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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VšĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRO“ SOCIALINĖS 

VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

 

Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ socialinė veikla skirta vietos bendruomenei, 

siekiant integruoti kuo daugiau bendruomenės narių į futbolo veiklą, populiarinti futbolą vykdant 

renginius, skatinti bendradarbiavimą su vietinės savivaldos sporto įstaigomis, ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklomis. Vykdydama socialinės veiklos planą, įstaiga siekia įtraukti į savo 

veiklą kuo daugiau nelankančių futbolo užsiėmimų asmenų, taip padidinti sportuojančiųjų ir 

savanorių skaičių įstaigoje, skatinti fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną. Organizuoti šventes ir 

užsiėmimus įvairioms socialinėms grupėms. Tikimasi, kad socialinė veikla padės populiarinti 

organizacijos vardą. 

 

Tikslas – burti bendruomenę, kurioje visi norintys žaisti futbolą yra laukiami, tuo pačiu populiarinti 

įstaigos žinomumą. 

 

Uždaviniai ir priemonės:  

1. Per metus padidinti sportuojančių skaičių nuo 370 iki 410. 

 

Veikla Reguliarumas/tipas Laukiamas rezultatas 

Užsiėmimai ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

6 užsiėmimai skirtingose 

Marijampolės savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

(birželis/rugpjūtis/rugsėjis). 

Tikimasi įtraukti 100 vaikų (4-

6 metų). 

 

2. Skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą vietos bendruomenėje. 

 

Veikla Reguliarumas/tipas Laukiamas rezultatas 

Tėvelių turnyras Tradicinis ugdytinių tėvų, 

senelių ir kitų šeimos narių 

futbolo turnyras. Gruodžio 

mėnesis. 

Įtraukti į įstaigos veiklą klubo 

bendruomenę, savanorius, 

puoselėti bendravimą su 

ugdytinių tėvais, skatinti 

aktyvų ir sveiką gyvenimo 

būdą. 

 



 

 

3. Organizuoti futbolo sporto treniruotes, stovyklas, supažindinti su stadiono istorija, muziejumi 

įtraukiant įvairias socialines grupes. 

 

Veikla Reguliarumas/tipas Laukiamas rezultatas 

Stovyklos įvairaus amžiaus 

vaikams.  

Planuojamos 3-4 stovyklos. 

Vienos stovyklos trukmė – 5 

dienos.(Liepa/Rugpjūtis) 

Tikimasi įtraukti 200 vaikų (7-

17 metų). 

Futbolo sporto treniruotės, 

supažindinimas su stadionu. 

Planuojami 3 užsiėmimai 

(birželis/liepa/rugpjūtis) 

Tikimasi įtraukti 100 vaikų (7-

12 metų). 

 

4. Didinti organizacijos žinomumą vietos savivaldoje. 

 

Veikla Reguliarumas/tipas Laukiamas rezultatas 

Dalyvavimas savivaldybės 

renginiuose pristatant savo 

įstaigą 

2 kartus per metus 

sudalyvauti renginiuose 

pristatant savo įstaigą. 

Gegužė/rugpjūtis 

Neformaliojo ugdymo būrelių 

mugė. 

Miesto dienų renginys. 

Reklama Reguliari reklama 

Marijampolės savivaldybės 

informacijos sklaidos 

kanaluose, įstaigos tinklapis, 

socialiniai tinklai, miesto 

stendai. 

Tikimasi, kad reklama pasieks 

1500 vartotojų. 
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