
SAVANORYSTĖS SKATINIMO LABORATORIJOS KŪRIMAS. 2019 METAI

TIKSLINIŲ ŠALIŲ VERTINIMAS PASAULINIUOSE INDEKSUOSE

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ 

Birutė KARAKAITĖ Greta KUNDROTAITĖ
Projektų vadovė Projektų vadovė
birute.karakaite@kurklt.lt greta.kundrotaite@kurklt.lt

Socialinio kapitalo vertinimas Pasaulio konkurencingumo indekse 2019
(angl. Global Competitiveness Index)

8 iš
141 DANIJA  5 iš

141

ESTIJA  63iš
141

LENKIJA 70 iš
141

Socialinio kapitalo vertinimas Legatum instituto pasaulio gerovės indekse 2019
(angl. Legatum Institute Prosperity Index)

Pasaulinis dosnumo indeksas 2019
(angl. World Giving Index)

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ 

ESTIJA 

DANIJA 

LENKIJA 

LENKIJA 

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ 

ESTIJA 

DANIJA 

14iš
167 2 iš

167

38 iš
167 111iš

167

7 16
95 86

iš
126

iš
126

iš
126

iš
126

Socialinis
kapitalas

socialinės normos ir socialinės vertybės, vienijančios
žmones ir lemiančios formalius ir neformalius socialinius
santykius.
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GEROSIOS UŽSIENIO ŠALIŲ PRAKTIKOS

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ 

59% 22%britų savanoriauja
bent kartą per metus.

britų savanoriauja
reguliariai.

savanorių yra viešajame sektoriuje dirbantys žmonės, jie yra vieni
aktyviausiai įsitraukiančių į savanorišką veiklą.62%

Siekiant skatinti savanorystę ir pilietinės visuomenės augimą valstybės tarnautojams suteikta
galimybė skirti tris apmokamas darbo dienas per metus savanorystei.
Aukštas valstybės tarnautojų įsitraukimas į savanoriškas veiklas lėmė ir teigiamą požiūrį į
valstybės tarnybą.
Įkurtas Savanoriškos veiklos padalinys prie Vidaus reikalų ministerijos

DANIJA 

Viešosios įstaigos yra įstatymiškai raginamos savo institucijose skatinti savanorystę - tiek
kviečiant savanorius prisidėti prie paslaugų teikimo, tiek ir skatinant pačius viešojo
sektoriaus darbuotojus įsitraukti į savanoriškas veiklas.

VIETINĖS
VALDŽIOS
INSTITUCIJOS

teikia finansinę pagalbą savanoriškoms
organizacijoms, pačios įsitraukia į savanoriškos veiklos organizavimą
kurdamos savanoriškos veiklos centrus. 

NACIONALINIS
SAVANORIŲ
CENTRAS

valstybinė agentūra tarnaujanti savanoriškoms socialinių paslaugų
organizacijoms.

SAVANORIŲ
TARYBA

veikia kaip patariamasis organas ministerijoms bei parlamentui;
rūpinasi tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimu;
skatina įvairių suinteresuotų salių įsitraukimą į socialinių problemų
sprendimą.

ESTIJA 

Savanorišką veiklą šioje šalyje koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos
Vietinės valdžios ir regioninės administracijos departamentas. Tačiau kaip
ir Danijoje, įvairios ministerijos bendradarbiauja šioje srityje, siekdamos
suteikti visapusiškas galimybes savanoriams įsitraukti į bendruomenės ir
visuomenės ugdymo procesus

TEISINGUMO MINISTERIJA savanoriška veikla su lygtinai nuteistaisiais.

SOCIALINIŲ REIKALŲ MINISTERIJA savanoriška veikla socialinėje srityje. Savanorystės
programų kuravimas.

ŠVIETIMO MINISTERIJA savanoriška veikla su moksleiviais ir studentais.

APLINKOS MINISTERIJA savanoriška veikla aplinkosaugos srityje.

LENKIJA

Kompetentingi savanoriai yra Lenkijos prioritetas. Jų ugdymu užsiima visoje
šalies teritorijoje įkurti savanorių centrai, susijungę į tinklą. Šis tinklas ne
tik užtikrina centralizuotą savanorių ugdymą, bet ir yra kontaktinis centras
ne tik visuomenei, bet ir valdžios institucijoms.


