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Vilnius 10 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia skėtinė 11 

nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 71 nacionalinę jaunimo ir 12 

su jaunimu dirbančią organizaciją bei savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą, atkreipia 13 

dėmesį, kad Lietuvoje vis dar trūksta bendro, turinčio aiškius matavimo bei vertinimo 14 

rodiklius, savanorystės kokybės standarto. 15 

Europos Parlamento iniciatyva 2011-ieji buvo paskelbti Savanoriškos veiklos metais.1 16 

Tais pačiais metais Lietuvoje buvo priimtas LR Savanoriškos veiklos įstatymas,2 apibrėžiantis 17 

savanorystę, pagrindinius jos principus ir organizavimą. Nors savanoriška veikla yra 18 

nevyriausybinio sektoriaus ir visos visuomenei naudingos veiklos pagrindas,3 ją reglamentavus 19 

nebuvo imtasi aktyvių veiksmų puoselėti jaunimo savanorystę valstybėje. 2019 m. 20 

organizacijos „Social breeze“ atliktame tyrime4 buvo pažymėta, kad savanorystė turėtų tapti 21 

 
1 Europos Parlamentas, 2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai,  2011. <https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/lt/be-heard/eurobarometer/2011-european-year-of-volunteering>  
2 LR Seimas, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, 2011, <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802>  
3 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, LiJOT savanoriškos veiklos vystymo tyrimas, 2020,  <https://jrd.lt/informacija-
dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-Savanoriskos-veiklos-vystymo-Lietuvoje-tyrimas-
2020.pdf>  
4Sprinter research, Šalies gyventojų požiūrio į savanorystę ir turimos savanoriškos patirties tyrimas, 2019 
<http://socialbreeze.lt/wp-content/uploads/2020/02/Tyrimo-ataskaita-Savanoryst%C4%97-2019-Social-Breeze.pdf>  



įprastine veikla, kuri užtikrintų kiekvieno asmens indėlį į bendruomenės gerovę (17% – 22 

visiškai sutiko ir 48% – sutiko). Moksleiviai (14-18 metų) labiau pozityviai, negu bendrai 23 

gyventojai, vertina savanorystę: apklaustieji dažniau sutiko, kad savanoriška veikla suteikia 24 

galimybę tobulinti jau turimus asmens įgūdžius ir profesines kompetencijas. Vis dėlto, 25 

savanoriškai veiklai plėtoti ir skatinti reikalingas nuoseklus valstybinio sektoriaus 26 

įsitraukimas. 27 

Nors per šiuos 10 metų savanoriška veikla buvo vykdoma įvairiais būdais: įsitraukimas 28 

į nevyriausybinių organizacijų veiklą, Jaunimo savanoriška tarnyba, trumpalaikė savanorystė 29 

renginių metu. Trūksta bendro kokybės apibrėžimo ir jos užtikrinimo, todėl savanoriška veikla 30 

nėra vykdoma efektyviai. LiJOT atlikto tyrimo metu, informantai atkreipė dėmesį, kad siekiant 31 

standartizuoti savanorišką veiklą Lietuvoje, būtina stiprinti savanoriškos veiklos organizatorių 32 

vadybą. Vienas iš sprendimų galėtų būti siūlomas savanoriškos veiklos standartas.5 Jo 33 

įdiegimas skatintų savanoriškos veiklos organizatorius imtis reikiamų priemonių, norint 34 

pasiekti objektyvius kriterijus atitinkančią, kokybišką ir patrauklią savanorystę jauniems 35 

žmonėms. Savanoriškos veiklos kokybės standartas apibrėžia savanorystės organizavimo, 36 

savanorio gerovės užtikrinimo, palydėjimo bei kompetencijų kėlimo principus. 37 

Organizatoriai, vykdydami standartus atitinkančią veiklą, užtikrins savanorystės 38 

kokybę bei savanoriškos veiklos, kaip ugdymo(-si) proceso, o ne užimtumo formos 39 

suvokimą. Tai sukurs pridėtinę vertę visuomenei bei skatins potencialius darbdavius vertinti 40 

savanorystės metu įgytus gebėjimus, patirtis ir prisidės prie savanorišką veiklą atliekančių 41 

asmenų lengvesnio įsitraukimo į darbo rinką.  42 

Remiantis aukščiau išdėstytu kontekstu, siūlome įdiegti rekomendacinio pobūdžio 43 

savanoriškos veiklos kokybės standartą, orientuotą į savanorystės prieinamumo 44 

didinimą, savanorių ugdymą(-si), emocinės aplinkos užtikrinimą savanoriškoje veikloje 45 

bei savanorystę paremtą savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teisių ir 46 

pareigų susitarimu. Savanoriškos veiklos standartą Lietuvoje siūlome formuoti atsižvelgiant 47 

į šiuos kriterijus: 48 

 
5 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, LiJOT savanoriškos veiklos vystymo tyrimas, 2020,  <https://jrd.lt/informacija-
dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-Savanoriskos-veiklos-vystymo-Lietuvoje-tyrimas-2020.pdf 
> 
 



Savanoriškos veiklos organizavimo principai 49 

 50 
1. Galimybės prisijungti prie savanoriškos veiklos yra viešos ir visiems vienodai 51 

prieinamos. 52 

a. Savanorystė organizuojama nepaisant asmens amžiaus (jei LR teisės aktai 53 

nenumato kitaip), patirties, lyties, tautybės, religijos ar kitų socialinės ir 54 

ekonominės padėties aplinkybių. 55 

b. Yra sukuriamos galimybės savanorišką veiklą atlikti negalią turintiems 56 

asmenims. 57 

2. Suteikiamos reikalingos priemonės savanoriškai veiklai atlikti. 58 

a. Suteikiamos savanoriškai veiklai atlikti reikalingos nuotolinio ar tiesioginio 59 

darbo priemonės, programinė ar fizinė įranga, darbo vieta, apsaugos ir kt. 60 

b. Suteikiama savanoriškai veiklai vykdyti reikalinga informacija, konsultacinė ir 61 

techninė pagalba. 62 

c. Esant poreikiui, suteikiamos apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas. 63 

3. Savanoriškos veiklos organizatorius turi savanorių priėmimo ir darbo su savanoriais 64 

tvarką. Supažindina organizacijos narius ir savanorius su tvarka bei ją taiko. 65 

a. Prieš pradedant savanorystę išsiaiškinama savanorio motyvacija, įgūdžiai, 66 

lūkesčiai. Aptariamos ir išgryninamos savanorio galimos veiklos sritys ir 67 

atsakomybės. 68 

b. Pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis tarp savanorio ir savanoriškos veiklos 69 

organizatoriaus. Numatomos savanoriškos veiklos įgyvendinimo sąlygos.  70 

c. Savanoriškos veiklos pritaikomos kiekvienam savanoriui atsižvelgiant į jo 71 

poreikius, gebėjimus ir interesus. 72 

d. Savanoriui sudaromos sąlygos pakeisti savanoriškos veiklos kryptį. 73 

e. Savanoriškos veiklos procesai ir rezultatai yra vieši ir skaidrūs; 74 

f. Apibrėžtos savanorio pareigos, savanoris ir savanoriškos veiklos organizatorius 75 

aiškiai jas suvokia. 76 

g. Savanoris yra informuotas apie galimus savanoriškos veiklos organizatoriaus 77 

veiksmus, susidūrus su netinkamu savanorio elgesiu. 78 

h. Užtikrinama, kad organizacijoje vyksta reguliarūs, iš anksto suplanuoti veiklų 79 

planavimai ir aptarimai su savanoriu jam patogiu, prieinamu būdu ir laiku. 80 



i. Savanorio veikla kuruojama koordinatoriaus / mentoriaus, kuris pasirūpina 81 

individualiais arba grupiniais koordinaciniais susitikimais, konsultavimu, 82 

pagalba, grįžtamuoju ryšiu, savanoriškos veiklos refleksija. 83 

 84 

Saugios savanoriškos veiklos užtikrinimas 85 

 86 

4. Užtikrinama apsauga savanoriui ir savanoriškos veiklos organizatoriui dėl galimai 87 

savanoriškos veiklos sukeliamos žalos. 88 

a. Rengiant savanorio pareigybes, atliekamas fizinės, finansinės, emocinės ir kitų 89 

galimų rizikų vertinimas. 90 

b. Savanoris informuojamas apie esamų ir galimų rizikos veiksnių, kurių gali 91 

atsirasti savanoriškos veiklos metu, poveikį sveikatai ir saugai bei 92 

apsisaugojimo nuo jų priemones. 93 

c. Savanoris (esant galimybei) yra apdraustas atitinkamu draudimu. 94 

d. Yra aiški dėl savanoriškos veiklos patirtų išlaidų kompensavimo tvarka. 95 

e. Savanorio asmens duomenys saugomi laikantis duomenų apsaugos principų. 96 

f. Savanoris žino, į ką kreiptis iškilus krizinei situacijai. 97 

g. Savanoris yra informuotas, kad gali atsisakyti savanoriškos veiklos užduočių, 98 

kurioms atlikti neturi kompetencijų, jo manymu, yra neįgyvendinamos, 99 

nesusijusios su jo atliekama savanoryste. 100 

h. Savanoris žino, kokių veiksmų gali imtis, susidūrus su netinkamu savanoriškos 101 

veiklos organizatoriaus elgesiu, žino apie teisę nutraukti savanoriškos veiklos 102 

sutartį. 103 

i. Savanoriui organizacijos veikloje susiduriant su emociškai sudėtingomis 104 

patirtimis (patiriant stresą, nerimą, paniką, perdegimo riziką ir kitas neigiamai 105 

veikiančias aplinkybes), užtikrinama saugi aplinka, galimybės pagalbai ir 106 

refleksijai. 107 

 108 

Savanoriška veikla ugdančioje aplinkoje 109 

 110 

5. Užtikrinamas savanorių asmeninis ir profesinis augimas, palankios aplinkos 111 

sudarymas. 112 



a. Savanoriui yra sukuriamas palankus mikroklimatas, yra vertinamas jo darbo 113 

indėlis, skatinamas bendruomeniškumas. 114 

b. Savanoris turi galimybę išreikšti savo nuomonę apie organizacijos darbą, 115 

įskaitant jos darbo kultūrą, darbo pobūdį, politiką, procedūras, ir dalyvauti 116 

priimant sprendimus, susijusius su jo veikla. 117 

c. Savanoriui pristatytas organizacijos kolektyvas ir jų atsakomybės, kurie 118 

savanorystės  metu (esant poreikiui) teikia pagalbą ir (arba) konsultacijas. 119 

d. Esant poreikiui, savanoriškos veiklos organizatorius suteikia savanoriui 120 

galimybę toliau tobulinti savo įgūdžius. 121 

e. Savanoriui išreiškus poreikį, savanoriškos veiklos organizatorius suteikia 122 

dokumentą/sertifikatą, liudijantį jo įgytas kompetencijas ir pasiekimus. 123 

6. Savanoriškos veiklos organizatorius sukuria galimybę kelti savo ir savanorio 124 

kompetencijas, reikalingas savanoriškai veiklai atlikti. 125 

a. Savanoriškos veiklos organizatorius išmano neformaliojo ugdymo principus ir 126 

metodus (neformalusis ugdymas, patyriminis mokymasis, refleksijos vedimas 127 

ir kt.). 128 

b. Esant galimybei, savanoriškos veiklos organizatorius dalyvauja mokymuose 129 

savanorystės temomis, kelia kompetencijas neformaliojo ugdymo(si) tema. 130 

c. Esant poreikiui, organizuojamas savanorio apmokymas, susijęs su savanorio 131 

vykdoma veikla ir (ar) organizacijos tiksline grupe. 132 

 133 

 134 

Priedai: 135 

1. Pavyzdinė savanoriškos veiklos sutartis  136 

 137 

LiJOT prezidentas                 Lukas Kornelijus Vaičiakas 138 

 139 


