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LiJOT Asamblėja Nr. 29, 2011 m. gegužės 7-8 d.
Druskininkai
Savanoriška veikla užima vis didesnį vaidmenį visuomenės gyvenime. Tokia veikla tiek
nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu yra glaudžiai susijusi su aktyviu pilietiškumu, sudarančiu
demokratijos branduolį. Savanoriška veikla - tai yra tokia pilietiškumo forma, kuri leidžia labai
aiškiai pajusti, kad žmogus priklauso savo visuomenei, todėl savanoriška veikla yra esminė ir netgi
būtina aktyvaus pilietiškumo sudedamoji dalis1.
Pažymime, kad 2011-ieji metai Europos Sąjungoje paskelbti „Savanoriškos veiklos metais“.
Lietuvoje tai susilaukia vis daugiau dėmesio. Veiklų, kuriomis visuomenė informuojama apie
galimybes, būdus, sąlygas užsiimti savanoriška veikla, šiais metais yra labai daug, o visuomenės
nuomonių tyrimai rodo, kad į tokią veiklą įsitraukia vis daugiau žmonių2.
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 29-osios Asamblėjos delegatai atkreipia LR
institucijų dėmesį, kad savanoriška veikla yra viena iš svarbiausių jaunimo organizacijų ir viso
nevyriausybinio sektoriaus veiklos krypčių, kuriai plėsti bei skatinti reikalingos ir valstybinio
sektoriaus indėlis. Būtina kuo skubiau priimti savanoriškos veiklos įstatymą, kuris užkirstų kelią
spekuliacijoms savanorystės teisinio reglamentavimo tema, iki minimumo apribotų savanoriškos
1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl savanoriško veiklos, jos vaidmens Europos
visuomenei ir poveikio. 2006 m. gruodžio 13 d., Briuselis.
2
2010 m. Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai:
http://www.teo.lt/sites/default/files/APIE_TEO/Socialine_atsakomybe/2010/Lietuvos%20gyventoju%20apklausa%20ap
ie%20savanoryste.pdf
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veiklos ir nelegalaus darbo sąsajas, padėtų organizacijoms į savo veiklą pritraukti daugiau asmenų,
o tai užtikrintų savanorystės idėjos kokybinę plėtrą Lietuvoje.
Apmaudu, kad įsibėgėjus „Savanoriškos veiklos metams“, Lietuva vis dar neturi specialaus
savanorišką veiklą reglamentuojančio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savanorių
teises ir pripažįstančių specifinį jų veiklos pobūdį. Savanoriškos veiklos plėtrai būtina tinkama
teisinė aplinka, kuri užtikrintų saugią ir lanksčią savanorystę, patrauklią ir savanoriui, ir jį
priimančiai organizacijai. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba palaiko šiuo metu LR Vyriausybėje
svarstomą „Savanoriškos veiklos“ įstatymo projektą ir ragina jį kuo greičiau priimti LR įstatymų
numatyta tvarka.
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