomenys yra 
teisingi, mes negalime. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos likučiai buvo naudojami nustatant 
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų veiklos rezultatus. 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo VšĮ pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų 
etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, 
susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad 
mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

 
Kita informacija  
 
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta VšĮ veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir 
mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 
 
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 
 
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 
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Mes taip pat privalome įvertinti, ar VšĮ veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 
 

 VšĮ veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

 VšĮ veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. 
 
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti 
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti VšĮ gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti VšĮ ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti VšĮ finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą  
 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl 
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė 
nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, 
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie VšĮ vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl VšĮ gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad VšĮ negalės toliau tęsti savo veiklos. 
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VšĮ Vilniaus socialinis klubas 
kodas 303109851 
Dzūkų g. 37, Vilnius 

2020 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2021-04-30 

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data
VšĮ Vilniaus socialinis klubas (toliau – VŠĮ) JAR registravimo data 2013-07-30.
2. Finansiniai metai
VŠĮ finansiniai metai prasideda sausio 1 d.  ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. VŠĮ veikla
VŠĮ pagrindinė veikla – kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio
darbo veikla.
4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
Duomenys apie VŠĮ kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.
5. Darbuotojų skaičius
2019 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius buvo 8, o 2020 m. vidutinis metinis darbuotojų
skaičius buvo – 11.
6. Informacija apie vyriausiąjį buhalterį
VŠĮ buhalterinę apskaitą tvarko organizacijoje nuo 2019-01-15 įdarbinta vyr. finansininkė
Renata Jureko.
7. Informacija apie dalyvavimą projektuose

 Vilniaus m. savivaldybė, „Vilnius social club futbolo programa: pagalba elgesio ir
emocijų sunkumus patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“, 8 900 €, nuo 2020.06 iki 2020.12; 

 Britų taryba, „Vilniaus socialinio klubo namai Naujininkų bendruomenei“, 21 800 €,
nuo 2019.09 iki 2020.12 (tęstinis); 

 Sporto rėmimo fondas, „Vilniaus socialinis klubas: galimybės sudėtingoje aplinkoje
augantiems vaikams įsitraukti į sportinę veiklą“, 51 357 €, nuo 2019.07 iki 2022.12 (tęstinis); 

 Vilniaus m. savivaldybė, „Darbas su jaunimu gatvėje. Naujininkai“, 13 225 €, nuo
2020.07 iki 2020.12; 

 Vilniaus m. savivaldybė, Neformalaus vaikų švietimui skirtos lėšos 5 445 €, nuo 2020.01
iki 2020.12; 

 Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Darbas
su jaunimu gatvėje: Naujininkai“, 12 000 € nuo 2020.03 iki 2020.12; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Paauglių klubas“ Naujininkuose, 16 000 €,
nuo 2020.01 iki 2020.12; 

 Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų
pasekmių (Subsidija), 9 470 €. 
8. Informacija apie savanorių dalyvavimą programose
2020 metais programose aktyviai dalyvavo 14 savanorių, kurie per 2020 metus skyrė apie 160
valandas buvimui kartu.
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II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę 
reglamentuojančius teisės aktus: 

- Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisykles; 

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės  apskaitos įstatymą;
- Viešųjų įstaigų įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą,
- Kitus apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktus.

VŠĮ apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti VŠĮ vykdomas 
ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti VŠĮ finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 
VŠĮ ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. 
Ilgalaikis turtas VŠĮ apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei 
vienus metus ir kurio įsigijimo vertė yra didesnė negu 1 000,00 €. Ilgalaikis materialus turtas 
įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas - įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą. 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, 
atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, kurie yra 
3 – 6 metai. Likvidacinė vertė 1,00 €. 
Atsargomis laikomas VŠĮ trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. 
Esant operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio 
valiuta, dienos euro ir užsienio valiutos santykis taikomas perskaičiuojant pagal Lietuvos Banko 
skelbiamą dydį konkrečiai datai.  

III. PASTABOS

1 pastaba 
2020 metais buvo atnaujinta organizacijos apskaitos politika - iki 1 000 € padidinta ilgalaikiam 
turtui priskiriama įsigijimo vertė. Lyginamoji informacija nebuvo koreguota. 

2 pastaba 
2020 metais buvo pastebėta neesminė klaida: 2019 m. gale buvo įrašyta mažesnė finansavimo 
suma iš valstybės biudžeto ir įrašyta didesnė paramos iš fizinių asmenų panaudojimo suma 
(434,50 €). Klaida ištaisyta 2020 metais atlikus koreguojančią buhalterinių sąskaitų 
korespondenciją. 

3 pastaba 
2020 metais iš sukaupto veiklos rezultato buvo suformuotas rezervas. Taip pat padidėjo 
dalininkų skaičius ir kapitalo dydis. 

Finansinės būklės ataskaitos 
eilutės pavadinimas 

Ataskaitinis laikotarpis, 
Suma (Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis, Suma (Eur) 

Dalininkų kapitalas 38,96 28,96 
Rezervai 6 000,00 - 
Sukauptas veiklos rezultatas 24,84 6 024,84 
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4 pastaba  
Informacija apie ilgalaikį turtą: 

Rodikliai 
Baldai ir biuro 

įranga 
Kompiuterinė 

technika Iš viso 
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 4 977 1 268 6 245 
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
2019 m. gruodžio 31 d. 5 152 1 810 6 962 
2020 m. pokyčiai: 
- turto įsigijimas - - 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas - - 
2020 m. gruodžio 31 d. 5 152 1 810 6 962 
b) Nusidėvėjimas
2019 m. gruodžio 31 d. 175 542 716 
2020 metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 858 603 1 462 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto - - 
2020 m. gruodžio 31 d. 1 033 1 145 2 178 
c) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 4 119 665 4 784 

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo materialiojo turto nebuvo 
(2019 m. – nebuvo). 

Rodikliai 
Baldai ir biuro 

įranga 
Kompiuterinė 

technika Iš viso 
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. - 1 214 1 214 
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
2018 m. gruodžio 31 d. - 1 285 1 285 
2019 m. pokyčiai: 
- turto įsigijimas 5 152 525 5 677 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas - - 
2019 m. gruodžio 31 d. 5 152 1 810 6 962 
b) Nusidėvėjimas
2018 m. gruodžio 31 d. - 71 71 
2019 metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 175 471 646 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto - - 
2019 m. gruodžio 31 d. 175 542 716 
c) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. (a) - 4 977 1 268 6 245 

Informacija apie turto įkeitimą: Įkeisto turto nėra. 
Informacija apie išnuomotą turtą: išnuomoto turto nėra. 

5 pastaba  
Informacija apie gautinas sumas: 

Gautinos finansavimo sumos Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Sutartinis projektinis finansavimas 41 252 51 357 
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6 pastaba  
Informacija apie pinigus: 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Sąskaitos bankuose 139 249 151 462 

7 pastaba  
Informacija apie gautą paramą: 

Buvo patikslintas 5 priedo likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Už 2019 metus pateiktos 
ataskaitos 5 priede 4 632€ suma iš tiesų atsispindi 7 priedo 3 eilutėje. Patikslinimas neturi įtakos 
balanso duomenims. 

Paramos detalizacija Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Viso 42 306 140 889 
Parama pinigais iš LR juridinių asmenų 22 287 97 635 
Parama dovanų kuponais iš užsienio juridinių 
asmenų 

2 000 

Parama iš fizinių asmenų 9 248 15 634 
1,2 % nuo GPM 7 759 6 670 
Parama daiktais, ilgalaikiu turtu ir paslaugomis 1 012 20 950 

Detaliau: Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių  ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisyklių  4 ir 5 priedai.     

8 pastaba  
Informacija apie įsipareigojimus: 

Per vienerius metus mokėtinos sumos Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Viso 11 007 7 414 
Skolos tiekėjams 72 90 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
(atostogų kaupiniai) 

10 937 7 326 

 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis -2 -2

9 pastaba  
Informacija apie pajamas: 

Pajamos 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Viso 141 905 88 562 
1. Pardavimai  9 200 100 
2. Tikslinio finansavimo sumų pajamos 101 036 74 072 
3. Kitos sumos, pripažintos pajamomis 31 669 14 390 

Detaliau: Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių  ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisyklių 5 ir 7 priedai.     
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Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai 
panaudojamos – patiriamos išlaidos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. 
141 905€ pripažįstama finansavimo pajamomis 2020 metais. Šioje sumoje 93,5% arba 132 705€ 
sudaro finansavimas ir parama pinigais. Atitinkamai 2019 metais  finansavimo pajamos ir 
sąnaudos sudarė 88 562€, šioje sumoje 99,9 % arba 88 462€ sudaro finansavimas ir parama 
pinigais.  
Finansavimo sumos, gautos už turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus turtą, 
pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto 
(amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte. 2020 metais – 1 628€, 2019 m. - 
834€. 
2020 metais VŠĮ pasirašė paramos sutartį su Prancūzijos Respublikos ambasada pagal kurį per 
2020 metus gavo 2 000€ finansavimą MAXIMA dovanų kuponais, iš kurių 1 029€ panaudojo 
sutartyje numatytoms išlaidoms kompensuoti. Likusi finansavimo suma (971€) bus panaudota, 
t.y. pripažinta finansavimo pajamomis per 2021 metus.

10 pastaba  
Informacija apie prie pardavimo pajamų priskiriamų prekių, suteiktų paslaugų ir kitas 
pardavimo sąnaudas: 

Sąnaudos 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Viso 9 200 100 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 
susijusios sąnaudos 7148 

Nuomos sąnaudos 84 
Komunalinių mokesčių sąnaudos 300 
Ryšių sąnaudos 184 
Kitos sąnaudos 1484 100 

11 pastaba  
Informacija apie veiklos sąnaudas: 

VŠĮ veiklos sąnaudų didžiąją dalį (82,4%) Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 
sąnaudos 109 372€  (2019 m. – 67 199€,  t. y. 75,9% veiklos sąnaudų), mokymų sąnaudos 2,9% 
arba 3 904€ (2019 m. – 2684€  t. y. 3% veiklos sąnaudų), toliau patalpų nuoma ir eksploatacija, 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių mokesčių sąnaudos, ryšių sąnaudos, ir kita. 

Veiklos sąnaudos Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Viso 132 705 88 462 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 
sąnaudos 

109 372 67 199 

Mokymų sąnaudos 3 904 2 684 
Nuomos sąnaudos 1 400 1 710 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1 462 647 
Komunalinių mokesčių sąnaudos 914 623 
Ryšių sąnaudos 500 328 
Kitos sąnaudos 15 153 15 271 
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12 pastaba 

lnformacija apie pelno nesiekiancio juridinio asmens vadovui ir kitiems valdymo orgam1 

nariams ismoketas sumas: 

Rodikliai 
Ataskaitinis Praej�s ataskaitinis 

laikotarpis laikotarpis 

Sumos, susijusios su darbo santykiais, 
17 038 15 631 

priskaiciuotos per metus 

Vadovais VSJ laikomi: direktorius. Kit4 valdymo organ4 VSJ neturi. Vadovybei nesuteikta joki4 
garantij4, nebuvo joki4 kit4 ismoket4 ar priskaiciuot4 sum 4, paskol4 ar turto perleidimo. 

13 pastaba 

lnformacija apie dalyviams ir su jais susijusiems juridiniams asmenimis ismoketas sumas, 

iskaitant suteiktc1 paramc1: 

VSJ dalyviams ir su jais susijusiems juridiniams asmenimis 2020 m. ir 2019 m. nebuvo ismoketos 
jokios sumos, taip pat nebuvo suteikta jokia parama. 

14 pastaba 

lnformacija apie Pelno mokesti: 

VSJ visas gautas pelnas yra priskiriamas vieso intereso tenkinimui, todel VSJ pelno mokescio 
nemoka. 

15 pastaba 

lnformacija apie sumas, sumoketas uz 2020 m. finansini4 ataskait4 audito atlikimc1: 

Rodikliai 
Ataskaitinis Praej�s ataskaitinis 

laikotarpis laikotarpis 

Viso 2 597 -

Sumos, susijusios su finansini4 ataskait4 audit4 1 997 -

Uz konsultacijas ir kitas paslaugas sumoketos 600 
-

sumos 

16 pastaba 

lnformacija apie per ataskaitini laikotarpi suteikta labdara ir parama: 

2020 m. VSJ nebuvo suteikusi labdaros ar paramos, todel 6 priedo apie per ataskaitini laikotarpi 
suteikta labdara ir parama nepildo. 

17 pastaba 

lnformacija apie pobalansinius ivykius: 

Po finansini4 met4 pabaigos iki si4 finansini4 ataskait4 patvirtinimo neivyko joki4 kit4 
poataskaitini4 ivyki4, isskyrus auksciau paminetq, kurie turet4 itakos sioms finansinems 
ataskaitoms ar turet4 buti papildomai atskleisti. 

Vadovas 
Cedric Jacky Andre Raffier 

A.V.
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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

VŠĮ  Vilniaus socialinis klubas (Vilnius social club) – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia 
profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams ir jaunimui. 
Organizacija vykdo 3 socialinio darbo programas, kuriose dalyvauja apie 200 žmonių nuo 7 iki 20 
metų:  

Futbolo programa (nuo 2013 m.): programoje futbolas yra naudojamas kaip socialinio darbo 
priemonė, kuri padeda sudėtingoje aplinkoje augantiems vaikams ir jaunuoliams įgyti 
bendravimo įgūdžių bei pasitikėjimo savimi, išmokti atpažinti emocijas ir reflektuoti savo elgesį. 
Tikslas – ne sportiniai rezultatai, bet kokybinis pokytis kiekvieno vaiko ar jaunuolio gyvenime.  

Darbas su jaunimu gatvėje (nuo 2016 m.): tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti 
tvirtus santykius su atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis ir teikti jiems visapusišką socialinę bei 
ugdomąją pagalbą. Socialiniai gatvės darbuotojai dirba su jaunais žmonėmis Naujininkų rajono 
gatvėse.  
Nuo 2020 m. gruodžio darbą su jaunimu gatvėje vykdantys darbuotojai kartu su jaunuoliais kartą 
per du mėnesius organizuoja Maisto banko davinių dalinimą labiausiai skurstantiems Naujininkų 
bendruomenės gyventojams.  

Paauglių klubas (nuo 2019 m.): tai programa, skirta 11-14 metų amžiaus paaugliams, 
patiriantiems įvairių asmeninių ar socialinių sunkumų šeimoje, bendraamžių grupėje, mokykloje. 
Programoje  jaunuoliai gali saugiai išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpį, gerinti savo 
asmeninius bei mokymosi įgūdžius bei gauti kompleksinę pagalbą sprendžiant įvairius sunkumus.  
2020 m. lapkritį Paauglių klubas tapo akredituotu vaikų dienos centru 

Organizacijos veiklos tikslas: ginti žmonių teises, kurti socialinį teisingumą ir stiprinti žmonių 
tarpusavio ryšius teikiant profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams ir jaunimui.  

Uždaviniai: 
 Kurti  ir vykdyti socialinio darbo programas kompleksinius sunkumus patiriantiems

vaikams ir jaunuoliams.
 Siekiant tvarių ir teigiamų pokyčių žmonių gyvenimuose, telkti ir stiprinti pagalbos

vaikams ir jaunuoliams tinklą.
Darbai: 

 Nemokami futbolo užsiėmimai vaikams ir jaunuoliams.
 Darbas su jaunais žmonėmis gatvėje, Naujininkuose.
 „Paauglių klubas“ – dienos centras paaugliams Naujininkuose.
 Bendradarbiavimas su partneriais: vaikų dienos centrais, globos institucijomis,

mokyklomis, valdžios institucijomis ir kt.
2020 m. pavasarį pirmojo karantino laikotarpiu organizacija pradėjo teikti naują paslaugą - šilto 
maisto dalinimą vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms. Maisto dalinimas vyko kiekvieną darbo 
dieną, per 7 savaitę išdalinta 1 455 porcijų šilto maisto. 
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