
DDėėll ko jaunam ko jaunam žžmogui mogui 
verta savanoriauti?verta savanoriauti?

Neringa KurapkaitienNeringa Kurapkaitienėė



KKąą rodo tyrimairodo tyrimai

2011 m. visuomen2011 m. visuomenėės nuomons nuomonėės tyrimo metu Lietuvoje s tyrimo metu Lietuvoje 
apklausiami savanoriai nurodapklausiami savanoriai nurodėė tokius motyvus:tokius motyvus:

•• GalimybGalimybėė padpadėėti kitiemsti kitiems 5353%%

•• GalimybGalimybėė bbūūti naudingam visuomenei ar ti naudingam visuomenei ar 
bendruomeneibendruomenei 4747%%

•• Asmeninis pasitenkinimasAsmeninis pasitenkinimas 2828%%

•• Nauji draugai, paNauji draugai, pažžintysintys 2121%%

•• GalimybGalimybėė panaudoti savo sugebpanaudoti savo sugebėėjimusjimus 2020%%

•• GalimybGalimybėė įįgyti naujgyti naujųų įįggūūddžžiiųų, patirties, patirties 1818%%

•• GalimybGalimybėė turiningai praleisti laisvalaikturiningai praleisti laisvalaikįį 1717%%



2000 m. buvo tirti jaunimo savanoryst2000 m. buvo tirti jaunimo savanorystėės motyvai. s motyvai. 
Rezultatai tokie:Rezultatai tokie:

•• Noras padNoras padėėti kitam ti kitam žžmoguimogui 2525%%

•• Noras tobulintisNoras tobulintis 1919%%

•• Noras Noras įįgyti patirtiesgyti patirties 1818%%

•• Poreikis bendrautiPoreikis bendrauti 1212%%

•• Noras susirasti draugNoras susirasti draugųų 1111%%

•• Noras turiningai praleisti laisvalaikNoras turiningai praleisti laisvalaikįį 88%%

•• PuoselPuoselėėti krikti krikššččioniionišškkąąsias vertybessias vertybes 33%%

•• KitaKita 44%%



KodKodėėl aktualu jauniems?l aktualu jauniems?

Šeima

Mokykla Darbas

Neformalus 
mokymasis



IIššskirtinai aktualu jauniems skirtinai aktualu jauniems 
žžmonmonėėmsms

•• Noras tobulintisNoras tobulintis

•• Noras Noras įįgyti patirtiesgyti patirties

•• Noras turiningai praleisti laisvalaikNoras turiningai praleisti laisvalaikįį



Kaip tai siejasi su savanoriKaip tai siejasi su savanorišškos kos 
veiklos formom?veiklos formom?

Darbas su 
savanoriais

Savanorių
tipas

I lygmuo

-Savanorių koordinatorius
-Savanoriško darbo vieta
-Savanoriško darbo užduotys

II lygmuo

-Savanorių įtraukimas į
darbuotojų komandą
-Profesiniai mokymai
-Susirinkimai darbo aptarimui

III lygmuo

-Bendraamžių grupė
-Ugdomieji seminarai
-konsultavimas

Savanoriška tarnyba:
Jaunimo socialiniai metai;
Europos savanorių tarnyba

Ilgalaikis savanoriškas
darbas

Trumpalaikis
Savanoriškas
darbas

Trumpalaikiai
savanoriai

Ilgalaikiai 
savanoriai

Ilgalaikiai ugdomieji
savanoriai



IIšš asmeninio albumoasmeninio albumo

19931993--1994 1994 JaunimoJaunimo socialiniaisocialiniai metaimetai. . RezultataiRezultatai::

•• Pasirinkimas nestudijuoti tik dPasirinkimas nestudijuoti tik dėėl diplomo... l diplomo... 

Geriau metai be studijGeriau metai be studijųų

•• Emocinis pasitenkinimas ir prasmEmocinis pasitenkinimas ir prasmėės is iššgyvenimasgyvenimas

•• Naujas ratas Naujas ratas žžmonimoniųų –– ne klasne klasėė ir ne kiemasir ne kiemas

•• VertybinVertybinėė paiepaiešška ir atradimaska ir atradimas

•• VisiVisišškaikai pakeista studijpakeista studijųų kryptiskryptis



IIšš asmeninio albumoasmeninio albumo

SavanorystSavanorystėė GvatemalojeGvatemaloje

•• Vis dar neatsibodVis dar neatsibodęęs gyvenimass gyvenimas

•• Asmenybinis augimas Asmenybinis augimas –– ššeimos vertybeimos vertybėė

•• SolidarumasSolidarumas

•• Mokymasis KITAIPMokymasis KITAIP

•• Palikimas Palikimas įįprastumoprastumo ir atvirumas pokyir atvirumas pokyččiuiiui











Tai tiek visko duoda savanorystTai tiek visko duoda savanorystėė....


