


ESAMA SITUACIJA 2019*

31%
31%
13%

nedalyvauja ir 
neketina dalyvauti 
savanoriškoje 
veikloje.

nedalyvauja, 
bet norėtų.

dalyvauja dabar 
arba per paskutinius 
12 mėn.

TARPTAUTINIAI VERTINIMAI 2019

89iš 
141

141iš 
167

121iš 
126

Socialinio kapitalo vertinimas 
Pasauliniame konkurencingumo indekse
(angl. Global Competititveness Index).

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

Pasauliniame dosnumo indekse
(angl. World Giving Index).

*Programos „Social Breeze“ užsakytas ir UAB „Spinter tyrimai“ atliktas šalies gyventojų požiūrio į savanorystę
ir turimos savanoriškos veiklos patirties tyrimas.



PRIEŽASTYS*

50%
15%
11%

neturi 
laiko

nemano, kad 
gali būti 
naudingi

nemano, jog 
tokia veikla 
reikalinga

38% daugiau
laisvo laiko

29% daugiau
informacijos kur
savanoriauti

18% darbovietės
iniciatyvos

PASKATOS*

*Programos „Social Breeze“ užsakytas ir UAB „Spinter tyrimai“ atliktas šalies gyventojų požiūrio į savanorystę ir
turimos savanoriškos veiklos patirties tyrimas.



371 500 
darbuotojų dirba viešajame sektoriuje

*

*2018 metų, oficialiosios statistikos duomenys

TIKSLAS Parengti viešojo sektoriaus darbuotojų įtrauktį į savanoriškas
veiklas skatinantį modelį.



UŽSIENIO GEROJI PATIRTIS

Valstybinės įstaigos yra įstatymiškai raginamos savo
institucijose skatinti savanorystę.

Veikia savanorišką veiklą skatinančios ir koordinuojančios
institucijos.



GAIRĖS

Gerosios užsienio
praktikos analizė.

Savanorystės
esamos situacijos

analizė.

Viešas renginys, 
orientuotas į viešojo

sektoriaus įsitraukimą
skatinat savanorystės

tradiciją.

Parengta pirminė
savanorystės skatinimo

laboratorijos veiklų
koncepcija.

Parengtas savanorystės
skatinimo laboratorijos

modelis.



SAVANORYSTĖS SKATINIMO 
LABORATORIJOS SCHEMA

Savanoriškos veiklos
vertinimas

Savanorių koordinavimas

Atstovavimas

Komunikacija
ir plėtra

Inovatyvių sprendimų
paieška

Partnerių paieška

SAVANORYSTĖS 
SKATINIMO 

LABORATORIJA

Teisinio reguliavimo
gerinimas

Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Kontaktų savanorystei
vieta

Ambasadorių
koordinavimas

Ambasadorius
(-ė) 

institucijose

Motyvaciniai mokymai

Vidinė komunikacija

Savanorystė viešojo
sektoriaus institucijose

Gamta ir gyvūnai

Socialinės veiklos

Profesionalų savanorystė

El. platforma



Turi
idėją

Kreipiasi į 
institucijos

savanorystės
ambasadorių (-ę) ir

renkasi idėją iš
kontaktų sąrašo

SAVANORYSTEI 
SKIRTOS DARBO 
DIENOS SCHEMA Komanda

Tiesioginis
vadovas (-ė)

Savanoriauja

Suteikia
grįžtamąjį

ryšį

Savanoris



Nuo balandžio 1 d. iki
liepos 1 d. dalyvaus

savanorystės skatinimo
viešajame sektoriuje

bandomajame projekte.

O KAS TOLIAU?

Įgyvendina Savanorystės
skatinimo laboratorijos

modelį.



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

birute.karakaite@kurklt.lt
greta.kundrotaite@kurklt.lt


