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Europa?Europa?



DDėėddėė Bobas ir McDonaldsBobas ir McDonalds

1990 m. tinklas 
Škotijoje

1995 m. tinklas 
Europoje



33 valstybės
1200 Eurodesk partnerių

Eurodesk šiandienEurodesk Eurodesk ššiandieniandien

…… pradpradėėk su mumisk su mumis!!

Koks bebKoks bebūūttųų
klausimas...klausimas...



Veikia nuo 2004 m.

www.žinauviską.lt

10 partnerių
Lietuvos regionuose
200 jaunųjų žurnalistų

Eurodesk LietuvaEurodesk Eurodesk LietuvaLietuva



• ES teikiamos galimybės:
– Finansavimas (projektai, stažuotės, konkursai)
– Resursai

• Mobilumas: 
– Savanoriška veikla
– Studijos, mokymasis
– Kelionės, laisvalaikis
– Darbas

Eurodesk LietuvaEurodesk Eurodesk LietuvaLietuva



???



SavanoriSavanorišška veiklaka veikla

Savanoriška veikla – tai savo noru 
vykdoma veikla, už kurią negaunamas 
finansinis atlygis ir kuri yra naudinga 
bendruomenei (t.y. ne giminaičiui, 
kaimynui ar draugui, taip pat tai nėra 
vienkartinis dalyvavimas)





40 proc. nežino

Tik 34 proc. dalyvauja



SavanoriSavanorišška veikla Lietuvojeka veikla Lietuvoje

• Festivaliai;
• Sporto ir kt. renginiai;
• Nevyriausybinės organizacijos;
• Gyvūnų globa;
• Psichologinė pagalba;
• http://www.eurodesk.lt/savanoriauk















Toliau?





• Amžius neribojamas;
• Registruojamasi internetu, pridedant 

rekomendacijas: 
http://www.mercyships.org/page/s/apply;

• Pirminis tikslas – nemokamos chirurginės 
operacijos;

• Už miegamąją vietą ir maistą reikia susimokėti 
patiems (lietuviams – 250 USD / mėn);

• Vienoje šalyje – 3-8 mėnesiai.

Mercy ShipsMercy ShipsMercy Ships



Savanorystė internetuSavanorystSavanorystėė internetuinternetu



Europos jaunimo portalasEuropos jaunimo portalasEuropos jaunimo portalas

� europa.eu/youth



O gal Europoje?

Europos savanorių tarnyba
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•• Tai galimybTai galimybėė iki 12 miki 12 mėėn. n. 
savanoriauti usavanoriauti u žžsienyjesienyje

•• Galima dalyvauti jaunimui Galima dalyvauti jaunimui 
nuo 18 iki 30 metnuo 18 iki 30 met ųų

•• Raktiniai Raktiniai žžododžžiai iai ––
““savanorisavanorišškas darbaskas darbas””, , 
““patirtispatirtis””, , ““pagalbapagalba””, , 
““savarankisavarankišškumaskumas””, , 
““alternatyvaalternatyva””, , ““iiššššūūkiskis””......

EUROPOS SAVANORIEUROPOS SAVANORIŲŲ TARNYBATARNYBA
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SavanorystSavanorystėė –– tai tai MOKYMASIS...MOKYMASIS...

MOKYMASISMOKYMASIS

Nauja kalbaNauja kalba

KultKultūūrara

PasiPasikeitimas patirtimikeitimas patirtimi

AsmenAsmenininiai iai įįggūūddžžiaiiai

Darbiniai Darbiniai įįggūūddžžiaiiai

Socialiniai Socialiniai įįggūūddžžiaiiai
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... ir ... ir TARNYBATARNYBA

TARNYBATARNYBA

SavanoriSavanorišškas DARBASkas DARBAS

Pagalba vietos bendruomeneiPagalba vietos bendruomenei

SolidarumasSolidarumas

GalimybGalimybėė
pasijausti Europos pasijausti Europos 
piliepilieččiuiu

Pagalba jauniems Pagalba jauniems žžmonmonėėmsms
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•• Kompetencijos, Kompetencijos, įįgytos gytos ““laisvlaisvųų metmetųų””
metu, gali bmetu, gali būūti lengvai pritaikomos ti lengvai pritaikomos 
darbo rinkojedarbo rinkoje

•• Labiausiai vertinami Labiausiai vertinami ““ minkmink šštiejitieji ””
gebgebėėjimai: jimai: darbas komandoje, rizikos darbas komandoje, rizikos 
valdymas, gebvaldymas, gebėėjimas veikti jimas veikti įįtampoje, tampoje, 
tarpkulttarpkultūūrinis mrinis mąąstymas.stymas.

SavanorystSavanoryst ėės nauda DARBDAVIAMS:s nauda DARBDAVIAMS:
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•• EST patirties turintys jaunuoliai grEST patirties turintys jaunuoliai grįžįžta ta 
mokytis pailsmokytis pailsėėjjęę ir atsigavir atsigavęę

•• ŽŽingeidingeidūūs ir motyvuoti s ir motyvuoti studentaistudentai

•• Turi platesnTuri platesnįį popožžiiūūrrįį įį pasaulpasaulįį ir savo ir savo 
vaidmenvaidmenįį jamejame

•• PasirengPasirengęę savarankisavarankišškaikai gyventi ir gyventi ir 
priimti sprendimuspriimti sprendimus

SavanorystSavanorystėės nauda MOKSLO s nauda MOKSLO ĮĮSTAIGOMSSTAIGOMS
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•• EST EST –– laikotarpis apsisprlaikotarpis apsispręęstisti, k, kąą veikti toliauveikti toliau

•• Saugus bSaugus būūdas das iiššmmėėginti ginti dominandominanččiiąą veiklos veiklos 
sritsritįį

•• ““Tai buvo laikas man atsigauti kaip Tai buvo laikas man atsigauti kaip žžmoguimogui””

•• IntensyvusIntensyvus įįggūūddžžiiųų, vertybi, vertybiųų, po, požžiiūūririųų įį save save 
ir aplinkir aplinkąą formavimo(si) ir formavimo(si) ir ““perkainojimoperkainojimo””
laikaslaikas

•• –– neformaliojo ugdymo patirtneformaliojo ugdymo patirtįį
pripapripažįžįstantis sertifikatasstantis sertifikatas

SavanorystSavanorystėės nauda PAs nauda PAČČIAM JAUNAM IAM JAUNAM ŽŽMOGUIMOGUI
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•• http://www.jtba.lt/kaip_tapti_est_savanoriuhttp://www.jtba.lt/kaip_tapti_est_savanoriu

•• KreipkitKreipkitėės s įį artimiausiartimiausiąą siunsiunččianianččiiąą organizacijorganizacijąą::

KAIP TAPTI ESTKAIP TAPTI EST SAVANORIU?SAVANORIU?

MARIJAMPOL ĖJE

Marijampol ės jaunimo 
klubas Dimera

www.dmr.lt

KAUNE

VšĮ „A. C. Patria“
jaunimocentras@zarsai

a.lt

KURŠĖNUOSE

Kūrybin ės raiškos 
centras

sandra@krc.lt



Nuo spalio mėn. – Žinau viską!Nuo spalio mNuo spalio mėėn. n. –– ŽŽinau viskinau viskąą!!





AČIŪ UŽ DĖMESĮ!



EURODESK LIETUVA

Didžioji g. 8-5, Vilnius

eurodesk@eurodesk.lt

www.žinauviską.lt

Koks bebūtų klausimas – pradėk su mumis!Koks bebKoks bebūūttųų klausimas klausimas –– pradpradėėk su mumisk su mumis!!


