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„Tas, kas turi gerą širdį ja dalinasi yra panašus į tą, kuris savo

deglu apšviečia kelią kitiems. Jo deglas neužges, nes jis uždega

deglus kitiems“ . (Markas Tulijus Ciceronas, Romos miestietis,

63 m.pr.m.e.), iš (Manual for Beijing Olympic Volunteers.

Chapter 1. Volunteers and volunteering, 2008 p. 15).
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Savanoriška veikla – tai galimybė kiekvienam,

nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, religijos, politinių

įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos, panaudoti savo

sugebėjimus ir patirtį, gauti naujų įgūdžių, susirasti naujų

draugų, įsitraukti į darbą ir pakeisti socialinį gyvenimą (P.

Jordanas, M. Ochman, 1998).
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Kas tai yra savanoris? 

Žmogus, skiriantis savo laiką, 
žinias, patirtį, energiją  ir 
neimantis už tai piniginio 

atlygio.

Žmogus, darantys ką nors 
savo valia, o ne prievarta.

Žmogus,  atliekantis darbą, 
investuodamas į jį savo jėgas, 
žinias ir nesitikėdamas gauti  

už jį  finansinio atlygio.

Žmogus, veikiantis  
neformaliai, valstybinėse ar 
privačiose organizacijose, 

medicinos, švietimo, socialinio 
aprūpinimo srityje, 
nevyriausybinėse 

organizacijose ir kt.. 

Žmogus, savarankiškų 
organizacijų narys, kurios 

tikslas  - savanoriška veikla.

Žmogus, laisva valia aukojantį 
savo laiką kitų žmonių labui, 
įgyjantį patirties ir gaunant 

dvasinė naudą, kuria dalijasi su 
bendruomene bei prisiimant 
atsakomybę už savo veiklą.

Žmogus, laisva valia aukojantis 
savo laiką kitų žmonių labui, 
įgyjantį patirties ir gaunant 

dvasinė naudą, kuria dalijasi su 
bendruomene bei prisiimant 
atsakomybę už savo veiklą.
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Savanoriai 

Savanoriai - tarpininkai tarp bendruomenės ir valdžios institucijų, per juos galima įtraukti pačią 
bendruomenę į socialinių problemų sprendimą.

Savanoriai suteikia visiškai kitokią dimensiją bet kokiam darbui, ypač apmokamam, nes 
užsiimdamas savanoriška veikla, žmogus realizuoja save ir tai motyvuoja etatinius 
darbuotojus.

Savanoriai reikalingi tam, kad būtų dar didesnė galimybių, idėjų, dovanų, resursų įvairovė, kad 
klientai galėtų užmegzti gilius, nuoširdžius santykius.

Savanoriai - kaip pilietiškumą ugdanti jėga.



Prieš 

tampant 

savanoriu 

reikia: 

1. Apgalvoti 
savo motyvus ir 

savo, kaip 
savanorio, 
lūkesčius. 

2. Susipažinti 
su savo būsimu 

vaidmeniu ir 
organizacija, 

kuriai 
priklausys. 

3. Gerbti 
vietines 

tradicijas ir 
prisiimti 
įvairius  

vaidmenis.

4.Visuomet 
veikti 

profesionaliai, 
būti lanksčiu ir 
prisitaikančiu.

5.. Rūpintis 
savo asmeniniu 
saugumu, fizine 

ir protine 
sveikata. 

6. Perteikti 
įgytą patirtį ir 

žinias 
visuomenei.
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Savanorystės fenomenas 

Moterys daug dažniau nei vyrai 
dalyvauja socioedukacinėje 

savanoriškoje veikloje. Moterys, 
dažniau nei vyrai bedarbiai, įsijungia 

į savanorišką veiklą. Taip pat 
moterys dažniau nei vyrai 

savanoriškai padeda senyvo amžiaus 
žmonėms. 

Savanorio atsidavimą darbui lemia 
amžius, gyvenamoji vieta, pajamos 

ir kt.

Kuo žmogaus darbas turi didesnį 
prestižą visuomenėje, tuo labiau 
žmogus turi tendenciją įsijungti į 

savanorišką darbą. 
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Savanoriškos 

veiklos 

principai 

• Laisva valia – tai reiškia, kad savanorystė pasirenkama laisvanoriškai,
niekam neverčiant.

• Nauda – nauda suprantama, kaip siekis savanoriška veikla suteikti
visuomenei kuo daugiau naudos, o taip pat ir kiekvienam jos nariui
individualiai. Nauda suvokiama ir kaip nauda pačiam savanoriui.

• Būdas spręsti problemas – tai svarbus savanoriškos veiklos bruožas,
kuris pabrėžia tai, kad savanorystė yra tokia veikla, kuri turi gilią
prasmę – spręsti aktualias socialines, aplinkosaugines,
bendruomenines ir kt. problemas.

• Pagarba – savanoryste išreiškiama pagarba kitiems žmonėms, jų
teisėms, orumui ir kultūrai.

• Lygybė – savanorystė visa savo esybe aukština žmogaus teises ir vienų
žmonių lygybę kitų atžvilgiu.

• Teisėtumas – svarbu pabrėžti, kad savanoriavimas yra visiškai teisėta,
legali veikla, kurios metu kiekvienas pilietis turi teisę ir galimybę
dalyvauti jam priimtinoje bendruomenės veikloje.

• Finansiškai neatlygintina veikla – kiekvienas savanoris neturi
pamiršti, kad savanoriškas darbas nėra apmokamas ir negali pakeisti
apmokamo darbo. Savanoriai nepretenduoja užimti kieno nors darbo
vietas, jie tik stengiasi padėti kitiems.
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LR Savanoriškos veiklos įstatymas (2011)

1. Savanoris turi teisę:

1) būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir
galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos
veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

2) gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją,
mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;

3) gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą
kompetenciją;

4) nutraukti savanorišką veiklą+ kitos teisės. ĮSTATYMO NAGRINĖJIMAS
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Savanoriškos 

veiklos 

organizatorių 
sąrašas
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labdaros ir paramos fondai, biudžetinės ir viešosios 
įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir 

bendrijos, tarptautinių visuomeninių organizacijų 
filialai ir atstovybės, politinės partijos, profesinės 

sąjungos ir kitos ne pelno siekiančios organizacijos.

Lietuvoje įregistruotos ne pelno organizacijos:



Savanoriška veikla 
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nukreipia į savo poreikių 
patenkinimą:  savo vertės 
stiprinimą, naujų įgūdžių 

įgijimą, asmenybės tobulinimą, 
perspektyvų ateičiai 

užsitikrinimą, vienišumo 
mažinimą ir pan.

nukreipia į kitų poreikių  asmenų 
poreikių patenkinimą:   rūpestį 
bendruomene, pagalbą kitam 

žmogui.



Savanoriškos 

veiklos  

bruožai
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Savanoriška veikla grindžiama laisva 
pasirinkimo valia. 

Savanoriška veikla didina bendruomenės 
aktyvumą,ugdo  pilietiškumą.

Savanoriška veikla suteikia galimybes 
žmogaus individualiai veiklai ar 
organizacijoje.

Savanoriška veikla didina žmonių asmenines 
galimybes, gerindama jų gyvenimo kokybę, 
vienija žmoniją.

Savanoriška veikla prisideda prie socialinio, 
ekonominio gyvenimo gerinimo, įtvirtindama 
naujas profesijas. 



Savanoriškos 

organizacijos 

funkcijos

Teikia socialines paslaugas (socialinės 
rūpybos, švietimo, sveikatos apsaugos, 
mokymų, informacijos teikimo, 
konsultacijų bei paramos).

Gina įvairių grupių interesus, siekiant 
pakeisti esamą padėtį.

Skatina savitarpio pagalbą bei 
savipagalbą.
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Patarimai savanoriui

Nepradėk savanoriško 
darbo, kol neišsiaiškinai, ko 

iš tavęs tikimasi.

Realistiškai vertink savo 
laiką. Skirk darbui laiko tiek, 

kiek gali jo skirti. Labai 
gerai, jei darbuojiesi 

reguliariai.

Nemesk darbo, vos tik 
pajusi, kad jis nusibodo, 

atsirado problemų arba yra 
nebenaudingas. Pasikalbėk 

su atsakingu asmeniu.

Nedirbkite darbo, 
prieštaraujančio jūsų 

norams, principams ir pan.

Pateisink žmonių, su kuriais 
savanoriškai dirbi –

nuolatinių darbuotojų, kitų 
savanorių – pasitikėjimą.

Galvok apie tai, kodėl norite 
dirbti savanorišką darbą. 
Įsitikink, kad aiškiai žinai, 
kam esi reikalingas, ir kad 
gali siūlyti savo pagalbą ar 

patarimus

Laikykis visų susitarimų. Jei 
nepavyks laikytis susitarimo, 

ar matysi, kad vėluoji 
informuok apie tai atsakingą 

asmenį.

Džiaukis savimi ir savo 
atliekamu darbu – juk tu esi 

savanoris.

14



KLAUSIMAI

• KAIP AŠ ASMENIŠKAI SUPRANTU SAVANORYSTĘ?

• KAS MAN YRA SAVANORYSTĖ? 

• AR AŠ NORIU BŪTI SAVANORIU?

• KUO AŠ GALIU PRISDĖTI PRIE SAVANORIŠKOS VEIKLOS KAIP 

AKYVUS VISUOMENĖS NARYS IR LR PILIETIS?

• KOKIA MAN NAUDA BŪTI SAVANORIU? 
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Ačiū už dėmesį

„Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems“Ciceronas.
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