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ĮVADAS
Savanorystės situacija Lietuvoje nedžiugina. Į savanorišką veiklą įsitraukia 13% žmonių. Viena
iš pagrindinių priežasčių, lemiančių lietuvių sprendimą nedalyvauti savanoriškoje veikloje yra
laiko trūkumas. Programos „Social breeze“ užsakyto ir UAB „Spinter tyrimai" atlikto „Šalies
gyventojų požiūrio į savanorystę ir turimos savanoriškos patirties tyrimo“ duomenimis, laiko
trūkumą kaip priežastį nurodė net 31% respondentų, darbingo amžiaus žmonių. Informacija
apie savanoriškas veiklas yra fragmentuota ir nenuosekli, sunku susigaudyti egzistuojančiuose
informacijos šaltiniuose. Taip pat, itin daug informacijos ir komunikacijos apie savanorystę yra
orientuota į jaunuolius (15-29m.), ypač moksleivius ir studentus. Vyresnio amžiaus dirbantiems
asmenims pasiekti susistemintą informaciją yra sunkiau.
Ilgą laiką valstybinės institucijos neskyrė ypatingo dėmesio savanoriškai veiklai. Šiokį tokį
sujudimą buvo galima pajusti 2011 metais, Europos Komisijai tuos metus paskelbus Savanorystės
metais. Suaktyvėjusio intereso savanorystei rezultatas – 2011 metais priimtas Savanoriškos
veiklos įstatymas. Šis įstatymas apibrėžia savanoriškos veiklos sąvoką ir savanoriškos veiklos
principus. Po beveik 10 metų, savanorystės skatinimas yra įtrauktas į Nacionalinės pažangos
programos (NPP) 2-ąjį prioritetą. Siekdami paskatinti viešojo sektoriaus darbuotojų įsitraukimą į
savanoriškas veiklas šiame dokumente pateikiame savanorystės skatinimo viešajame sektoriuje
laboratorijos modelį.
Šis modelis remiasi esamosios situacijos ir užsienio gerųjų praktikų analizėmis bei viešųjų
konsultacijų metu gautais duomenimis bendradarbiaujant su nevyriausybinių organizacijų,
akademinės bendruomenės, vidaus tarnybos institucijų bei ministerijų atstovais.
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SAVANORYSTĖS
LABORATORIJOS
VIZIJA

tapti viešojo sektoriaus darbuotojų kontaktinių ir profesionalių žinių centru
savanorystės srityje, kuris akyviai bendradarbiauja su viešojo sektoriaus
institucijomis ir savanoriškos veiklos organizatoriais tiek nacionaliniu, tiek ir
vietiniu lygmeniu.

TIKSLAI

Skatinti viešojo sektoriaus darbuotojų galimybes įsitraukti į savanoriškas
veiklas;
Skleisti informaciją apie savanorystę valstybės tarnyboje;

TĘSTINUMAS

Savanorystės laboratorijos veiklą įgyvendina VšĮ „Bendrystės ir socialinių
inovacijų centras“, kuris užtikrina šios laboratorijos tęstinumo, finansavimo ir
veiklų organizavimo galimybes.

SAVANORYSTĖS
LABORATORIJOS
KOORDINATORIUS

SAVANORYSTĖS
AMBASADORIUS
INSTITUCIJOSE

atsakingas už laboratorijos veiklų įgyvendinimą;
atskaitingas Bendrystės ir socialinių inovacijų centro
direktoriui;
kuruoja Savanorystės laboratorijos veiklas;
koordinuoja savanorystės ambasadorių tinklą viešojo
sektoriaus institucijose;
administruoja el. platformą;
teikia kartą per metus veiklos ataskaitą Bendrystės ir
socialinių inovacijų centro vadovui.

asmuo, dirbantis institucijos personalo arba
komunikacijos skyriuje;
atsakingas už informacijos apie savanorystę sklaidą
institucijoje;
sistemina
informaciją
apie
savanoriaujančius
darbuotojus, pvz.: kiek darbuotojų jo institucijoje
pasinaudojo
viena
apmokama
darbo
diena
savanoriškai veiklai, kur savanoriavo ir pan.;
Savanorystės ambasadoriaus funkcijos įtraukiamos į
darbuotojo pareigybių aprašymą.
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SAVANORYSTĖS SKATINIMO LABORATORIJOS SCHEMA
Imigrantų platforma
Statutinių pareigūnų
reintegracija
Kiti projektai

Savanorystės
laboratorija

Darbuotojų
atstovavimas

Ambasadorius

Informacijos rinkimas
Kontaktų sąrašo
komunikacija

Teisinio reguliavimo
gerinimas
Inovatyvių
sprendimų paieška

Renka informaciją apie
savanorystės galimybes
savo institucijoje
Viena apmokama darbo
diena
Savanoriška veikla
skaičiuojama prie stažo

Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Atsižvelgiama
darbinantis viešajame
sektoriuje ir pan.

Motyvaciniai mokymai
Ambasadorių
koordinavimas
Savanorių
koordinavimas
Vidinė komunikacija

Komunikacija
ir plėtra

Kontaktų savanorystei
vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

El. platforma
Profesionalų savanorystė
Socialinės veiklos
Gamta ir gyvūnai
Savanorystė viešojo
sektoriaus institucijose

Partnerių paieška
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LABORATORIJA VYKDO TRIS PAGRINDINES VEIKLAS
1. Viešojo sektoriaus darbuotojų savanoriškos veiklos interesų atstovavimas;
2. Komunikacija su savanorišką veiklą organizuojančiomis grupėmis, viešojo sektoriaus
įstaigomis ir plačiąja visuomene;
3. Įvairių su savanoriška veikla susijusių projektų koordinavimas, savanoriškos veiklos
vertinimas ir partnerių paieška laboratorijos veiklų plėtrai.

ATSTOVAVIMAS

Darbuotojų
atstovavimas

Siekiant užtikrinti savanoriškos veiklos įgyvendinimą Lietuvos viešajame
sektoriuje svarbu tinkamai atstovauti valstybės tarnautojų ir kitų viešojo
sektoriaus darbuotojų interesus. Šiam tikslui pasiekti Savanorystės
skatinimo laboratorija turi ieškoti inovatyvių sprendimų – skatinamųjų
priemonių, padėsiančių viešojo sektoriaus darbuotojams plėsti
savanoriškos veiklos galimybes ir įtrauktį į jas.

Inovatyvių
sprendimų paieška

Teisinio reguliavimo
gerinimas

INOVATYVIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKA
Strategijoje „Lietuva 2030“ vienas iš valstybės pažangos
prioritetų yra numatytas sumanus valdymas.

Siekiant atliepti šį prioritetą, Savanorystės skatinimo laboratorija ieško sprendimų paskatinti
valstybės tarnautojų įsitraukimą į savanoriškas veiklas. Šie inovatyvūs sprendimai taip pat yra
orientuoti į skatinamąsias priemones, orientuotas į socialinio kapitalo, didesnio visuomenės
pasitikėjimo viešuoju sektoriumi ir domėjimosi darbu valstybės tarnyboje rodiklių kėlimu.
Tarp tokių priemonių yra: 1 apmokama darbo diena, skirta savanoriškai veiklai vykdyti.
Remiantis Jungtinės Karalystės pavyzdžiu, kur valstybės tarnautojams yra
suteikiamos 3 darbo dienos per metus savanoriškai veiklai vykdyti. Iniciatyva
siekiama stiprinti bendruomenes ir mažinti atotrūkį tarp valstybės tarnautojų ir
visuomenės. Savanorystės skatinimo laboratorija vykdo įgalinimo programą
suteikiančią viešojo sektoriaus darbuotojams galimybę laisva valia vieną savo darbo
dieną per metus skirti savanorystei.
Šio proceso pilotinė versija yra pavaizduota priede (2 pav.) 10 puslapyje.

Kitos savanorystę skatinančios priemonės gali būti: galimybė savanorišką veiklą įskaičiuoti į
darbo stažą arba įtraukti į valstybės tarnautojų vertinimo formas. Šių idėjų įgyvendinimui yra
reikalingas bendradarbiavimas ir viešųjų konsultacijų rengimas su valstybinėmis institucijomis,
profsąjungomis bei savanorišką veiklą organizuojančiomis grupėmis ir plačiąja visuomene.
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Siekiant užtikrinti tikslingą valstybės tarnautojų-savanorių interesų atstovavimą yra svarbu
skatinti TEISINIUS PAKEITIMUS jų darbo tvarkose. Šis aspektas bei TEISINIS REGULIAVIMAS taip pat
yra svarbios atstovavimo sritys, kurias Savanorystės skatinimo laboratorija turi užtikrinti,
siekiant kokybiško ir tęstinio valstybės tarnautojų įsitraukimo į savanoriškas veiklas.

KOMUNIKACIJA
IR PLĖTRA

Tam, jog projektai taptų sėkmingi komunikacija yra ypatingai svarbi.
Šioje dalyje renkama ir analizuojama informacija, kuri vėliau naudojama
skatinti savanorystę kaip savaime suprantamą reiškinį ne tik viešajame
sektoriuje, bet ir visuomenėje.
Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Komunikacija
ir plėtra
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Partnerių paieška

Motyvaciniai
mokymai

Vidinė komunikacija
Ambasadorių
koordinavimas

Savanorių
koordinavimas
Kontaktų
savanorystei vieta

GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ DALIJIMOSI RENGINIAI
Renginio tikslas – skleisti žinią apie savanorystę,
įkvėpti ir padrąsinti įsitraukti į savanoriškas veiklas.
Keturių ar penkių valandų trukmės dviejų dalių
renginys organizuojamas 1 arba 2 kartus per metus.
Renginio tikslinė grupė – viešojo sektoriaus
darbuotojai, tačiau renginys atviras visiems
besidomintiems savanoryste.

PIRMA DALIS

Kviečiami pranešėjai 10-15 min. pranešimais pasidalinti savo gerosiomis
savanorystės patirtimis, rekomenduojama į savanorystę pažvelgti iš labai skirtingų
kampų, stengiantis atrasti kažką naujo ir neįprasto, kas nustebintų
susirinkusiuosius ir įkvėptų. Svarbu palikti laiko ir susirinkusiųjų refleksijoms į
pranešimus, leisti auditorijai įsitraukti ir užduoti klausimus.

ANTRA DALIS

Ši dalis skirta diskusijai stengiantis kuo labiau įtraukti ir auditoriją, tokios
diskusijos turėtų paskatinti atrasti naujų inovatyvių būdų savanorystės praktikai
ne tik viešajame sektoriuje bet ir visoje Lietuvoje stiprinti.

Savanorystės laboratorija privalo pasiekti ir regionus, todėl svarbu akcentuoti ir regionų aspektą
– rengti išvažiuojamuosius renginius savivaldybėse. Renginio metu rekomenduojama pristatyti
savanorystės rodiklius ir jų pokyčius viešajame sektoriuje. Labai svarbu įvertinti patį renginį
išsiunčiant renginio dalyviams grįžtamojo ryšio formas, kuriose jie galėtų nurodyti kas jiems buvo
aktualu ir įdomu, ar renginys juos paskatino daugiau domėtis savanoryste ir ar išgirsta
informacija jie pasidalins ne tik su kolegomis, bet ir su artimaisiais.

Pilotiniame pirmajame renginyje užsiregistravo 77 dalyviai, grįžtamojo ryšio formas
užpildė 41 dalyvis, t. y. daugiau nei pusė auditorijos. Net 85% respondentų teigė, jog
renginyje gavo naudingos informacijos, 95% respondentų renginio tema buvo
aktuali, 78% teigė, jog renginys juos įkvėpė daugiau pasidomėti savanoryste ir net
80% dalyvautų kituose tokios tematikos renginiuose. Beveik pusė dalyvių atvyko iš
regioninių savivaldybių.
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Komunikacija
ir plėtra

Vidinė komunikacija
Ambasadorių
koordinavimas

Savanorių
koordinavimas
Kontaktų
savanorystei vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Komunikacija
ir plėtra

Ambasadorių
koordinavimas

AMBASADORIŲ KOORDINAVIMAS

Savanorių
koordinavimas

Ši koordinacija gali atrodyti kaip mainų sistema, nes
Savanorystės laboratorija renka iš ambasadorių visą
informaciją apie savanorius: kiek, kur ir kaip jie savanoriauja
bei teikia ambasadoriams savanoriavimo vietų sąrašą. Rengia
ambasadorių
susitikimus.
(Egzistuojant
elektroninei
platformai, tokie mainai vyktų per ją).

Kontaktų
savanorystei vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Partnerių paieška

Komunikacija
ir plėtra

VIDINĖ KOMUNIKACIJA
Vidinės komunikacijos tikslas yra informuoti ir motyvuoti
darbuotojus. Savanorystės skatinimo laboratorija dalinasi
savanorystės rodikliais kas ketvirtį ir ragina savanoriauti,
dalinasi geraisiais kolegų pavyzdžiais bei gerųjų pavyzdžių
renginio grįžtamojo ryšio rezultatais. Informuoja
darbuotojus apie savanorystės galimybes NVO sektoriuje ir
valstybinėse įstaigose, viešina savanoriavimo vietų sąrašą.

Savanorių
koordinavimas
Kontaktų
savanorystei vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Partnerių paieška

SAVANORIŲ KOORDINAVIMAS
Esant poreikiui, savanoriai yra konsultuojami ir jiems yra
teikiama visa reikalinga informacija apie savanoriškos veiklos
organizatorius. Renkama informacija iš savanorių apie jų
savanoriškas veiklas, įspūdžius ir pan., kuri naudojama vidinei
komunikacija skatinant ir kolegas prisijungti.

Motyvaciniai
mokymai

Komunikacija
ir plėtra

Kontaktų
savanorystei vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Partnerių paieška

Motyvaciniai
mokymai
Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

KONTAKTŲ SAVANORYSTEI VIETA
Savanorystės skatinimo laboratorija kontaktuoja su NVO
sektoriumi ir renką aktualią informacija apie savanorystės
galimybes vienai dienai. Į sąrašą yra įtraukiamas ne tik NVO
sektorius, bet ir valstybinės įstaigos, kurioms savanoriška
pagalba taip pat reikalinga. Atnaujinti sąrašai turi pasiekti
ambasadorius kas pusmetį ar ketvirtį su priminimu
registruotis savanorystei.

Savanorystės vietų sąrašas turėtų būti išskaidytas pagal miestus ir veiklų kryptis: gamta ir gyvūnai;
socialinės veiklos, pagalba seneliams, vaikams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir pan.; profesionalų
savanorystė ir savanorystė viešojo sektoriaus institucijose.
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Savanoriškos veiklos vietas būtų patogiausia suskirstyti į kelias grupes, kuriose savanoris galėtų
rasti jam patinkančią ir tinkančią veiklą. Savanoris taip pat gali siūlyti savo iniciatyvas ir
savanoriauti bet kurioje savanoriškas veiklas vykdančioje organizacijoje, kaip tai numato
savanoriškos veiklos įstatymas. Detalus veiklų atskyrimas sunkiai įmanomas, todėl suskirstoma į
pagrindines/orientacines veiklas.

PROFESIONALŲ
SAVANORYSTĖ

GAMTA IR GYVŪNAI

Savanorišką veiklą organizuojančios
įstaigos konkrečiai nurodo/aprašo
kokios pagalbos ar profesionalios
konsultacijos joms reikia iki kokios
datos ir pan. Savanoris, turėdamas
aprašą konkrečiai galės įsivertinti ar
jis yra pajėgus suteikti organizacijai
reikalingas žinias ir konsultaciją.

SOCIALINĖS
VEIKLOS
Savanoriškos veiklos
susijusios su tam tikroms
socialinėmis grupėmis ,
kaip pagalba seneliams,
vaikams ir pan.

Profesionalų
savanorystė – kai tam
tikros srities specialistai
tam tikrą laiką skiria
savanoriškai veiklai
pagal savo specialybę.

Komunikacija
ir plėtra

Savanoriškos veiklos
vertinimas

Partnerių paieška

Motyvaciniai
mokymai
Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Vidinė komunikacija

Savanoriškos veiklos
susijusios su gamtos
apsauga ir tvarkymu, jos
puoselėjimu ir tausojimu.
Visi gamtos ir gyvūnų
mylėtojai šioje vietoje gali
atrasti savo širdžiai mielas
veiklas.

SAVANORYSTĖ
VIEŠOJO SEKTORIAUS
INSTITUCIJOSE
Vietos savanorystei
viešajame sektoriuje.

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VERTINIMAS
Savanorystės laboratorija surenką visą informaciją
iš ambasadorių apie savanoriaujančius asmenis:
kiek jų pasinaudojo jiems suteikta diena
savanoriškai veiklai, kiek iš jų savanorystei skiria ir
savo asmeninį laiką. Kokią sritį savanoriai
dažniausiai renkasi ir su kokiomis organizacijomis
daugiausiai bendradarbiauja, ar jie buriasi į
komandas ar keliauja po vieną savanoriauti?

Tokie surinkti rezultatai vėliau pristatomi Gerųjų patirčių dalijimosi renginiuose ir vidinei
komunikacijai.
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Komunikacija
ir plėtra

Partnerių paieška

Motyvaciniai
mokymai
Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Vidinė komunikacija
Ambasadorių
koordinavimas

Komunikacija
ir plėtra

Motyvaciniai
mokymai
Gerųjų pavyzdžių
dalijimosi renginiai

Vidinė komunikacija

PARTNERIŲ PAIEŠKA
Savanorystės laboratorijai ypatingai svarbi plėtra
aktyviai
ieškant
savanoriškos
veiklos
organizatorių ir savanorytės vietų, kur galėtų
išleisti savo savanorius. Taip pat galima
įgyvendinti bendrus projektus su NVO
sektoriumi.
MOTYVACINIAI MOKYMAI
Savanoriams
organizuojami
motyvaciniai
mokymai
pagal
poreikius.
Kviečiami
savanoriaujantys viešojo sektoriaus darbuotojai
pasidalinti savo patirtimi ir rekomendacijomis.

Ambasadorių
koordinavimas

Savanorių
koordinavimas

ELEKTRONINĖ PLATFORMA
Elektroninė platforma supaprastintų Savanorystės laboratorijos koordinatoriaus ir institucijų
savanorystės ambasadorių veiklą. Norintieji savanoriauti užsiregistravę šioje platformoje galėtų
burtis į komandas, joje rastų kontaktų sąrašą ir iškart pasižymėtų kur jis/ji ar jo/jos komanda
norėtų dalyvauti. Tokia platforma veiktų kaip duomenų rinkimo mechanizmas, nes
koordinatorius iškart stebėtų užsiregistravusių savanorių kiekį, kiek komandų susibūrė ir
kokioms veikloms save ar savo komandas priskyrė. El. platforma atliktų ir dalį komunikacijos
funkcijos, nes darbuotojai tinklaraščio skiltyje galėtų pasidalinti savo savanorystės įspūdžiais, o
nuotraukomis dalytųsi galerijoje.
Platformoje
talpinama
aktualiausia
informacija apie savanorius priimančias
Elektroninė platforma
organizacijas. Kontaktų sąrašą sudaro ne
Profesionalų
Savanorių
savanorystė
tik nevyriausybinės organizacijos, bet ir
koordinavimas
valstybinės įstaigos. Informacija apie
Socialinės veiklos
Vidinė komunikacija
savanorystės vietas pateikiama suskirstyta
į keletą skilčių, jog savanoris iškart galėtų
Gamta ir gyvūnai
Kontaktų
sau pasirinkti tinkamą veiklą.
savanorystei vieta
Savanoriškos veiklos
vertinimas

Savanorystė viešojo
sektoriaus institucijose
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ELEKTRONINĖS PLATFORMOS PAVYZDYS
Talpinama visa informacija apie
savanorystės vietas, pateikiami
kontaktai, poreikio aprašymai.

Galerijoje darbuotojai galės
dalintis savo nuotraukomis
ir savanorystės įspūdžiais.

Tinklaraščio skiltyje
darbuotojai dalinasi savo
savanorystės įspūdžiais.

Fiksuojamas skaičius, kiek
viešojo sektoriaus darbuotojų
susibūrė į komandas.
Fiksuojamas skaičius, kiek
viešojo sektoriaus darbuotojų
prisijungė prie platformos ir
nori įsitraukti į savanoriškas
veiklas.
Fiksuojamas skaičius, kiek
viešojo sektoriaus darbuotojų
pasidalino savo savanorystės
įspūdžiais.

Čia pateikiami
dažniausiai
užduodami
klausimai.

Čia vyksta darbuotojų registracija, o
vėliau prisijungę prie savo anketų jie
galės burtis į komandas bei prisiskirti
savanoriškai veiklai prie jau pateiktų
idėjų savanorystei.

PRIEDAS

Vienos apmokamos
darbo dienos pilotas
viešajame sektoriuje

Komanda

Savanoris (-ė)

Kreipiasi į
ambasadorių (-ę)
ir renkasi idėją iš
kontaktų sąrašo

Turi savo
idėją

Darbuotojas pateikia prašymą savanoriauti
tiesioginiam vadovui.
Tiesioginis vadovas patvirtina prašymą.
Tiesioginis
vadovas (-ė)

Pristato pažymą apie savanorišką veiklą.

Savanoriauja

Užpildo
grįžtamojo
ryšio formą

2 pav.

TRUKMĖ:

3 mėn.

TIKSLAS:

Išgryninti savanorystės skatinimo laboratorijos veikimo principus ir pamatuoti
viešojo sektoriaus darbuotojų norą įsitraukti į savanorystę.
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