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Vadovo žodis
2020 – 2021 m. sezonas priminė ilgą
kelionę į nežinomybę. Tam, kad
suprastume, kaip ir kuria kryptimi
keliauti, įdėmiai klausėmės ir siekėme
suprasti vaikų ir jaunuolių poreikius.
Iš esmės, mūsų darbas visada buvo,
yra ir bus toks – per daug neskubėti į
galutinį atvykimo tašką, bet išbūti
procese kartu su jaunuoliais.

būtent tame matome didžiausią mūsų
darbo prasmę.
Besibaigiant
8-am
sezonui
supratome, kad esame tame kelyje,
kuriame norime būti. Virš 100 vaikų ir
jaunuolių dalyvavo įvairiose vasaros
veiklose (žygiai, stovyklos, išvykos),
jautėme stiprų ryšį su jais, abipusį
norą būti, veikti ir keliauti kartu.

Per šį sezoną mūsų komanda dar
labiau užaugo: turėjome galimybę
gilinti savo kompetencijas bei
stiprinti ir plėsti savo paslaugas
(maisto dalinimas bendruomenės
gyventojams,
minkštas
darbas
jauniems žmonėms, Paauglių klubas,
individualus darbas su jaunuoliais).
Bet svarbiausia, kad šį sezoną
sugebėjome išlaikyti ir stiprinti
kokybišką, sveiką ir saugų santykį su
vaikais, jaunuoliais ir jų šeimomis –

Pradėdami naują sezoną esame
pasiruošę tęsti šią nesibaigiančią
kelionę su jaunuoliais. Tai mus veža ir
įkvepia. Džiaugiamės, kad kartu su
mumis šioje kelionėje yra mūsų
partneriai, rėmėjai, Naujininkų ir
Vilniaus
miesto
bendruomenė.
Judėkime į priekį!
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8 sezonas trumpai
Komanda
8-ame sezone mūsų komandoje veikė 11 darbuotojų ir 9 savanoriai.
Bendradarbiaudami su VŠĮ Socialinis veiksmas, pirmą kartą priėmėme
tarptautinį savanorį. Ahmet iš Turkijos su mumis praleido 8 mėnesius.
Veikla
Vykdėme 3 programas: Futbolo programą, Darbo su jaunimu gatvėje programą
ir Paauglių klubą.
Programose dalyvavo virš 200 vaikų ir jaunuolių nuo 7 iki 20+ metų, dauguma
– paaugliai nuo 12 iki 17 metų.
Organizavome įvairias vasaros veiklas: žygius, stovyklas ir išvykas, kuriose
sudalyvavo virš 100 vaikų ir jaunuolių.
Bendradarbiaudami su Maisto banku, pradėjome dalinti maisto paketus
Naujininkų gyventojams. Į maisto dalinimo procesą įsitraukė ir jaunuoliai iš
Naujininkų.
Vaiko apsaugos politika
Parengėme ir pasitvirtinome vaiko apsaugos politiką. Dokumentas įtvirtina
organizacijos darbo su vaikais principus ir procedūras bei elgesio su vaikais
kodeksą.
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8 sezonas trumpai
Skaidrumas
Pasitvirtinome darbo apmokėjimo sistemą organizacijoje.
Pirmą kartą atlikome organizacijos finansinių ataskaitų auditą.
Nepriklausomas auditorius patvirtino, kad finansus tvarkome teisingai ir
skaidriai.

Vizualinis identitetas
Atnaujinome organizacijos vizualinį identitetą ir interneto svetainę.
Atsisveikinome su ankstesniu logotipu – „berniuku su kamuoliu". Naujame
Vilnius social club logotipe yra įvairių prasmių: sudėtingas jaunuolio pasaulis,
sunkumai ir galimybės juos įveikti, balansas tarp tvarkos ir netvarkos.
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Futbolo programa
Futbolo programoje kuriame erdvę, kurioje
kiekvienas yra priimamas nepriklausomai nuo jo
elgesio, finansinės padėties ar fizinių gebėjimų.
Nuo įprastų sporto klubų ir būrelių skiriamės
tuo, kad futbolas mums yra visų pirma priemonė
siekti teigiamų pokyčių vaikų ir jaunuolių
gyvenimuose.

Pagrindinis tikslas – kokybinis pokytis
kiekvieno dalyvio gyvenime.

8-as sezonas buvo ypatingas – turėjome nuolat
prisitaikyti prie besikeičiančių karantino sąlygų ir
ieškoti sprendimų, kurie atitiktų mūsų vaikų ir
jaunuolių poreikius.
Rudenį visi
stadionuose.

susitikome

sporto

salėse

ar

Žiemą su programos dalyviais susitikome
individualiai: kalbėdamiesi spardėme kamuolį,
padėjome ruošti pamokas, ėjome savanoriauti į
šunų prieglaudą, važinėjomės rogutėmis.
Pavasarį grįžome į futbolo aikšteles: iš pradžių po
5, vėliau – po 10 dalyvių, o sezono pabaigoje
užsiėmimuose susitikome visi.
Vasarą organizavome išvykas ir stovyklą.
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Skaičiai
DALYVIAI

87
7–22 M.
6 GRUPĖS

KOMANDA

11
3 DARBUOTOJAI
8 SAVANORIAI

UŽSIĖMIMAI

145
118 GYVAI
27 ONLINE

KITOS VEIKLOS

8
7 IŠVYKOS
1 VASAROS STOVYKLA

INDIVIDUALUS
DARBAS

221
INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI
IR UŽSIĖMIMAI

PARTNERIAI

19
6

VAIKŲ DIENOS CENTRAI,
PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJOS
PROGRAMOS,
SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS,
GLOBOS ĮSTAIGOS.

Darbas gatvėje
Pagrindinis tikslas – užmegzti tvirtus
santykius su laiką gatvėje leidžiančiais
jaunais žmonėmis, teikti jiems
visapusišką socialinę ir ugdomąją
pagalbą bei atstovauti jų teises.

Darbas gatvėje – tai ilgalaikė programa,
skirta 12 – 20 metų amžiaus jaunuoliams,
kurie didžiąją dalį laisvalaikio praleidžia
gatvėje. Esant poreikiui, dirbame su
vyresniais jaunuoliais ar mažesniais vaikais.

Ką veikėme 8-ame sezone?
Buvome Naujininkų gatvėse
Ėjome į jaunuolių susibūrimo vietas, mezgėme
su jais ryšį, bendravome. Pokalbių temos:
laisvalaikis, situacija mokykloje, santykiai su
bendraamžiais, pandemija, darbas.

Organizavome maisto vakarus
Kvietėme jaunuolius nuo 14 m. į Vilnius social
club namus kartu gaminti, valgyti ir bendrauti.
Kartu kūrėme erdvę, kurioje visi jaustųsi priimti
ir saugūs.

Dirbome su jaunuoliais individualiai
Konsultavome ir individualiai lydėjome
jaunuolius, kurie išgyvena įvairius sunkumus:
benamystę,
krizę
šeimoje,
problemas
įsidarbinant ir kt.

Dirbome su chebra
Intensyviai dirbome su viena jaunuolių chebra:
kartu mokėmės planuoti ir įgyvendinti įvairias
idėjas, pagarbiai bendrauti, girdėti save ir kitus.
Kartu vykome į dviejų dienų išvyką.

Organizavome mobilius užsiėmimus
Šiltuoju metų laikotarpiu kartą per savaitę
kvietėme visus norinčius į atvirus užsiėmimus
viešose erdvėse. Kartu žaidėme futbolą ir kitus
žaidimus,
bendravome
bei
stiprinome
tarpusavio ryšį.

Kvietėme į vasaros veiklas
Su vyresniais jaunuoliais vykome į žygį:
plaukėme kanojomis, miegojome palapinėse,
kartu gaminome ir tvarkėmės. Mokėmės veikti
kartu, girdėti vienas kitą ir nepasiduoti.
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Skaičiai
DALYVIAI

159
73 PAŽĮSTAMI JANUOLIAI
86 NAUJI KONTAKTAI
70% VAIKINAI
30% MERGINOS
NUO 8 IKI 20+
65% NUO 12 IKI 17 M.

INDIVIDUALUS DARBAS

15
JAUNUOLIŲ
5 ILGALAIKIAI ATVEJAI

VEIKLOS

63
7 MOBILŪS UŽSIĖMIMAI
38 MAISTO VAKARAI
17 SUSITIKIMŲ IR IŠVYKŲ SU CHEBRA
1 VASAROS ŽYGIS

BUVIMAS GATVĖJE

400
VALANDŲ
160 IŠĖJIMŲ

PARTNERIAI

20+
MOKYKLOS
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI
VERSLO ĮMONĖS
PAGALBOS INSTITUCIJOS

KOMANDA

4
DARBUOTOJAI
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Paauglių klubas
Paauglių klubas – tai erdvė 11-14 m. jaunuoliams
saugiai išgyventi ankstyvosios paauglystės
laikotarpį, pilnavertiškai augti bei gauti
kompleksinę pagalbą sprendžiant įvairius
sunkumus. Grupėje gali dalyvauti iki 15 jaunuolių,
kurie išgyvena sudėtingas situacijas mokykloje,
bendraamžių tarpe, šeimoje ar turi kitų sunkumų.

Pagrindiniai tikslai:
Ugdyti paauglių asmeninius gebėjimus.
Plėsti paauglių pasirinkimo galimybes
ateityje.
Prisidėti prie paauglių aplinkoje
kylančių sunkumų sprendimų.

Ką veikėme Paauglių klube?
Susitikome 3 kartus per savaitę.
Mokėmės būti ir veikti grupėje.
Kartu gaminome maistą.
Rūpinomės tvarkymu.
Organizavome laisvalaikio veiklas.
Ėjome į žygius.
Kūrėme ir prižiūrėjome grupės susitarimus.
Vykome į vasaros stovyklą.
Mokėmės per patirtį ir jos refleksiją.
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Skaičiai
DALYVIAI

11
NUO 11 IKI 14 M.

GRUPĖS

104
SUSITIKIMAI

KITOS VEIKLOS

4
3 IŠVYKOS – ŽYGIAI
1 VASAROS STOVYKLA

PARTNERIAI

10+
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI
MOKYKLOS

KOMANDA

4
3 DARBUOTOJAI
1 SAVANORIS
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Finansinė ataskaita
2020 m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis
Pardavimai

Verslo parama

Europos socialinio fondo agentūra

Valstybė

Gautos
lėšos
155128,06€

Fizinių asmenų parama
Parama daiktais ir paslaugomis
Vilniaus m. savivaldybė

Futbolo programa

Paauglių klubas
Komandos gebėjimų
stiprinimas

Darbas su
jaunimu gatvėje

Išlaidos
160067,40€

Lėšų telkimas ir
komunikacija

Administravimas
Patalpų išlaikymas ir materialinis resursas

Projektinis finansavimas:

Tariame ačiū
Rėmėjams ir partneriams

Adomui
Žadeikai

Savanoriams

Fotografams

Ingridai, Martynai, Linui, Gediminui,
Marijai, Arnui, Simonui, Ahmet, Antanui.

Jurgitai, Ingai, Stepanui.

Daugiau apie mus:
www.vilniussocialclub.lt
fb: Vilnius social club

Kontaktai:
info@vilniussocialclub.lt
+370 647 06 985

