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DLFF e.V. – Deutsch-Litauische-Fußball-Freundschaft e.V. (Vokietijos ir Lietuvos fut-
bolo draugystės asociacija) – įsteigta 2013 m. spalio 13 d. Klaipėdoje. Mūsų asociacija 
2013 m. lapkričio mėn. įtraukta į Vokietijos Kelno apylinkės teismo asociacijų registrą (reg. Nr. 
VR 17911) ir patvirtintas jos kaip pelno nesiekiančios įstaigos statusas. 

 
Šios asociacijos uždaviniai apibrėžti įstatuose: 

 
„(…) Asociacijos tikslas – plėtoti Vokietijos–Lietuvos ryšius futbolo srityje, pirmiausia 
remiant jaunimą ir stiprinant abiejų šalių santykius bei įgyvendinant visus su tuo susiju-
sius uždavinius (…)“ 

 
DLFF e.V. jos narių ir rėmėjų pastangomis siekia įgyvendinti šiuos tikslus remdama ber-
niukų ir mergaičių futbolą. 

 
Toliau pateikiame informaciją, kaip mes šiandien vykdome šiuos uždavinius.  

  Pagrindą sudaro futbolo bendruomenės vaikų darželiuose, mokyklose ir klubuose. 
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1. Projektas – futbolo bendruomenės vaikų darželiuose, mokyklose ir klubuose 
 
Mūsų asociacija remia futbolo bendruomenių veiklą vaikų darželiuose, mokyklose ir klubuose. 
Vaikai jau nuo mažų dienų pratinami prie bendros sportinės veiklos, o ypač prie įdomaus 
sporto – futbolo. Taip ugdoma vaikų komandinė dvasia ir sveikata. 
 
Su vaikų darželiais, mokyklomis ir klubais esame sudarę 7 sutartis, galiojančias vienus metus 
– nuo 2021 m. rugsėjo iki 2022 m. rugsėjo mėn. Šias sutartis pasirašėme 2021 m. rugsėjo 2–3 d. 
lankydamiesi pas savo partnerius Vilniuje, Anykščiuose ir Raguvėlėje. Šiose sutartyse aiškiai apibrėž-
tos atsakomybės organizuojant futbolo bendruomenių veiklą ir DLFF e.V. bendruomenėms teikia-
mos paramos sąlygos. Futbolo bendruomenių užsiėmimai vyksta mažiausiai du kartus per savaitę. 
Į juos atvyksta kvalifikuoti treneriai iš LFF, ugdymo įstaigų ar klubų. DLFF e.V. teikia paramą 
pinigais. 
 
 
Mūsų remiamos vaikų futbolo bendruomenės Lietuvoje: 
 
Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“  
Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ 
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 
Vilniaus Viršuliškių mokykla 
Anykščių sporto centras 
Vilniaus futbolo mokykla „Ataka“ 
Raguvėlės vaikų dienos centras 
 
 

Laimei, šiais metais Vokietijoje galėjo įvykti 8-asis tarptautinis jaunių futbolo turnyras „Prieš  
izoliaciją – už integraciją“, kurį remia Jenos vaikų ir jaunimo futbolo fondas.  
2021 m. birželio 4 d. tapo aišku, kad šis turnyras, šiemet pirmą kartą be „IB Jena“ paramos, 
gali būti surengtas sumažintu formatu. 2021 m. liepos 10–11 d. 6 Vokietijos klubai, 5 iš Jenos, 
1 iš Eichsfeldo ir svečiai iš Lietuvos – Vilniaus Viršuliškių mokyklos – žaidė 2008 m. gimusių 
jaunių turnyre. Antroji užsienio komanda iš Lugožo, Rumunijos (Jenos miesto partneris), prieš 
pat turnyrą atšaukė savo dalyvavimą dėl koronaviruso. 
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2. Kontaktai – bendradarbiavimas – renginiai 
 
DLFF e.V. bendradarbiauja nuo 2018 m. gruodžio 7 d. ne tik su LFF, bet ir Vokietijos ir Balti-
jos šalių prekybos rūmais AHK, vokiškai kalbančių žmonių bendruomene „Deutschsprachiger 
Stammtisch Vilnius“ ir Vokietijos ambasada Vilniuje. 
Nuo įsteigimo 2013 m. mes, prezidiumo nariai, mažiausiai du kartus per metus atvykstame į Lie-
tuvą. Čia lankomės visose vaikų futbolo bendruomenėse, LFF, AHK, Vokietijos ambasadoje, susi-
tinkame su vokiškai kalbančių žmonių bendruomene „Deutschsprachiger Stammtisch Vilnius“. 
Deja, 2020 metais dėl koronaviruso pandemijos išvis negalėjome atvykti į Lietuvą, o 2021 
metais pavyko atvykti vieną kartą – rugsėjo pradžioje. Tačiau esame labai patenkinti dau-
gybe kontaktų el. paštu, kuriuo visos futbolo bendruomenės informavo apie savo veiklą ir 
mums siuntė linkėjimus su gražiomis nuotraukomis. 
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Keli pavyzdžiai: 
 
Darželis-mokykla „Dainorėliai“: Visada malonu su jumis susitikti. 
Lopšelis-darželis „Rūta“: Pirmiausia norėtume padėkoti už draugišką bendradarbia-

vimą. 
Lopšelis-darželis „Spindulėlis“:       Labai ačiū už jūsų darbą Lietuvoje ir su darželio „Spindulėlis“ 

vaikais. 
Viršuliškių mokykla:     Labai laukiame 9-ojo tarptautinio futbolo turnyro 2022 m. 
Sporto centras:             Labai vertiname jūsų paramą. 
„Ataka“: Dėkojame už nuolatinį bendradarbiavimą ir paramą.                                   
Raguvėlės vaikų dienos centras:      Dėkojame už paramą. 

 
 
 
Kasmet Vokietijoje rengiamas asociacijos narių susirinkimas (šįkart jis vyko 2021 m. spalio 16 d. 
„Hofgut Hafnerleiten“ Bad Birnbache, Aukštutinėje Bavarijoje), kurio metu prezidiumas pristato 
veiklos ataskaitas, tvirtina finansines ataskaitas ir aptaria einamuosius bei naujus projektus. 
 

 
 
 

 
Mūsų komunikacijos partneris – vertimo įmonė „Eurotradus“ 
https://eurotradus.lt  
 

 
 

https://eurotradus.lt/

