
Pal. J. Matulaičio socialinio centro  programos 
Sofkė veiklos ir finansinė ataskaitos


2013   2014 metais 

daugiausiai dėmesio skyrėme 
darbui Viršuliškių, Pašilaičių bei Žvėryno 

mikrorajonuose. Šioje ataskaitoje pateiksime 
informaciją apie per praėjusius 2 metus įgyvendintas 

veiklas, mūsų pasiekimus bei įžvalgas.

Sofkė   tai pagalba 14-20 metų jauniems žmonėms, kurie 
didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje. Sofkės komandoje 
dirba 4 darbuotojai. 3 darbuotojai dirba tiesioginį 
darbą su jaunimu, bei 1 vienas darbuotojas 
atlieka administracinį, atstovaujamąjį 
bei koordinacinį darbą.

2013-2014 m.



TURINYS


Jaunų žmonių konsultavimas ir užimtumas atviroje erdvėje

Lankymasis jaunų žmonių susibūrim
o vietose

Organizacijų tinklas

Internetinis konsultavimas

Pasi
ekim

ai



Lankymasis jaunų žmonių susibūrimo vietose

Pasie
kimai

Darbas gatvėje yra ilgalaikis procesas, kurio metu  mes siekiame 
užmegzti šiltus, pagarbius santykius su jaunimu. Su sutiktais 
jaunais žmonėmis leidžiame laiką, kalbamės jiems svarbiomis 
temomis. Nenorime pakeisti jaunų žmonių, nemoralizuojame, 
nevertiname ir padedame tik tiek, kiek jaunuolis ar „chebra“ 
siūlomos pagalbos nori.

Vienas iš didžiausių mūsų pasiekimų 
pastaraisiais metais - nuolat didinamas 
apsilankymų jaunų žmonių susibūrimo 
vietose skaičius. 2013 metais iš viso į gatvę 
išėjome 40 kartų, o 2014 metais 
planuojamas išėjimų skaičius sieks 70 
kartų per metus. Tikimės, kad 2015 metais 
į gatvę išeisime apie 100 kartų. 

Didėjant išėjimų į  gatvę skaičiui turime 
galimybę palaikyti ryšį su vis daugiau 
jaunuolių. Svarbu pabrėžti, kad į 
„sutinkamų žmonių“ kategoriją įtraukiame 
visus tuos, su kuriais reguliairiai 
bendraujame ir jie žino, kad mes dirbame 
su jaunimu. Kiekvieno susitikimo trukmė 
gali būti labai skirtinga. Kartais susitikimas 
yra tik pasisveikinimas, o kartais kartu 
praleidžiame net keletą valandų. Lentelėje 
galite pamatyti vidutinį sutiktų jaunų 
žmonių skaičių vieno išėjimo metu.

Gatvėje daugiausiai dirbame su 14-16 metų jaunimu. 64% iš jų sudaro vaikinai.

DARBAS GATVĖJE




Jaunų žmonių konsultavimas ir užimtumas atviroje erdvėje

Darbas gatvėje Lietuvoje yra labai 
priklausomas nuo oro sąlygų. Todėl 
šaltuoju metų laikotarpiu daugiausiai 
laiko praleidžiame prekybos centruose, 
o kai šilta stengiamės kuo daugiau būti 
lauke. Taip daro ir mūsų sutinkami jauni 
žmonės.

Atviroje erdvėje yra kviečiami lankytis ne tik tie, kuriuos 
sutinkame gatvėje, bet ir visi kiti jauni žmonės. Sofkėje jauni 
žmonės gali leisti laisvalaikį taip, kaip jie nori. Erdvėje yra stalo 
futbolo stalas, mini virtuvėlė, stalo žaidimų, kompiuteris. 
Atviroje erdvėje vyksta filmų peržiūros, maisto gaminimo ir kiti 
užsiėmimai. 

Jauni žmonės, norintys pasikalbėti „prie keturių akių“, atviroje 
erdvėje visada gali rasti vieną iš gatvėje dirbančių darbuotojų.

Vykdant darbą gatvėje svarbu ne tik kuo dažniau lankytis pas jaunus žmones, bet ir turėti 
vietą, kur jaunuoliai galėtų ateiti. Siekiame, kad atvira erdvė taptų vieta, kur jauni žmonės 
galėtų saugiai praleisti penktadienio vakarus, bei gauti visą jiems reikiamą pagalbą nuo 
paramos jų iniciatyvoms iki palydėjimo ieškant darbo. Džiaugiamės nuolat didėjančiu 
atviros erdvės lankytojų skaičiumi, tačiau dar labiau norime, kad kiekvienas atviros erdvės 
lankytojas sulauktų kuo daugiau darbuotojų individualaus dėmesio.   




Internetinis konsultavimas

Pasie
kimai

Organizacijų tinklas

Sofkės darbuotojai turi savo atskirus feisbuko profilius. Jauni žmonės 
gali jiems parašyti, kai nori ko nors paklausti, pasitarti ar tiesiog 
pabendrauti. Šie profiliai yra privatūs, todėl jaunuoliai gali būti tikri, 
kad tikrai bendrauja tik su konkrečiu darbuotoju.

Darbas gatvėje pats savaime nebūtų toks vertingas ir efektyvus 
be mūsų kuriamo tinklo. Nors dar negalime pasakyti, kaip 
konkrečiai, bet žinome, kad vieną dieną kiekvienas naujai 
užmegztas kontaktas bus kažkam naudingas. 2013-2014 metais 
mes:

Darbuotojai patys nekviečia jaunų žmonių tapti feisbuko draugais, o laukia jaunuolių 
pakvietimo. Darome prielaidą, kad esamas draugų skaičius bei Sofkės feisbuko puslapio 
gerbėjų skaičius yra vienas iš rodiklių, kuris parodo, kiek realiai Sofkės darbuotojai pažįsta 
unikalių jaunų žmonių iš miesto rajonų, kuriuose dirba. Šiuo metu skaičius svyruoja nuo 
150 iki 200 jaunų žmonių.  kuo daugiau darbuotojų individualaus dėmesio.   

Reguliariai dalyvaujame Viršuliškių ir Pašilaičių seniūnijų tarpžinybiniuose susitikimuose.
Nuolat bendradarbiaujame su Vilniaus miesto savivaldybe ir Jaunimo reikalų 
departamentu prie SADM
Bendradarbiaujame su skirtingomis bendrojo lavinimo bei profesinio ugdymo 
mokyklomis. 
Nuolat užmezgame naujus bei palaikome senus ryšius su skirtingomis darbo su jaunimu 
organizacijomis, sporto ar meno klubais bei vietinėmis bendruomenėmis.
Palaikome ryšius su tarptautine gatvės darbuotojų asociacija DYNAMO.· Esame 
neformalaus Vilniaus miesto atviro darbo su jaunimu tinklo nariais.· Bendradarbiaujame su 
Vilniaus bei Mykolo Romerio universitetais. 



Pasiekimai

Finansinė ataskaita

Pajamos

Privatūs rėmėjai

Valstybinės įstaigos

Vilniaus miesto Savivaldybė 

2% GPM

Pal. J. Matulaičio socialinio 
centro indėlis

Iš viso:

Jaunimo reikalų departamentas
(Atvirų jaunimo erdvių projektai)

2013 m.

1200

10 000

1520

11 345

31 565

7500

2014 m.

2000

12 000

1200

15 822

37 822

8000

Išlaidos

Darbuotojų atlyginimai

Viešinimas

Administracinės išlaidos 
(dalis patalpų išlaikymo, 
finansininkės DU, padalinio 
vadovės DU ir pan.)

Iš viso:

Kitos išlaidos (priemonės, 
transportas ir pan.)

2013 m.

28665

200

2000

31 565

900

2014 m.

31822

500

4000

37 822

1500

2013 metų birželio 17-20 dienomis Sofkė organizavo stovyklą 
jauniems žmonėms, kurie lankosi prekybos centre MADA. 
Stovykloje buvo 14 jaunų žmonių, kurie dalyvavo skirtinguose 
užsiėmimuose bei keliavo baidarėmis Širvintos upe. 

2014 metais išleista priemonė „Pagirių maišeliai“, padedanti 
vykdyti prevencinį darbą su jaunais žmonėmis gatvėje. Šią 
iniciatyvą finansavo prekybos centras MADA.

2014 metų rugsėjo 23 dieną vyko atviras Sofkės pristatymas, 
kuriame dalyvavo 15 skirtingų institucijų atstovų veikiančių 
visame Vilniaus mieste.

2014 metų birželio 5d. Sofkės komanda organizavo renginį 
Pašilaičių mikrorajono jaunimui. Daugiau apie įvykusį renginį 
galite perskaityti paspaudę 
http://www.matulaiciosc.lt/ivyko-renginys-tavo-sofke-pasilaici
u-rampoje/

2013 - 2014 metais bent 4 jaunuoliai sėkmingai integravosi į Pal. J. Matulaičio socialinio 
centro vykdomas programas vaikams ir jaunimui: vaikų dienos centrą „Vaikai - vaikams“, 
dienos grupę paaugliams „Tranzitas“ bei jaunimui skirtą programą „Tramplinas“. Daugiau 
vykdomas programas skaitykite organizacijos internetiniame puslapyje  
http://www.matulaiciosc.lt



Sofkė - socialinis darbas gatvėje

Pal. J. Matulaičio socialinis centras
Adresas: J. Matulaičio a. 3, 
LT – 05111, Vilnius

Tel. nr. 867928664
El. paštas sofke.gatve@gmail.com

Tinklalapis www.matulaiciosc.lt


