
SAVANORYSTĖ 2020



SAVANORYSTĖ – KAS TAI?

Įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, 
patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią 

nėra gaunamas piniginis atlygis

S AVANOR IŠ KA VE IKL A – savanorio neatlyginamai atliekama 
visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir 

veiklos organizatoriaus susitarimu.



MITAI

I mitas: Jei manęs nekvietė – mano pagalba nereikalinga

II mitas: Savanorystė „suryja“ daug laiko

III mitas: Savanoriais gali būti tik jauni žmonės

IV mitas: Savanoriaudamas negaunu jokio atlygio, kam man 
tai?



SAVANORYSTĖS TIPAI

Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui, pagalba vienos 
dienos trukmės renginyje, arba didesnės apimties, kai tam skiriama 

keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę ar net kasdien.

o Epizodinė savanoriška veikla

o Trumpalaikė savanoriška veikla

o Ilgalaikė savanoriška veikla

o Savanoriška tarnyba



PAGRINDINIAI PRINCIPAI

o LAISVA VALIA

o ABIPUSĖ NAUDA

o PAGARBA IR LYGYBĖ

o FINANSIŠKAI NEATLYGINTINA
VEIKLA

o TEISĖTUMAS

o PAGALBA VISUOMENEI





AR TAS PATS?

SAVANORYSTĖ

o nauda visuomenei 

o pasirinkimas

KAIMINYSTĖ, NARYSTĖ

o nauda man mano šeimai, mano 

kolegoms, mano bendraklasiams, 

mano kaimynams 

o priklausymas



SAVANORYSTĖ DARBAS

Įsipareigojimas

Bendradarbiavimas

Abipusė nauda

Įvairovė ir lankstumas

Sutartis

Atsakomybė

Atlyginimas

Funkcijos, pareigos



KODĖL VERTA?

o SAVĘS PAŽINIMAS 

o PASAULIO, KULTŪRŲ
PAŽINIMAS

o NAUJĮ ĮGŪDŽIAI 

o RYŠIAI 

o PASITIKĖJIMAS SAVIMI

o PRASMĖ

o GALIMYBĖS ATEITYJE 

o KITA? 



KĄ VEIKIA SAVANORIAI? 

VISKĄ!



SRITYS

o Socialinė

o Švietimo

o Aplinkosaugos

o Kultūrinė

o Sporto

o Kt. 



KUR?

o JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA (JST)

o EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS (ESC)

Mokymasis

Patirtis

Refleksija

Išvados

Pritaikymas



JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA 

o 14- 29 m. 

o intensyvi savanorystė (40 val./ mėnesį )

o trunkanti 3 – 8 mėnesius 

o mentorius, mokymasis, palaikymas, konsultacijos

o kompetencijas patvirtinantis pažymėjimas

o ( 0,25 balo)



EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

o Tarptautinė savanorystė

o 18 – 30 m. 

o 2–12 mėn. visą darbo dieną 

o maistpinigiai, kišenpinigiai, apgyvendinimas, kelionės išlaidos, mokymai, 
koordinavimas

o palaikymas, konsultacijos

o Youthpass 

o (0,25 balo) 



KAIP IEŠKOTI?

1. PROGRAMOS (JST, ESC)

2. JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO         
PUSLAPIS (JRD)

3. KREIPTIS TIESIOGIAI Į ORGANIZACIJĄ

4. SOCIALINIS VEIKSMAS (AR KITOS NVO) 

PVZ.

o Gyvūnų globos namai „Lesė“

o Benamių valgykla „Betanija“

o Visų šventųjų šeimos paramos centras

o Lietuvos Raudonasis kryžius

o „Social club“

o „Ne imti, bet duoti“

o Nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka

o MO muziejus 

o Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

o VšĮ IT edukacija



SOCIALINIS VEIKSMAS

SUPERSAVANORIAI@GMAIL.COM


