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SAVANORYSTĖ: NEATRASTOS VIEŠOJO SEKTORIAUS GALIMYBĖS
RENGINIO PROGRAMA
LR vidaus reikalų ministerijos kanclerio VALDEMAR URBAN sveikinimo žodis susirinkusiems.
VšĮ bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė LINA BLAŽYTĖ renginio
svečiams papasakojo Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato
prikėlimo istoriją, kaip sėkmingą savanorių telkimo fenomeną.
„Kurk Lietuvai“ projektų vadovės BIRUTĖ KARAKAITĖ ir GRETA KUNDROTAITĖ
supažindino su Savanorystės skatinimo laboratorijos projektu.

I DALIS. GERIEJI SAVANORYSTĖS PAVYZDŽIAI
Pirmojoje renginio dalyje bandėme
pažvelgti į savanorystę iš skirtingų
perspektyvų ir patirčių. Penki puikūs
pranešėjai pasidalino savo geraisiais
savanorystės pavyzdžiais.
Pakistaniečių bendruomenės Lietuvoje
atstovas ir asociacijos „Ahmadija“ vadovas
AHMAD FARAZ papasakojo kokiomis
savanorystės akcijomis užsiima jo
vadovaujama asociacija. Iš imigrantų
perspektyvos, savanorystė padeda
sukurti pasitikėjimą bendruomene.
Viena
žymiausių
Ahmadijos
organizuotų
savanorystės
akcijų,
įtraukusi ir seimo narius, yra katedros
aikštės tvarkymas po Naujųjų metų
sutiktuvių.

LR Vyriausybės kanceliarijos strateginių
kompetencijų grupės patarėja ir ilgametė
Jaunimo linijos savanorė AGNĖ KAVALIAUSKIENĖ
pasidalino savo įkvepiančia savanorystės
patirtimi. Agnė padrąsino, jog kiekvienas gali
savanoriauti, tik reikia atrasti savo kelią. Ji
pati savanorystės keliu Jaunimo linijoje eina
jau 5 metus.
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„Swedbank“ Lietuvoje vidinės komunikacijos vadovė ILONA RUZGAITĖ
pasidalino sėkmingu „Swedbank“ projektu, kurio tikslas buvo įtraukti
kuo daugiau darbuotojų į savanoriškas veiklas. Projektas prasidėjęs kaip
vasaros iššūkis įgauna vis daugiau pagreičio. „Swedbank“ savo
darbuotojams suteikia vieną apmokamą darbo dieną savanoriškai veiklai
ir skiria 15 eur. krepšelį, reikiamoms priemonėms įsigyti. Anot Ilonos,
toks projektas puikiai pasiteisino kaip stiprinantis darbuotojų
tarpusavio ryšius (angl. teambuilding), nes dažniausiai kolegos
susibūrdavo į komandas ir savanoriauti vykdavo kartu. Pašnekovė
pabrėžė, jog siekiant paskatinti darbuotojus savanoriauti, labai svarbi
vidinė komunikacija ir skatinti darbuotojus pasidalinti savo įspūdžiais.
Viena iš Savanorių tinklo Lietuvos teismuose iniciatorių ŽYDRĖ LYČIENĖ
atskleidė kaip nuo idėjos priėjo iki konkrečių rezultatų. Žydrė pasakojo,
kaip pačiai teko savanoriauti kuriant savanorių atrankos ir apmokymų
sistemas. Savanoriai į teismų sistemą atnešė naują pokyčių vėjo gūsį,
paskatino visuomenę labiau pasitikėti teismais.
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgų valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas ir ugniagesys savanoris MARIUS PAVALKIS
net neabejojo, jog norint savanoriauti, darbą tikrai galima suderinti su
savanoriškomis veiklomis. Marius, kuris jau nuo pat vaikystės žinojo
kokį kelią pasirinks ateityje, teigia, jog savanoriauti gali visi, tik reikkia
imti ir tai daryti.
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II DALIS. VIEŠOJI EKSPERTŲ DISKUSIJA
Antroje renginio dalyje, viešojoje
diskusijoje kvietėme diskusijos dalyvius
pasidalinti savo įžvalgomis dėl konkrečių
idėjų savanorystei skatinti viešajame
sektoriuje. Iškėlėme vienos apmokamos
darbo
dienos
viešojo
sektoriaus
darbuotojams savanoriškoms veikloms
idėją. Jau seniai kalbama apie socialiai
atsakingą verslą, tuomet kodėl gi
neatsisukus į viešąjį sektorių. Labai
dažnai ne pinigai, o inovatyvūs ir drąsūs
sprendimai lemia didžiausius pokyčius.
Diskusijoje dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja IEVA GERVINSKAITĖ ,
LR Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir stebėsenos
grupės vyresnioji patarėja GODA ALEKSAITĖ , kuri pati prisidėjo prie Ramintojos
pastato atgaivinimo ir tai buvo galima drąsiai laikyti tarpsektorinio
bendradarbiavimo sėkme. Ji aktyviai būrė savanorius prie kurių jungėsi
religinė ir Savičiaus gatvės bendruomenės, viešojo sektoriaus darbuotojai.
Diskusijoje taip pat dalyvavo MRU Viešojo administravimo profesorius PROF. DR. ANDRIUS STASIUKYNAS ,
Western Union žmogiškųjų išteklių valdymo partnerė REDA BUDREIKIENĖ , kuri atskleidė, kad Western
Union jau seniai taiko praktiką suteikti darbuotojams apmokamą darbo dieną, tam jog jie galėtų
įsitraukti į savanoriškas veiklas. Paskutinis diskusijos dalyvis VšĮ Savanorių ugniagesių ambasados
direktorius ARTŪRAS RAČKAUSKAS . Artūras pasidalino su kokiais iššūkiais susiduria organizuodamas
savanorių ugniagesių būrius bei pristatė Savanorių ugniagesių ambasados veiklas.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Kadangi „Savanorystė: neatrastos viešojo sektoriau galimybės“ buvo
pirmasis Savanorystės laboratorijos dalijimosi geraisiais pavyzdžiais
renginys surinkęs apie 100 dalyvių, todėl labai svarbu įvertinti
renginio kokybę, jog ateityje tokie renginiai galėtų sutraukti dar
daugiau susidomėjusių šia tema. Iškart po renginio jos dalyviams buvo
išsiųstos grįžtamojo ryšio formos, iš 77 užsiregistravusių dalyvių
grįžtamojo ryšio formą užpildė 41, o tai reiškia, jog renginys įvertintas
daugiau nei pusės dalyvavusių.
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RENGINIO DALYVIŲ KLASIFIKACIA
Tikslinė renginio grupė buvo
viešojo sektoriaus darbuotojai,
ypatingai iš regionų. Didžioji
dauguma respondentų (51%)
buvo
viešojo
sektoriaus
darbuotojai iš Vilniaus ir net
29% atvyko iš regionų, tokių
kaip Biržų raj., Šakių raj.,
Vilkaviškio raj. ir t.t. 15% NVO
atstovai ir 5% privataus verslo
atstovai.

KAIP VERTINATE PIRMĄJĄ RENGINIO DALĮ: GERIEJI SAVANORYSTĖS PAVYZDŽIAI?

Net 68% grįžtamojo ryšio
formą užpildžiusiųjų įvertino
pirmąją renginio dalį "Labai
gerai", 22% "Gerai". Didžioji
dauguma susirinkusiųjų buvo
patenkinti
pasirinktu
pirmosios dalies formatu ir iš
skirtingų pusių gvildenama
savanorystės tema.

KOMENTARAI
"Pavyzdžiai buvo įkvepiantys, įdomūs, nenuobodu klausyti. Patiko formatas, kad pristatymai
trumpi, bet informatyvūs."
"Labai vertingi, informatyvūs ir įkvepiantys pranešimai, skatinantys savanorystės sklaidą ir
raidą Lietuvoje."
"Tikrai labai šaunus renginys ir gauta nemažai informacijos jau iš praktiškai veikiančių
organizacijų atstovų."
"Manau yra galimybių sukurti daug stipresnį savanorystės judėjimą pasitelkiant profesines
sąjungas, pasikviečiant diskusijai daugiau NVO, įtraukiant Darbdavių asociaciją, Vyriausybę.
Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (biudžetiniame sektoriuje) galėtų atsirasti
lengvatos/garantijos ne tik profsąjungų nariams, bet ir savanoriams."
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KAIP VERTINATE ANTRĄJĄ RENGINIO DALĮ - VIEŠĄJĄ DISKUSIJĄ?
Antrąją renginio dalį 45%
respondentų įvertino "Labai
gerai", o 35% "Gerai", 13%
"Patenkinamai". Dauguma jų
teigė, jog diskusijos dalyviai
nuoširdžiai įsigilino į temą ir
atsakinėjo į klausimus. Kai
kurie išreiškė pageidavimą, jog
diskusija galėtų vykti ilgiau,
tam, kad nepritrūktų laiko
įsitraukti į diskusija visiems
susirinkusiems.

KOMENTARAI
"Visi antros dalies dalyviai, sėdintys prie stalo, labai nuoširdžiai atsakinėjo į klausimus."
"Labai buvo įdomu pasiklausyti diskusijos."
"Diskusijos dalyviai pasirodė įdomus žmonės."

RENGINIO TEMA MAN BUVO AKTUALI

Absoliuti anketas atsakiusiųjų
dauguma teigė, jog renginio
tema jiems buvo aktuali,
įkvepianti
ir
skatinanti
domėtis
daugiau
apie
savanorystę.
Respondentai
teigė gavę daug naudingos
informacijos.

KOMENTARAI
"Pasidalyta puikiomis patirtimis
ir įžvalgomis, kaip plėtoti
savanorystę regionuose."
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"Esu organizacijos, koordinuojančios savanorišką veiklą savivaldybėje atstovė, tad tema man
labai aktuali. Buvo labai įdomu paklausyti gerųjų pavyzdžių, klausant kilo idėjų, kaip NVO ir
Viešojo sektoriaus savanorystė kartu galėtų įgyvendinti daug gražių idėjų. Kaip pvz. dažnai NVO
organizuodamos jaunimui renginius turi labai mažą biudžetą, o viešojo sektoriaus žmonės,
savanorystės pagrindu gali dalintis savo patirtimi, žiniomis jaunimo stovyklose, mokymuose,
seminaruose. :)"
"Į organizacijos veiklas įtraukiame savanorius, būtų puiku dažniau matyti valstybės tarnautojus,
nes jie atsineša kitokį situacijos matymą, dažnai yra neįkainuojama patirtis planuojant ir
struktūruojant veiklas. Iš kitos pusės žiūrint, valstybės tarnautojas, kuris dažniau starteginiu
lygmeniu žiūri į visuomenėje vyraujančias problemas, galėtų susidurti su tomis problemomis iš
realios pusės, ne teorinės. Ir be abejo, savanoriška veikla padėtų neperdegti, o motyvuotų
atkakliau siekti pokyčių."
"Labai džiaugiuosi tuo, kad kalbama apie savanorystės modelį ir kompleksinį procesą, nes
pavienių savanorystės idėjų vyksta daug. Labai gerai, kad būtų daugiau visuminis procesas."

DALYVAVIMAS ŠIAME RENGINYJE MANE ĮKVĖPĖ LABIAU DOMĖTIS SAVANORYSTĖS TEMA
Galima drąsiai teigti, jog
renginio pagrindinis tikslas
buvo pasiektas, nes net 78%
respondentų jautėsi įkvėpti
daugiau
domėtis
savanorystės tema ir galbūt
patys imsis iniciatyvos šioje
srityje.

KOMENTARAI
"Šis renginys skatina „kitu
kampu“
pažvelgti
į
savanorystę."
"Tikrai asmeniškai pasidomėsiu
savanoriška veikla."
"Sutinku, kad reikia daugiau kalbėti apie savanorystę ir teikti daugiau gerų pavyzdžių
visuomenei, nes tai užkrečia."
"Ne tik domėtis, bet ir užsiimti savanorsyte bei skatinti ja užsiimti savivaldybės darbuotojus,
rengti savanorystės projektus."

RENGINYJE GAVAU NAUDINGOS INFORMACIJOS, KURIA PLANUOJU PASIDALINTI SU
SAVO KOLEGOMIS
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Net 85% renginio dalyvių
planuoja gauta informacija
pasidalinti su savo kolegomis.
Informacijos sklaida ypatingai
svarbi kai siekiama konkretaus
pokyčio, šiuo atveju paskatinti
viešąjį sektorių savanoriauti ir
savo pavyzdžiu užkrėsti ne tik
kolegas, bet ir artimuosius.

KOMENTARAI
"Žadu pristatyti šeimos komisijos
posėdyje,
tarpinstituciniame
pasitarime
ir
savivaldybės
vadovams."
"Iš visų pranešėjų buvo po keletą įdomių įžvalgų, kurios verčia susimąstyti kitaip."
"Renginyje kilusias idėjas planuoju pamėginti įgyvendinti artimiausiu metu savo aplinkoje."
"Po renginio, su kolegomis nemažai diskutavome apie savanorišką veiklą."
"Informaciją panaudosiu telkiant savivaldybės darbuotojus užsiimti savanoryste."

AR DALYVAUTUMĖTE KITUOSE RENGINIUOSE ŠIA TEMA?
Poreikis renginiams savanorystės tema yra
akivaizdus, net 80% respondentų teigė, jog
ateityje dalyvautų tokiuose renginiuose.

KOMENTARAI
"Tokie renginiai reikalingi, kad pamatytum kiek
yra gražių idėjų savanoriavimui."
"Kai bus konkretūs siūlymai savanorystės
organizavimui savivaldybėje ar projektinės
veiklos pristatymai šia tema."
"Noriu gilinti žinias šia tema, išgirsti naujų
patirčių."
"Norėčiau dalyvauti diskusijoje, įkvėpti savanoriavimui, atrasti kontaktus."

Birutė KARAKAITĖ

Projektų vadovė
birute.karakaite@kurklt.lt

Greta KUNDROTAITĖ

Projektų vadovė
greta.kundrotaite@kurklt.lt

