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Vadovo žodis
2021 – 2022 sezonas buvo labai intensyvus, turėjo ir savo dalį netikėtumų bei iššūkių: tai ir migrantų krizė, karas, infliacija...
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Per visą šį „turbulencijos“ laikotarpį turėjome nepamiršti savo misijos: teikėme profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą, kuri pasiekė
apie 250 vaikų ir jaunimo Vilniaus mieste.
Baigėme sezoną su nemažu nuovargiu, bet ir su tvirtu jausmu, kad
vis dar esame vietoje kur turime būti. Kasdien giname žmogaus teises,
ir matome, kad mūsų pagalba vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms yra
reikalinga.
Noriu dėkoti darbuotojų komandai, ne tik už darbo kokybę ir profesionalumą, bet ir už gilų norą būti su žmonėmis, juos išklausyti, gerbti ir
palaikyti kasdieniame gyvenime. Taip pat, noriu padėkoti savanoriams,
kurie skiria savo laiką vaikams ir jaunuoliams, bei visiems mūsų partneriams už palaikymą, paramą ir bendradarbiavimą.
Pastaruoju metu iššūkių netrūksta mūsų visuomenėje. Neramu matant kaip sunku tampa kalbėtis, kaip nelengva ieškoti bendrų atsakymų,
kompromisų ar balanso visų šių iššūkių akivaizdoje. Deja, vyrauja tokia
tendencija, jog visuomenė yra linkusi susiskaldyti. Atrodo nuolatos visi
yra spaudžiami pasirinkti tarp dviejų priešingų stovyklų: ar už ar prieš, ar
balta ar juoda, - lyg būtų dingę spalvų niuansai.
Dvi migrantų krizės, kurias Lietuva išgyveno nuo pernai metų rudens,
aiškiai parodė kaip žmonių nuomonė apsiriboja kraštutinumu. Pirmoji migracijos banga įvyko prieš metus, ji buvo susijusi su migrantais iš Artimųjų Rytų, kurie į Lietuvą atvyko per Baltarusiją, o kita banga - tai migrantai
iš Ukrainos, kurie atvyko į Lietuvą prasidėjus karui. Buvo įspūdinga matyti
kiek daug priešingos reakcijos sulaukė šios dvi krizinės situacijos, tuokart
labai išryškėjo, jog egzistuoja tik du atsakymai: arba už, arba prieš.. O realybėje šiose situacijose yra tiek daug įvairovės ir sudėtingumo... ir mus
tai verčia savęs klausti, kodėl toks drastiškas žmonių reakcijų skirtumas?
Kasdien būdami šalia vaikų ir jaunuolių bei įsitraukdami į bendruomenės gyvenimą, matome kaip svarbu yra nuolatos prisiminti, kad egzistuoja visokių niuansų, kad pasaulis yra pilnas įvairių spalvų ir atspalvių ir
tai yra mums dovana, nes mums tai suteikia tiek daug galimybių.
Kviečiu jus su šia veiklos ataskaita patirti mūsų VSC praeito veiklų
sezono niuansus bei linkiu kartu keliauti su vaikais ir jaunuoliais padedant kurti jų ateitį.

2

Vilnius social club 2021-2022 / 9 sezono ataskaita

Vilnius social club 2021-2022 / 9 sezono ataskaita

3

Parengtos organizacijos saugumo gairės.

Atnaujinti organizacijos veiklų planavimo
ir kokybės įvertinimo įrankiai.

Parengtos naujos organizacijos strateginės kryptys.

Sukurtas Paauglių klubo programą pristatantis filmukas.

Suorganizuota Vilniaus socialinio klubo
gimtadienio šventė, kurioje dalyvavo apie
100 žmonių.

2021-2022 sezono įvykiai

Sukurta futbolo programos ALUMNI
GRUPĖ. Tai erdvė susitikti VSC bendruomenei: futbolo programą baigusiems
jaunuoliams, esamiems ir buvusiems savanoriams, darbuotojams, partneriams ir
rėmėjams.

Grįžti į turinį >>>
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Futbolo programa

Statistika
3 darbuotojai 6 savanoriai
Futbolo programa veikia nuo 2013 metu, ji yra skirta 8 – 18
metu vaikams ir jaunuoliams. Programoje nekeliamas tikslas
pasiekti gerų sportinių rezultatų, bet kreipiamas dėmesys į kokybinį pokytį vaiko gyvenime.

23 išvykos

175 užsiėmimai

1 dienos stovykla

1 žygis

858 individualūs kontaktai
Pagrindinės sezono veiklos ir ką jos reiškė jaunuoliams:

Darbas su jaunuolių
šeimomis

vaikų tėvai labiau įsitraukė į vaiko
gyvenimą.

Darbas su partneriais

geriau suprantami vaikų ir jaunuolių
poreikiai.

Individualus bendravimas su jaunuoliais

palydėjimas, palaikymas ir asmeninis dėmesys.

Stovyklos ir išvykos

galimybės būti ir augti su bendraamžiais, stipresnės asmeninės
kompetencijos.

Grįžti į turinį >>>

didesnis ir stipresnis tinklas.

1156 kontaktai su šeimomis
19 partnerių organizacijų
671 kontaktas su partneriais

Savanorystė Vilnius sociali club asmeniškai man reiškė grįžimą į
savo vaikystę. Visi kompleksai, nepasitikėjimas savimi, jaunystės
iššūkiai pasireiškė ir pasireiškia iki šiol savanorystės metu. Todėl
savanorystė man yra asmeninis tobulėjimas, savotiška pagalba
sau, tam, kad padėti kitiems. Dirbant su jaunuoliais nėra paprasta

Photo by Patrick Schneider on Unsplash

Futbolo užsiėmimai

vaikai ir jaunuoliai mokėsi veikti grupėje, suprasti ir išreikšti savo mintis
bei jausmus, gerino sportinius įgūdžius.

Darbas su savanoriais
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101 dalyvis 7 grupės

rasti savo vietą, nes jie pilni nepasitikėjimo, pastoviai tave išbando. Tačiau aš tikiu, kad matant kitokius pavyzdžius, kitokį elgesį,
jauni žmonės galės suprasti, kad pasaulis yra skirtingas, pamatyti,
kad sąlyginai “sėkmingi” žmonės turi daug nepasitikėjimo, baimių
savyje ir tai nėra nenormalu. Besibaigiant pirmiems savanorystės
metams atradau tai, kad galiu būti resursu kitiems ar taip bus iš
tikrųjų laikas parodys.

Futbolo programos
savanoris Edgaras
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Darbas gatvėje
Grįžti į turinį >>>
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Statistika
Darbas su jaunimu gatvėje – tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti tvirtus santykius su atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis ir teikti jiems visapusišką socialinę bei ugdomąją pagalbą.
Pagrindinės sezono veiklos ir ką jos reiškia jauniems žmonėms:

3 darbuotojai 2 savanoriai
88 išėjimai į gatvę 183 val. praleistos gatvėje
su

22 nauji kontaktai 65% vaikinai 35% merginos
su

Reguliarus bendravimas su jaunuoliais
Naujininkų kiemuose
ir gatvėse

jaunuoliai sulaukė palaikymo sau
artimoje aplinkoje.

Individualus konsultavimas ir palydėjimas

jaunuoliai sprendė asmenines
krizes ir socialinius iššūkius.

Atviri maisto vakarai

sukurta saugi erdvė buvimui su
bendraamžiais ir ugdymuisi.

Mobilūs užsiėmimai
Rodūnios kelyje

mažesnė izoliacija ir daugiau galimybių.

Išvykos ir žygiai

jaunuoliai per patirtį mokėsi
bendravimo, bendradarbiavimo ir
veikimo grupėse.

Ilgalaikis ugdomasis
darbas su chebromis

jaunuoliai įsigalino veikti.

Minkštas darbas

pirmosios darbinės patirtys ir galimybės pažinti save per darbą.

150 jaunuolių palaikėme ryšį
19 jaunuolių dirbome individuliai

15 mobilių užsiėmimų 36 atviri maisto vakarai
67 susitikimai su chebromis
12 jaunuolių dalyvavo patirtiniame žygyje
12 partnerių organizacijų
!

2021 metų lapkričio mėnesį vedėme mokymus darbo su
jaunimu gatvėje specialistams iš skirtingų Lietuvos miestų.

!

Aktyviai veikėme Lietuvos gatvės darbuotojų tinkle.

!

Įsitraukėme ir dalyvavome tarptautiniuose DYNAMO tinklo
susitikimuose.

Mūsų komanda bendradarbiaudama su Maisto banku per praėjusius
metus išdalino 680 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems as-
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menims fondo (EPLSAF) paramos paketų. Maisto produktus nešiojo,
rūšiavo bei dalino gatvės darbuotojai kartu su 12 jaunų žmonių.

Gatvės darbuotoja
Margarita
Vilnius social club 2021-2022 / 9 sezono
ataskaita
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Paauglių klubas

Statistika
Programa skirta ir pritaikyta 11-14 m. amžiaus paauglių poreikiams. Paauglių klube jaunuoliai gali saugiai išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpį, gerinti savo asmeninius įgūdžius,
mokytis veikti grupėje bei gauti kompleksinę pagalbą.
Pagrindinės sezono veiklos ir ką jos reiškia jauniems žmonėms:

Grupės

jaunuoliai mokėsi būti ir veikti
bendraamžių grupėje, reikšti savo
jausmus, imtis atsakomybės, eksperimentavo.

2 darbuotojai 2 savanoriai 25 paaugliai
92 grupiniai susitikimai 46 individualios konsultacijos
64 konsultacijos tėvams 7 išvykos 3 stovyklos
11 partnerių organizacijų

Nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, ką veikiate. Nesvarbu, ar mano
vaikas buvo kurią dieną grupėje, ar ją praleido būdamas namuose
- vis vien jaučiau, kad jis nėra Jūsų paliktas ir pamirštas.

Individualus
palydėjimas

jaunuoliai sprendė asmeninius
sunkumus ar iššūkius mokykloje,
bendraamžių tarpe.

Šeimų konsultavimas

tėvai sulaukė grįžtamojo ryšio,
palaikymo bei esant poreikiui buvo
palydėti specializuotai pagalbai.

Kaip man sekėsi šį sezoną? Jūsų dėka paaugau. Bendravimas su
Jumis suteikė naujų žinių, kitokio požiūrio į sunkų vaiko etapą - jo
brendimą, paauglystę, nuotaikų ir norų/nenorų kaitą.

Išvykos, stovyklos,
žygiai

jaunuoliai gerino savo asmenines
kompetencijas.

Be abejonės, Jūsų indelis neapskaičiuojamas jokiais matuokliais.
Juk paaugo ir mano vaikas, būdamas su Jumis. Paaugo dvasiškai,
emociškai. Išdrąsėjo, išmoko pasitikėti savimi, pajuto, kad yra universalus. Taip pat, kad ir kiti verti pagarbos, nesvarbu, kokie jie yra.

Jūsų rūpestis vaiku jautėsi net per atstumą :)

Grįžti į turinį >>>

Dėkoju Jums už daugybę pagyrimų - kai kurių vaiko savybių būčiau
gal iki šiol, be Jūsų pagalbos, neįžvelgusi, arba jų neįvertinusi tiek,
kiek padėjote tai padaryti Jūs.
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Mama Danutė
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Darbas su pabėgėliais

Statistika
2021 metų rudenį Naujininkuose apsigyvenus pabėgėliams, mes pasiūlėme organizuoti jų vaikams neformalius užsiėmimus. Užsiėmimai vyko du kartus per savaitę Pabėgėlių priėmimo centro sporto salėje. Vasarą užsiėmimus pavyko perkelti už šio centro ribų - į atviras
erdves. Tai laikome didžiuliu pasiekimu, nes veiklų pradžioje tokios
galimybės nesimatė.

Vertinant, jog vykdomoje veikloje buvo rimtas kalbos barjeras - futbolas, kaip priemonė kurti santykį, labai pasiteisino.
Vilnius social club viena iš pirmųjų nevyriausybinių organizacijų, pradėjusių vykdyti užimtumą Naujininkų Pabėgėlių priėmimo centre.

Dalyvių atsiliepimai:
Ačiū, kad buvai nuostabus treneris, esi tas kuris mane išmokei
žaisti futbolą atsakingai ir įdedant nemažai pastangų.
Mustafa, 15 m.

Didžiausias atsiminimas po
praeito sezono man buvo laimėtas VSC organizacijos gimtadienio turnyras. „Visą gyvenimą šito nepamiršiu”!

Šie užsiėmimai man buvo vienintelė galimybė išeiti į „tikrą pasaulį” ir
bent trumpam palikti savo teritoriją.
Grįžti į turinį >>>

~30 jaunuolių (10-18 m.) 65 užsiėmimai

Užsiėmimus Pabėgėlių priėmimo centre vykdė trijų žmonių komanda,
kuri vienijo organizacijos skirtingų programų darbuotojus. Tai buvo
gera galimybė darbuotojams veikti kartu. Tokiu būdu galėjome mokytis ne tik iš vaikų, bet ir vienas iš kito.

Ali, 14 m.
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3 darbuotojai 1 savanoris

Beinu, 16 m.

Buvo svarbu, jog galėjome laisvai rinktis ką veikti : nebūtina
treniruotis ar žaisti futbolą kiekvieną kartą, buvo galima rinktis
savo buvimo užsiėmime formą.
Shamal, 17 m.

Buvo labai smagu, jog turėjome
erdvę kur galėjome atsipalaiduoti ir pailsėti nuo pabėgėlių centro
gyvenimo kasdienybės.
Maryem, 17 m.

Mes (merginos) labai džiaugėmės, kad buvome priimtos žaisti
futbolą kartu su vaikinais.

Centre gyvenantys vaikai buvo labai skirtingi savo kultūromis, požiūriu, religija. Bendra veikla, tikslo siekimas „ištrina” skirtumus, padeda bent trumpam negalvoti apie rūpesčius ir pasijusti vaiku.
Noriu labai padėkoti Vilnius social club komandai, kuri visus metus rūpinosi stovyklos vaikų užimtumu. Visą teigiamą patirtį buvo
galima matyti vaikų veiduose ir nuotaikoje. Manau, kad kiekvienas
vaikas prisimins Jus, Jūsų veiklas ir Jūsų draugystę, nesvarbu, kokioje šalyje jie gyventų!
Ačiū, kad esate.

Rondik, 16 m.

Labai pasiilgau jūsų! Noriu pasakyti, kad jūs buvote labai malonūs ir dėka
jūsų aš jaučiausi priimtas jūsų šalyje. Manau, kad geriausias laikas buvo
praleistas su jumis ir aš tai prisiminsiu visą savo gyvenimą.
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Veikla buvo orientuota į vaikų užimtumą. Santykis su vaikais buvo
kuriamas per sportą (futbolą) ir žaidimus. Bendra veikla, bendravimas ir bendradarbiavimas stiprina ryšį ne tik tarp darbuotojo ir
vaiko, bet ir tarp jaunuolių.

Muntazr, 16m.

Pabėgėlių priėmimo
centro darbuotoja Ada Klimienė
Vilnius social club 2021-2022 / 9 sezono ataskaita
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Finansinė ataskaita

2021 m. rugpjūtis - 2022 m. rugpjūtis

už finansinę paramą:
20,41 %
Verslo parama

23,26 %
Vilniaus m.
savivaldybė

PAJAMOS

204 368,9
Eur

33,79 %
Valstybė

15,07 %
Futbolo programa

24,26 %
Darbas
gatvėje

IŠLAIDOS

209 276,99

Grįžti į turinį >>>

Eur
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Tariame AČIŪ

Adomui Žadeikai

18,29 %
Fizinių asmenų
parama
1,49 %
Parduotos
paslaugos

suteikusiems projektinį finansavimą:

2,76 %
Europos soc. forndo
agentūra ir Erasmus+

už paramą paslaugomis ir daiktais:

3,04 %
Komandos gebėjimų
stiprinimas

partneriams:

4,76 %
Patalpų išlaikymas
ir materialinis resursas
19,48 %
Administravimas

savanoriams:
LINUI, DARIUI, MARTYNAI, SIMONUI, KĘSTUI, JONUI, NOAH, IEVAI,
VALDUI, VACLAV

21,09 %
Paauglių klubas
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12,30 %
Lėšų telkimas
ir komunikacija

Visiems, skyrusiems paramą tiesiogiai ar 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio
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VšĮ Vilniaus socialinis klubas

Photo by Aedrian on Unsplash

Įmonės kodas: 303109851
Dzūkų g. 37, LT-02164, Vilnius
a/s: LT92 7300 0101 3777 5454
Bankas: Swedbank
+370 647 06985
info@vilniussocialclub.lt
www.vilniussocialclub.lt
fb.com/vilniussocialclub
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