SAVANORYSTĖS SKATINIMO LABORATORIJA

PROBLEMA

Informacija apie savanorystės galimybes yra fragmentuota ir
nenuosekli;
Trūksta savanorystės skatinimo modelio bei valdžios įsitraukimo į
šiuos procesus;
Neskiriamas tinkamas dėmesys savanorių parengimui;
Neskatinamas valstybės tarnautojų įsitraukimas į savanoriškas
veiklas.

ESAMA SITUACIJA
Pagal 2018 m. NIPC* užsakytą
apklausą:

50% dalyvauti savanoriškoje veikloje.
yra savanoriavę seniau nei
16% prieš paskutinius 12 mėn.
16% nėra savanoriavę, bet norėtų.
savanoriauja dabar arba
11% savanoriavo per paskutinius 12
nedalyvauja ir neketina

mėn.

*NIPC - Nevyriausybinių organizacijų informacijos
ir paramos centras

Pagal 2011 m. Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje užsakytą apklausą:

23% nėra savanoriavę, bet norėtų.
nedalyvaujančiųjų teigia, kad niekas jiems
34% nesiūlo savanoriauti.
51% nėra savanorystės tradicijos.
nedalyvauja, nes mano, kad visuomenėje
17% savanoriška veikla vertinama negatyviai.
nepakanka informacijos apie savanorišką veiklą,
56% o labiausiai kur kreiptis norint tapti savanoriu.
42% infrastruktūros.
37% neaišku, kuo konkrečiai savanoriai užsiima.
trūksta informacijos ir reikalingos

LIETUVOS VERTINIMAI TARPTAUTINIUOSE REITINGUOSE
Socialinio kapitalo vertinimas Pasauliniame
konkurencingumo indekse 2019
(angl. Global Competititveness Index).
Socialinio kapitalo vertinimas Legatum
instituto gerovės indekse 2019
(angl. Legatum Institute Prosperity Index).
Pasauliniame dosnumo indekse 2019
(angl. World Giving Index).
Pasauliniame piliečių įsitraukimo
indekse 2016
(angl. Global Civic Engagement
Index).
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SOCIALINIS KAPITALAS

sąvoka apibrėžia žmonių
tarpusavio ryšius, jų
pobūdį, kokybę ir
tarpusavio pasitikėjimą.
Socialinis kapitalas
stimuliuoja ekonomikos
plėtrą mažindamas
sąveikos kaštus ir kartu
didindamas ekonomikos
dinamiką. Materialaus,
žmogiškojo bei socialinio
kapitalo sąveika užtikrina
tolygią ekonomikos raidą
ir lemia nuoseklią
socialinių inovacijų
plėtrą.

IDĖJOS
LIETUVAI

Remiantis Lenkijos pavyzdžiu kelti savanorių kompetencijas ir kurti
Savanorystės laboratorijų tinklą.
Remiantis Danijos ir Estijos pavyzdžiais skatinti tarpinstitucinį bei
tarpsektorinį bendradarbiavimą.
Formuoti pozityvų požiūrį į savanorystę visuomenėje.
Remiantis Jungtinės Karalystės pavyzdžiu kelti visuomenės pasitikėjimą
viešuoju sektoriumi skatinant valstybės tarnautojus įsitraukti į savanoriškas
veiklas (suteikiant jiems apmokamas darbo dienas ar valandas kurias galėtų
skirti savanoriškai veiklai).
Gerinti NVO finansinę padėtį.
Remiantis Danijos pavyzdžių įtraukti ne tik verslo sektorių bet ir viešąjį.
Savanorystės skatinimą įtraukti į strateginius planus.

TIKSLAS

Tapti kontaktinių ir profesionalių žinių centru Lietuvoje, aktyviai bendradarbiaujančiu su
NVO, savanorišką veiklą organizuojančiomis grupėmis bei valstybinėmis institucijomis
tiek nacionaliniu, tiek ir vietiniu lygmeniu.

KONTAKTŲ
CENTRAS

VISUOMENĖS
INFORMAVIMO
CENTRAS

kuriame suinteresuotos
grupės gali dalintis
informacija apie
savanoriškos veiklos
galimybes Lietuvoje ir
užsienyje.

MOKYMŲ
CENTRAS

fizinė vieta, skirta ugdyti
bendras savanorių
kompetencijas.

organizuojamos savanorystę
skatinančios konferencijos ir
seminarai.
Dalinimasis gerosiomis
patirtimis

KONSULTACIJŲ
CENTRAS
skatina konsultacijas ir
ragina valstybės tarnautojus prisidėti
prie savanoriškų veiklų įgyvendinimo
tiek kaip savo srities ekspertai
dalinantis žiniomis, tiek ir kaip
savanoriai.
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