
 

 

 

 

 

 

ASOCIACIJOS LIETUVOS GĖJŲ LYGA 

SAVANORIŲ PROGRAMA 

 

 

2013 LIEPA  



TURINYS 

Contents 

TURINYS ............................................................................................................................................. 2 

Įvadas ................................................................................................................................................ 3 

1. Savanorystė, savanoriai ir savanorių programa ............................................................................ 5 

1.1. Savanorystės sąvoka .................................................................................................................. 5 

1.2. Kodėl savanoriaujama? .............................................................................................................. 7 

1.3. Savanorių programos reikšmė ................................................................................................. 13 

2. Organizacijos poreikių analizė ..................................................................................................... 15 

3. Savanorių pozicijų formavimas ................................................................................................... 19 

4. Savanoriams taikomos procedūros ............................................................................................. 25 

4.1. Savanorių paieška ir atranka .................................................................................................... 26 

4.2. Savanoriško darbo sutartis ....................................................................................................... 29 

4.3.1 Savanorių mokymas ............................................................................................................... 30 

4.3.2. Savanorių skatinimas ............................................................................................................. 31 

Išvados, prognozės bei rekomendacijos ......................................................................................... 34 

5. PRIEDAI ........................................................................................................................................ 36 

5.1 Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas ............................................................... 36 

5.2 Pavyzdinė savanoriško darbo sutartis ....................................................................................... 40 

5.3 Savanorio anketos pavyzdys ..................................................................................................... 42 

5.4 Patarimai sėkmingam darbui su savanoriais ............................................................................. 43 

Summary ......................................................................................................................................... 46 

Literatūros sąrašas .......................................................................................................................... 51 

 

 

  



Įvadas 

Lietuvos gėjų lyga (LGL) - nepriklausoma nevyriausybinė nacionalinė organizacija (NVO), 

vienijanti homoseksualius, biseksualius ir transseksualius piliečius nuo 18 metų. Ši 

organizacija yra vienintelė ir ilgiausiai veikianti tokio pobūdžio NVO Lietuvoje. Nuo 2005 

m. LGL įkurtas vienintelis Lietuvoje lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų 

bendruomenės (toliau – LGBT) centras į savo veiklą nuolat pritraukia daug lankytojų ir 

savanorių. Asociacijos veiklos spektras yra labai platus: pradedant advokatavimo 

veiklomis, konferencijų, mokymų bei renginių organizavimu, ir baigiant pačiomis 

įvairiausiomis veiklos skirtomis LGBT centro lankytojams: sporto mėgėjų klubas, kino 

peržiūros vakarai, diskusijos, įvairios dirbtuvės ir pan. Be šių veiklų LGL nuolat vykdo 

skirtingo pobūdžio projektus, mini IDAHO – tarptautinę dieną prieš homofobiją ir 

transfobiją, švenčia LGBT kultūros mėnesį, organizuoja „Baltic Pride“ renginius. 

Savanoriškam darbui organizacijoje tenka itin svarbi vieta. Savanorystė 

būtina sėkmingai įgyvendinti LGL veiklas, tačiau, kaip ir daugumoje nevyriausybinių 

organizacijų Lietuvoje, savanorių darbas vyksta nesistemingai ir neplaningai, savanoriams 

trūksta gebėjimų. Norėdami, bet negalėdami pilnai įsijungti į organizacijos veiklą, didelė 

dalis savanorių palieka organizaciją, taip LGBT asmenys, kurie Lietuvoje patiria didžiulį 

visuomenės spaudimą, darosi dar labiau pilietiškai pasyvūs ir užsidarę, o organizacija 

praranda savo veiklai vykdyti svarbius žmogiškuosius išteklius. 

Šiame leidinyje plačiau aptariama savanorystės sąvoka ir esmė, savanoriauti 

skatinantys ir nuo to atgrasantys veiksniai (motyvacija), apžvelgiami organizacijos 

poreikiai bei jos veiklos kontekstas, remiantis poreikių analize, formuojamos savanoriško 

darbo pozicijos bei pasiūlomi pavyzdiniai savanoriams taikomų procedūrų variantai. 

Tekste rasite nemažai praktinių darbo su savanoriais patarimų, rekomendacijų. Savanorių 

programa praturtinta buvusių ar dabartinių organizacijos savanorių komentarais ir 

paliudijimais, kurie pabrėžia tam tikrų nagrinėjamų temų svarbą ir praktinį pritaikomumą. 

Nors tekstai parašyti remiantis asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ patirtimi bei poreikiais, 

tačiau gali būti nesunkiai pritaikyti ir kitose nevyriausybinėse organizacijose, dirbančiose 

su savanoriais. 

Šis leidinys paruoštas įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos 

Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų 



subsidijų schemos remiamą asociacijos „Lietuvos gėjų lyga” projektą „LGL institucinių 

gebėjimų stiprinimas“ (Sutarties Nr. CH-5-FM-1/30).  



1. Savanorystė, savanoriai ir savanorių programa 

1.1. Savanorystės sąvoka 

Savanorystė skatina pilietiškumą, bendruomeniškumą, teigiamai atsiliepia ja 

užsiimančių asmenų sveikatai ir psichologinei būklei, padeda užmegzti pažinčių, suteikia 

naujų praktinių įgūdžių, žinių ir pasitikėjimo savimi. Taigi turbūt mažai kas drįstų ginčytis, 

jog savanorystė kuria pridėtinę vertę ne tik su savanoriais dirbančioms organizacijoms, 

bet ir visuomenei apskritai. Savanorystė atneša valstybei ir ekonominės naudos. 

Apytikriais skaičiavimais, kai kuriose Europos Sąjungos šalyse savanoriška veikla 

užsiimantys žmonės sukuria nuo 0,5 iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), Lietuvoje 

šis rodiklis nesiekia 1 proc., tuo tarpu savanorystės lyderės: Austrija, Nyderlandai, Švedija, 

gali didžiuotis 5 proc. rodikliu.1 Dauguma Europos savanorių (24 proc.) dirba sporto 

klubuose ar lauko užsiėmimams skirtose draugijose, kultūros ar meno draugijose (20 

proc.), labdaros ar socialinės pagalbos organizacijose (16 proc.) ir pan. Visoje Europoje 

savanoriškai veiklai yra skiriamas didelis dėmesys, tačiau kiekvienoje šalyje savanoriška 

veikla užsiimama skirtingose srityse, tai atspindi Europos Sąjungos šalių - narių taikomų 

priemonių ir tradicijų skirtumus. Pavyzdžiui, sporto klubuose teigia dažniausiai 

savanoriaujantys Airijos, Danijos bei Vokietijos gyventojai (34 – 37 proc.), savanorišką 

darbą religinėse organizacijose dažniausiai teigia dirbantys Rumunijos, Maltos bei 

Slovakijos savanoriai (22- 27 proc.)2. Tuo tarpu Lietuvoje savanorystė suvokiama 

ganėtinai siaurai ir su savanoryste dažniausiai asocijuojamos trys veiklos: pagalba 

ligoniams, neįgaliesiems ar senyvo amžiaus žmonėms, aplinkos tvarkymas ir kraujo ar 

organų donorystė3. Šalia siauro suvokimo aiškėja ir tokie Lietuvai būdingi probleminiai 

savanorystės aspektai kaip paplitęs ganėtinai neigiamas požiūris į savanorystę, pagarbos 

bei pripažinimo šiai veiklai stoka. Negana to, daugiau nei ketvirtadalis savanoriška veikla 

užsiimančių žmonių nežino kaip ir kur galėtų prisidėti prie savanoriškų veiklų, o tai 

parodo savanoriško darbo pozicijas siūlančių organizacijų klaidas: nėra investuojama į šią 

infrastruktūrą, reklamą, su savanoriais dirbantį personalą. 

 Savanoris –tai bet kokio amžiaus, lyties, tautybės, pažiūrų,  seksualinės 

orientacijos ar kitokių savybių asmuo, skiriantis savo žinias, patirtį, energiją ir laiką 

                                                           
1
„Eurobarometro 73” ir „Eurobarametro 273“ duomenimis 

2
(Savanorystės Europoje Deklaracija, 2005) 

3
 Savanorystė Lietuvoje. Lietuvos gyventojų nuostatų ir atvirumo savanorystės idėjai studija. TNS tyrimas 

„Lietuvos anatomija“, 2008 m. gruodis. 



visuomenei naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio. Savanoriškas darbas gali 

būti trumpalaikis (pavyzdžiui, pagalba keletą valandų trunkančioje konferencijoje) arba 

pastovus, nuolatinis (pavyzdžiui, savanoris turi savo darbo grafiką, skiria savanorystei 

keletą valandų ar net keletą dienų per savaitę). Galima apibrėžti šiuos pagrindinius 

savanorystei būdingus principus: laisva valia, nauda (tiek visuomenei, bendruomenei ar 

konkrečiam individui, tiek ir pačiam savanoriui), bendradarbiavimas (savanoriška veikla 

remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, 

siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes4), 

pagarba žmogaus teisėms ir žmonių lygybei (savanorystė nesuderinama su žmogaus 

teisėms prieštaraujančia veikla), veiklos lankstumas (veiklų, kuriose galima savanorystė, 

jų formų ir atlikimo būdų įvairovė), teisėtumas ir neatlygintinumas.5 

 Nors savanoriškas darbas ir nėra materialiai atlyginamas, o savanoriai jokiu 

būdu nepakeičia nuolatinių samdomų darbuotojų, tai visiškai nereiškia, kad organizacija 

nepatiria savanorių įtraukimo į veiklas sąnaudų, arba, kita vertus, kad savanoris mainais iš 

organizacijos negali gauti jokio paskatinimo. Savanoris sutinka atlikti tam tikrus darbus 

neatlygintinai, o organizacija, savo ruožtu, investuoja savo turimus resursus į savanorių 

paiešką (informacijos ruošimas, plakatai, reklama), mokymus, koordinavimą (samdomas 

savanorių koordinatorius arba šias funkcijas atlieka kitas darbuotojas), taip pat atlygina 

savanoriui tiesiogiai su savanoriavimu susijusias išlaidas (pavyzdžiui, kelionės susijusios su 

savanoriška veikla, maitinimo išlaidas). Taigi, nors savanoris tiesiogiai finansinio atlygio 

negauna, tačiau jo veikla organizacijai „kainuoja“. Taip pat klaidinga būtų teigti, kad 

savanoris negauna visiškai jokios naudos iš savanorystės. Neretai organizacijos savo 

savanoriams atsilygina ne tik suteikdamos praktinius įgūdžius bei tam tikras žinias, bet 

gali ir kitaip skatinti savanorį, pavyzdžiui, galimybe dalyvauti mokymuose, konferencijose 

ar kituose renginiuose, parašyti rekomendaciją būsimam darbdaviui ir pan. 

 

  

                                                           
4
 Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, Valstybės žinios, 2011 m. Nr. XI-1500 

5
 Teo leidinukas 



1.2. Kodėl savanoriaujama? 

Siekiant efektyviau dirbti su savanoriais būtina atkreipti dėmesį į tai, kodėl žmonės 

savanoriauja, kokie aspektai jiems yra reikšmingi pasirenkant savanorystės vietą, kas juos 

motyvuoja ir paskatina nemesti tokios veiklos ir pan. 

 Galima drąsiai teigti, kad žmonės savanoriauja siekdami trijų svarbiausių 

tikslų: pasitenkinimo, pasiekus kažkokį rezultatą, teigiamo jausmo, atsirandančio darant 

gerus darbus, ir bendravimo. Šias tikslų grupes galima skaidyti į smulkesnius, savanorišką 

darbą motyvuojančius veiksnius. Trumpai aptarkime keletą esminių veiksnių, 

iliustruodami juos realiais LGL savanorių liudijimais. 

 Pasiekimai (angl. achievement). Paklausti apie motyvaciją patys savanoriai 

tam tikro rezultato pasiekimą, galimybę dalyvauti siekiant  teigiamų pokyčių 

įgyvendinimo, taip pat asmeninį tobulėjimą, pavyzdžiui, naudingų įgūdžių išsiugdymą, 

mini labai dažnai. Verta atkreipti dėmesį, kad tokie pasiekimai gali ir nebūti vienu pirmųjų 

veiksnių, paskatinusių savanoriauti, tačiau tai yra ta „šviesa tunelio gale“, kuri neleidžia 

nuleisti rankų net atliekant sunkias, nuobodžias, įtemptas ar į neviltį varančias užduotis.  

 

„Kai pamačiau prie straipsnio nuotrauką, 

kurioje buvo mano gamintas ženkliukas, 

labai apsidžiaugiau, kad mano darbas 

pasiekė viešumą ir kad galiu tokiu būdu 

prisidėti prie tolerancijos skatinimo ir 

prisidėti prie teigiamo pokyčio. Toks darbas, 

yra vienas iš kelių būdų man likti 

nematomai, nes prisidėti prie seksualinių 

mažumų teisių gynimo viešai aš negaliu – 

tai galėtų turėti man tragiškų pasekmių tiek 

profesiniam, tiek asmeniniam gyvenime.“ 

Agnė, LGL savanorė iš Lietuvos 

 

Akivaizdu, jog yra labai svarbu suteikti 

visiems savanoriams galimybę pajusti pasitenkinimo pasiekimais jausmą (vertinant ir 

tinkamai planuojant jų darbus bei laiką, paįvairinant pavedamas užduotis, supažindinant 

su jų darbo vaisiais), net jeigu tai tėra mažos pergalės. 

 Pripažinimas ir atgalinis ryšys. Ne visada pats savanoriškas darbas sukuria 

tą rezultatą, produktą, kuris verčia savanorį džiaugtis savimi bei savanoryste. Tokiais 

1. LGL savanorės pagamintas ženkliukas 



atvejais tinkamas savanoriško darbo ir jį atiekančių asmenų įvertinimas įgauna ypatingą 

reikšmę.  

 

„Tu savanoriauji ir nori 

jaustis dalimi kažko didelio ir svarbaus, 

juk negauni už tai atlygio, o darai kažką 

kuo tiki. Tu investuoji savo laiką ir nori, 

kad žmonės organizacijoje suprastų tai 

ir  gerbtų bei būtų dėkingi už darbą, kurį 

atlieki.“ 

Koletta, LGL savanorė iš Lietuvos 

 

 

 

 

 

 

Atliktos apklausos parodė, kad stipriausias motyvuojantis veiksnys 

savanoriams yra asmeninė padėka, o ne beasmenės dėkingumo išraiškos, pavyzdžiui, 

renginiai skirti atsidėkoti visiems savanoriams iš karto. Svarbu aiškiai įvardinti už ką yra 

dėkojama, personalizuoti padėkos žodžius ar veiksmus, elgtis su kiekvienu savanoriu kaip 

su asmenybe, o ne savanorių būrio dalimi. Priklausomai nuo veiklos pobūdžio, kartais 

atgalinis ryšys labiau laukiamas ne iš savanorių koordinatoriaus, organizacijos ar jos 

vadovybės, bet iš paslaugų gavėjo, bendruomenės, su kuria dirba savanoris, nario 

(pavyzdžiui, avanoriui besidarbavusiam organizuojant mokymus, gali būti labai 

reikšmingiau išgirsti, kad mokymai buvo naudingi jų dalyviams, nei klausytis pagyrimų iš 

vadovų).  

„Galiu ištarti tūkstančius „ačiū” ir prirašyti 

rekomendacinių bei padėkos raštų, neneigiu šių dalykų 

svarbos. Bet iš patirties žinau, kad tai niekada nebus taip 

malonu ir miela savanorio širdžiai, kaip ,pavyzdžiui, gausi 

auditorija jo paties renginyje ar po jo prieinatys ir 

dėkojantys už įdėtą darbą žmonės. Kai dirbi 

bendruomenės labui, stipriausiai motyvuoja tai, kad ji tą 

pastebi ir tavo pastangas įvertina.“ 

2. LGL savanorė eitynių "Baltic Pride" metu 

3. LGL savanorių koordinatorė viešai 

dėkoja visiems savanoriams 
prisidėjusiems prie LGL veiklos 



Aliona, LGL savanorių koordinatorė  

 

 

 

 

 

 Vienas svarbiausių motyvuojančių veiksnių yra asmeninė nauda savanoriui, 

galimybė profesiniam bei kitokiam tobulėjimui.  

 

„Aš jaučiu, kad savanorystė suteikia neįtikėtinai vertingos patirties, kuri yra labai 

naudinga vėliau ieškant darbo. Taip pat manau, kad savanoriaudama ir dirbdama su 

labai įvairiais ir skirtingais žmonėmis, aš daug sužinau apie save kaip darbuotoją, o tai 

kartu suteikia ir galimybę „augti“ kaip asmenybei.“ 

Maksy, LGL savanorė iš Suomijos 

 

„Tai patirtis, kuri tave išaugina, subrandina, patobulina ir tuo pačiu metu suteikia 

galimybę inicijuoti tam tikrą socialinį pokytį, nesvarbu, mažą ar didelį. Savanorystė 

niekada nėra beprasmė.“ 

Marko, LGL savanoris iš Italijos 

 

Savanoriams dažniausiai yra svarbu tobulėti, išmokti kažko naujo, įgauti 

naujų įgūdžių, pagerinti bendravimo įgūdžius, išmokti labiau pasitikėti savimi.  

Dėl to labai svarbu, kad su savanoriais dirbantis asmuo asmeniškai kiekvieną 

iš jų pažinotų, suvoktų jų stipriąsias ir silpnąsias puses, įžvelgtų jų darbo pavojus bei 

galimybes, iškeltų tinkamus iššūkius ir uždavinius, sudarytų sąlygas tobulėti tinkama 

linkme. 

 Labai dažnas savanoris veiklos imasi norėdamas padaryti gerą, visuomenei 

ar bendruomenei naudingą darbą. Ypatingai tai pasakytina apie žmogaus bei LGBT teisių 

sritis. Nenoras taikstytis su matoma socialine neteisybe, diskriminacija bei tikėjimas, kad 

norint kažką pakeisti reikia pradėti nuo savęs, motyvuoja žmones imtis savanoriškos 

veiklos.  

„Savanoriauti – tai ir duoti ir gauti. Būti naudingu ir 

organizacijai ir bendruomenei, išmokti naujų 

dalykų, nuolat gauti iššūkių, naujų situacijų, 

užduočių, su kuriomis reikia susidoroti. Manau, kad 

savanorystės teikiamas pasitenkinimas yra žymiai 

4. LGL savanoris, besidarbuojantis per 

konferenciją 



vertingesnis nei pinigai, nes jis atsiranda asmeniškai bendraujant su kitais žmonėmis.“ 

Rocco, LGL savanoris iš Italijos 

„Po dizaino studijų universitete 

jaučiausi taip tarsi labai daug mano 

darbų būtų labai paviršutiniški. Aš 

norėjau dirbti vardan visuomeniškai 

svarbaus tikslo, todėl savanorystė 

NVO suteikė man prasmės pojūtį, 

leido man būtų pilietiškai aktyviai.“ 

Žoana, LGL savanorė iš Portugalijos  

 

 

„Kai kurie žmonės 

gimsta kitokie nei visuomenėje priimta „norma“ ir tai, kad jie yra dėl to diskriminuojami – 

neteisinga.  Aš savanoriauju NVO nes tikiu, kad galiu padėti pakeisti nepagrįstas, 

stereotipines visuomenės nuostatas diskriminuojamų žmonių atžvilgiu. Nes visi turi teisę 

gyventi sveiką ir pilnavertį gyvenimą ir joks kitas asmuo negali jų smerkti bei teisti, 

kėsintis į jų teises bei į teisę būti laimingu ir didžiuotis būnant savimi.“ 

Georgio, LGL savanoris iš Graikijos 

 

 Bendravimas, socialinio rato praplėtimas, naujų bendraminčių paieška yra 

vienas svarbiausių veiksnių skatinančių imtis savanoriško darbo aktualioje srityje. Jeigu 

savanoris jaučiasi komandos dalimi, mėgaujasi bendravimu ir tiesiog susidraugauja su 

kitais savanoriais bei darbuotojais, tai nuolat palaiko savanorio motyvaciją kasdienėje 

savanoriškoje veikloje, sukuria bendrystės pojūtį, neleidžia mesti savanorystės.  

„Pradėjęs savanoriauti LGL aš 

atradau linksmą, draugišką, 

spalvingą ir multikultūrišką žmonių 

grupę ir modernią bei 

demokratišką organizacijos 

kultūrą.  Aš laimingas, kad 

pasirinkau LGL. Ši organizacija 

tapo ne tik mano kasdienos, bet ir 

patirties bei gyvenimo Vilniuje 

dalimi.“ 

Marko, LGL savanoris iš Italijos 

 

 

5. LGL savanorė rodo mezgimo dirbtuvių dalyviams pavyzdį 

6. LGL savanoriai neformalaus susitikimo, skirto atsisveikinti su 

išvykstančiais savanoriais, metu 



 

Verta paminėti, jog tokia motyvacija gali turėti ir atvirkštinį poveikį. 

Savanoris sureikšminantis asmeninius ryšius ir bendravimą gali daug kuo nusivilti 

organizacijoje, kurioje darbuojasi: komanda su kuria tenka dirbti, nepakankamu 

bendravimo kiekiu, bendravimo pobūdžiu (kultūra) ir pan. Tai gali tapti paskata atsisakyti 

savanorystės, kaip nepateisinusios turėtų lūkesčių. 

 Dėl auškčiau išvardintų priežasčių kiekviena organizacija turėtų siekti 

suformuoti draugiškus ryšius savanorių ir darbuotojų komandos viduje. Tai galima 

padaryti vykdant komandos formavimo pratimus (angl. Teambuilding), kurie padėtų 

savanoriams bei darbuotojams geriau pažinti vieni kitus, surasti bendrų taškų, kurie leistų 

rasti bendrą kalbą, užpildyti tarp darbų atsirandančias pauzes, dažniau pasitaikančias 

savanorystės pradžioje. Komandos formavimą derėtų suprasti plačiau, nei tik kaip tam 

tikrus pratimus, kuriais galima užsiimti savanorių mokymų ar susitikimų metu, bet ir kaip 

bet kokią bendrą veiklą: bendrą gimtadienių šventimą ar kitokį laisvalaikį, neformalų 

bendravimą pietų pertraukos metu ar po darbo valandų, komandines talkas, žygius, 

keliones ir  kita.  

  

 Organizacijos, kurių veiklos sėkmė priklauso nuo savanorių indėlio, ieško ir 

randa būdų kaip padaryti taip, kad atėję savanoriauti žmonės pasiliktų organizacijoje (jų 

vaidmuo nebūtinai visuomet išlieka vienodas), kad naujiems savanoriams pavestos 

užduotys būtų pakankamai įdomios ir patrauklios. Tačiau priežastys, dėl kurių pradedama 

savanoriauti ir kurios skatina savanorį nemesti pradėto užsiėmimo, yra skirtingos. 

Organizacijos, dirbančios su savanoriais, turėtų galvoti ne tik apie tai, kaip pritraukti 

naujus savanorius, bet ir kaip motyvuoti jau savanoriaujančius. Taigi, atsakymas į 

klausimą, „kodėl savanoriai pasilieka?“ yra labai paprastas – jie jaučiasi vertinama ir 

reišminga organizacijos dalimi, kuri nėra išstumta iš sprendimų priėmimo proceso. 

Atsakymas į klausimą, „kas demotyvuoja savanorius?“ yra kur kas sudėtingesnis. Trumpai 

aptarsime keletą nuo savanorystės atgrasančių veiksnių. 

 Prastas savanoriško darbo organizavimas yra vienas iš veiksnių ne tik 

demotyvuojančių savanorius, bet ir varančių juos į neviltį, frustraciją, pyktį. Kaip jau 

minėta, savanoriai turi jausti, kad jų darbas yra reikšmingas, kad jų laikas nėra 

švaistomas. 



 Organizacijos valdymo organų palaikymo ir dėmesio trūkumas taip pat 

veikia savanorių motyvaciją neigiamai. Jeigu organizacijai savanorystė iš tiesų yra svarbi, 

planuoti tai, kaip panaudoti savanorišką darbą turėtų būti organizacijos valdybos 

užduotis, lygiai kaip ir surasti lėšų investuoti į šią sritį: įsteigti savanorių koordinatoriaus 

darbo vietą, sukurti savanorių motyvavimo ir jų darbo palaikymo priemones, turėti laisvų 

darbo vietų, priemonių savanoriškai veiklai vykdyti, tam tikros apimties biudžetą, su 

savanoryste susijusioms išlaidoms padengti. Be finansinių investicijų būtinos ir laiko 

reikalaujančios investijos: organizacijos darbuotojai ir vadovai turi domėtis savanoriais, 

žinoti jų vardus, veiklos sritis, stengtis, kad savanoris pasijustų laukiamas ir gerbiamas. 

Kitaip tariant, neužtenka vien garsiai deklaruoti savanorystės svarbą, reikia imtis realių 

veiksmų tam, kad parodyti, jog deklaruojamų vertybių yra laikomasi. 

 Savanoriško darbo valdymo ir pagalbos stoka yra iš dalies susijusi su 

aukščiau minėtu veiksniu. Nepakankamas savanorių apmokymas, neigiamas darbuotojų 

požiūris į organizacijos savanorius, sąlygos, verčiančios savanorius daugiau ar mažiau 

dirbti darbus vieniems, be pagalbos, globos ar kontakto su komanda. Tai tik pabrėžia 

savanorių koordinatoriaus vaidmens svarbą organizacijoje.  

 Nepakankamas finansavimas yra dažna problema apskritai visoje NVO 

veikloje - su piniginių lėšų stokos sukelta frustracija susiduria kone kiekviena organizacija 

Lietuvoje. Neretai savanoriai pasitelkiami dirbti būtent tą darbą, kuriam visuomenėje 

skiriama ne tik mažai lėšų, bet ir dėmesio. Šias problemas galima spręsti organizacijoje 

kuriant palaikymo grupes savanoriams, kurioje jie galėtų pasidalinti jiems kylančiais, juos 

neraminančiais klausimais. Jeigu yra tokia galimybė, veiksmingas galėtų būti ir savanorių 

įtaukimas į lėšų generavimo, advokacijos procesus. 

 Apibendrinant aukščiau išdėstytą informaciją apie savanorius 

motyvuojančius ir demotyvuojančius veiksnius, galima teigti, kad sėkmingam darbui su 

savanoriais neretai užtenka labai paprastų ir žmogiškų priemonių: dėmesio, pagarbos, 

atgalinio ryšio. Tačiau, kad ir kaip paprastai tai skambėtų, neretai šias priemones 

pamirštama įgyvendinti dėl laiko ar finansavimo stokos ar tiesiog dėl nežinojimo.  

 

  



1.3. Savanorių programos reikšmė 

Dalis su savanoriais dirbančių organizacijų sėkmingai funkcionuoja ir 

neturėdamos specialios savanorių programos, tačiau darbo su savanoriais strategijos, 

aiškaus plano ar gairių turėjimas gali padėti organizacijos darbą organizuoti žymiai našiau. 

Pati savanorių programa bei jos nuoseklus taikymas parodo organizacijos įsipareigojimą 

tiek savanorystei apskritai, tiek kiekvienam individualiam savanoriui. Savanorių programa 

yra puikus pavyzdys kaip žodžiai ir idėjos virsta darbais.  

 Darbas su savanoriais iš esmės yra darbas su daugybe labai skirtingų 

žmonių. Galimybė visus šiuos santykius orientuoti į užrašytas gaires užtikrina, kad 

sprendimai nebus priimami ad hoc (atskirai kiekvienam, net ir tapačiam atvejui), o visos 

savanoriams taikomos procedūros bus skaidrios ir sąžiningos – kurioms įtakos neturėtų 

tuometinių organizacijos darbuotojų nuotaikos ar išankstinės nuostatos. Taigi akivaizdu, 

kad savanorių programa padeda darbą su savanoriais organizuoti nuosekliai. Negana to, 

toks nuoseklumas išsaugomas net ir pasikeitus organizacijos darbuotojams – į 

organizaciją atėjus dirbti naujam savanorių koordinatoriui bus išsaugota darbo su 

savanoriais praktika, tęsiama taikyti tas pačias procedūras ir toliau vadovaujamasi tomis 

pačiomis gairėmis. Tuo tarpu organizacijos, kurios nėra paruošusios savo savanorių 

programos, išgyvena didelius ir neretai skausmingus pokyčius kiekvieną kartą pasikeitus 

su savanoriais dirbusiam asmeniui. 

 Matoma ir savanorių programos nauda organizacijoje savanoriaujantiems 

žmonėms: programa leidžia jiems visada žinoti, ko tikėtis - su jiems taikomomis 

procedūromis jie supažindinami iš karto, o ne tuomet kai kas nors atsitinka savanorystės 

eigoje (pavyzdžiui, jeigu organizacija padengia kelionės išlaidas, kurias savanoriai 

tiesiogiai patiria atlikdami jiems paskirtas veiklas, su šia informacija jie susipažins 

perskaitę jiems skirtą savanorių programos dalį (vadovą), užuot sužinoję tai tik po to, kai 

realiai patyrė išlaidų). Savanorių programa, aiškiai apibrėžianti, kas atsakingas už 

savanorių koordinavimą, jų mokymus bei pagalbą, suteikia savanoriams aiškumo jausmą. 

 Dauguma organizacijų susideda ne tik iš darbuotojų ir savanorių - į jos veiklą 

įsitraukia ir daugiau žmonių, pavyzdžiui, organizacijos nariai ar valdybos nariai. Dėl savo 

darbo pobūdžio ir finansavimo specifikos dauguma organizacijų už savo veiklą (taip pat ir 

savanorių) papildomai atsiskaito įvairiems finansavimą skiriantiems fondams, veiklas 

remiančioms ambasadoms ar individualiems rėmėjams. Savanorių programa yra puikus 



būdas greitai ir aiškiai išdėstyti šiems asmenims, koks yra savanorių vaidmuo 

organizacijoje, ar jų išlaikymas reikalauja papildomų sąnaudų, kokios su tuo susijusios 

rizikos, kaip vyksta savanoriškai atliekamų darbų kontrolė ir kita. 

Skirtingų organizacijų savanorių programos gali susidaryti iš labai skirtingų 

sudedamųjų dalių, tokių kaip: savanorių atrankai ir darbui taikomos procedūros 

(organizacijos pristatymas, savanorių paieška ir atranka, mokymas, įtraukimas į 

organizacijos veiklą, motyvavimas, savanoriško darbo koordinavimas ir įvertinimas, 

savanoriško darbo sutartis), kurios gali būti pateikiamos savanoriams skirto vadovo (ang. 

Handbook) forma ir kaip patarimai savanorių koordinatoriui; informacija apie su  

savanoryste susijusių išlaidų kompensavimo mechanizmus (taip pat savanorių draudimas 

ir kitos su jų darbu susijusios išlaidos), jeigu tokie organizacijai yra aktualūs; suformuotos 

savanoriško darbo pozicijos organizacijoje; darbo su savanoriais prognozės ir potencialių 

rizikų valdymas. 

Svarbu paminėti dar vieną ne ką mažiau reikšmingą elementą – savanorių 

programos vertinimą. Kaip ir bet kuri medžiaga, savanorių programa gali ir turi būti 

periodiškai peržiūrima, keičiama ir taisoma atsižvelgiant į pakeistą savanoriško darbo 

teisinį reguliavimą, gerąją organizacijos patirtį bei daromas klaidas.  

Ši LGL savanorių programa toliau apžvelgs dabartinį Lietuvos 

nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus kontekstą bei teisinį reguliavimą, susijusį 

su savanoryste, panagrinės LGBT žmonių savanoriavimo bei savanoriavimo LGBT 

organizacijoje specifiką bei aptars kokias pozicijas organizacijoje galima pasiūlyti 

savanoriams. Nors toliau informacija ir pateikiama atsižvelgiant būtent į LGL veiklos 

specifiką ir poreikius, neabejotina, kad didžiąja dalimi ši savanorių programa gali būti 

pritaikyta bet kurioje kitoje NVO, dirbančioje su savanoriais.  

  

  



2. Organizacijos poreikių analizė 

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) - tai nepriklausoma nevyriausybinė nacionalinė 

organizacija, vienijanti homoseksualius, biseksualius ir transseksualius* (LGBT) piliečius 

nuo 18 metų. Ši organizacija yra vienintelė ir ilgiausiai veikianti LGBT organizacija 

Lietuvoje. Įsteigta dar 1995 metais LGL jau beveik dvidešimt metų sėkmingai dirba LGBT 

teisių atvokatacijos bei kovos su homofobijos ir diskriminacijos seksualinės orientacijos ar 

seksualinio identiteto pagrindu srityse. Organizuodama suaugusiųjų švietimą, teikdama 

įvairiapusišką pagalbą LGBT asmenims bei atstovaudama bendruomenę valstybinėse, 

teisėsaugos institucijose, savivaldybėse, LGL skatina ir siekia maksimalios gėjų, lesbiečių, 

biseksualių bei transseksualių asmenų įtraukties visuomenėje. Organizacija taip pat siekia 

glaudaus bendradarbiavimo su vyriausybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. 

Nuo 2005 m. LGL įkurtas vienintelis Lietuvoje LGBT centras, siūlantis įvairaus 

spektro užsiėmimus: kino filmų peržiūras, diskusijas, paskaitas, susitikimus, dirbtuves bei 

kitokius renginius skirtus tiek LGBT bendruomenei, tiek platesnei auditorijai. LGTB 

centras turi puikias sąlygas vystytis ir tapti bendruomenės susibūrimo tašku, tačiau šiuo 

metu galima teigti, jog turimas potencialas nėra visiškai išnaudojamas, todėl būtų 

naudinga savanorių darbą nukreipti būtent LGBT centro veikloms atgaivinti ir vystyti, taip 

pat bendruomenės poreikiams analizuoti, pokyčiams inicijuoti bei naujoms veikloms 

plėtoti. 

Paprastai vienas reikšmingiausių savanorių vaidmenų ne tik LGBT 

organizacijose, o ir kitokio pobūdžio nevyriausybinėse organizacijose apskritai, yra 

bendruomenės subūrimas, susitikimų, socialinių vakarų, narių laisvalaikio organizavimas. 

Tokia veikla ne tik padeda organizacijai ieškoti naujų narių, bet ir praturtina organizacijos 

darbuotojų bei savanorių gyvenimą bei darbą, leidžia pagerinti darbą komandoje (angl. 

teambuilding), sukuria ir sutvirtina tarpasmeninius ryšius, kurie yra vieni pagrindinių 

savanorius motyvuojančių veiksnių.  

 LGBT organizacijos, kitaip nei eilinės nevyriausybinės organizacijos, pasižymi 

tuo, jog neretai dirba nedraugiškoje aplinkoje, taip pat su socialiai pažeidžiamomis, 

diskriminuojamomis žmonių grupėmis. Todėl atsiranda poreikis bei susidaro sąlygos ne 

tik organizuoti bendruomeninę veiklą, bet ir teikti tam tikras viešąsias paslaugas, 

pavyzdžiui: konsultuoti interesantus ar organizacijos ekspertinėje srityje problemų 



turinčius asmenis, organizuoti palaikymo ar bendraamžių grupes, sukurti saugią erdvę 

asmenims iš socialiai pažeidžiamų žmonių grupių, teikti psichologinę ar kitokio pobūdžio 

pagalbą.  

 Šiuo metu LGL visą darbo dieną dirba 6 nuolatiniai darbuotojai ir 2 

savanoriai iš užsienio atvykę darbuotis pagal Europos savanorių tarnybos (angl. European 

volunteer service - EVS) projektą. Per pastarąjį pusmetį LGL ne pilną darbo savaitę ir ne 

pilną darbo dieną darbavosi dar 2 savanoriai iš užsienio, prie didesnių renginių prisidėjo 

dar keliolika savanorių iš užsienio bei įvairių Lietuvos miestų. Įvairioms užduotims 

nuotoliniu būdu atlikti LGL skirtingu laiku gali pasitelkti 2-4 savanorius kalbančius 

lietuviškai. Į įvairias LGL bei LGBT centro veiklas aktyviai įsitraukia maždaug pusė 

valdybos, kurią sudaro 11 žmonių, narių.  

 Paradoksalu, kad organizacijoje užsiimančioje LGBT žmonių teisių advokacija 

Lietuvoje, daugiausia savanoriauja būtent užsieniečiai. Nors kasdienėje LGL veikloje 

akivaizdi tarptautinė dimensija ir nemaža dalimi savanoriškas darbas gali būti atliekamas 

anglų kalba, tačiau vis dėl to, didžiajai daliai veiklos atlikti reikalingos puikios lietuvių 

kalbos žinios. Todėl dabartiniai LGL savanorių resursai neatitinka organizacijos poreikių.  

 Kitas neigiamas LGL patirties su savanoriais aspektas – nuolatinė rotacija. 

Bet kurioje organizacijoje savanorių rotacija yra visiškai natūralus ir net teigiamas 

procesas. Nauji veidai, šviežios idėjos, pokyčiai – visa tai skatina organizaciją tobulėti. 

Juolab savanoriai atsiranda organizacijoje dėl pačių įvairiausių aplinkybių, motyvuojančių 

savanoriauti – šioms aplinkybėms pasikeitus normalu tikėtis, kad ir savanorio poreikiai, 

laisvo laiko kurį jis galėtų skirti savanorystei apimtis, galimybės, taip pat gali keistis. 

Tačiau kuomet dvidešimtus metus skaičiuojanti organizacija aplink save nėra subūrusi 

lojalių buvusių ir esamų savanorių rato, matyti, kad savanorių rotacija vyko ne dėl 

natūralių individualių priežasčių, įtakojančių savanorių gyvenimus, bet dėl pernelyg 

pasyvaus organizacijos atstovų vaidmens motyvuojant bei skatinant savanorį, rodant jam 

dėmesį. Savanorystė – tai abipusis santykis ir nors dauguma savanorių tuo užsiima dėl 

kokių nors asmeninių priežasčių bei pasitenkinimo atliekant visuomenei naudingas 

veiklas jausmo, jų motyvacijai kelti visuomet reikia skirti laiko. 

 Savanorių pritraukimo sunkumus iš dalies gali paaiškinti tai, jog Lietuvoje 

visuomenės nepakantumas, išankstinės nuostatos ir priešiškumas LGBT žmonėms ir juos 

palaikantiems vis dar labai didelis. Savanoriauti linkę LGBT žmonės, kurie nėra atviri 



šeimoje ar draugų rate, dėl baimės būti nesuprastiems artimųjų ir draugų ar net baimės 

tapti smurto ar neapykantos nusikaltimo (ang. hate crime) auka verčiau rinksis 

neatlyginatiną veiklą neutralioje organizacijoje, o ne LGL. Tas pats pasakytina apie 

savanorius, kurie savęs neidentifikuoja kaip LGBT asmenų – jie taip pat susiduria su 

nepakantumu, asocijuota homofobija, draugų, artimųjų bei šeimos nepritarimu. 

Akivaizdus LGL poreikis maksimaliai išnaudoti savanorių gebėjimus ir 

pajėgumus, siekiant organizacijos tikslų, suformuotų strateginiame asociacijos LGL plane 

2011 – 2014 metams, kurie yra:   

1. Žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimas; 

2. Lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimas; 

3. Socialinės aprėpties ir integracijos skatinimas; 

4. Šeimos teisių bei šeimos ir šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygybės 

skatinimas; 

5. Narių gebėjimų ugdymas ir atstovaujamų visuomenės grupių dalyvavimo 

organizacijos veikloje skatinimas; 

6. Organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymas; 

 Organizacijos strategijoje numatomi tikslai ir jų siekiant įgyvendinamos 

veiklos yra viena svarbiausių organizacijos poreikių analizės dalių. LGL išsikelti strateginiai 

tikslai bei veiklos turi labai daug potencialo savanoriškai veiklai. Pavyzdžiui, tikslas 

„Žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimas“ gali reikštis labai įvairiai: edukaciniais 

renginiais, pradedant konferencijų bei eitynių organizavimu, baigiant kino peržiūromis, 

paskaitomis bei seminarais; su politikų informavimu susijusiomis veiklomis, kaip kad 

parašų po peticija rinkimu, įvairiomis akcijomis bei flashmobais; straipsnių bei leidinių 

rašymu, dirbtuvių, mokymų organizavimu ir panašiomis veiklomis.   

Verta atkreipti dėmesį, kad neretai organizacijos pervertina savanorių 

poreikį, tačiau daugėjant prie jos veiklos prisidėti norinčių asmenų, nebeturi, ką jiems 

pasiūlyti. Dėl to ypatingai svarbu savanorius atsirinkti tikslingai, prieš kiekvieną interviu 

su potencialiais savanoriais reikėtų turėti omenyje, kokią poziciją galima jiems pasiūlyti, 

taip pat skatinti jau prisidedančių bei naujų savanorių saviraišką. Už šią veiklą paprastai 

būna atsakingas savanorių koordinatorius, prieš tai kartu su organizacijos vadovybe bei 

darbuotojais išsiaiškinęs realius poreikius bei lūkesčius. Reikia atkreipti dėmesį, kad 



savanoris nėra darbuotojas ir neturėtų pakeisti ar pavaduoti organizacijos darbuotojų, 

t.y. dirbti tokį patį darbą, už kurį kitas asmuo toje pačioje organizacijoje gauna atlygį.   

Apibendrinus šį skyrių galima teigti, kad savanoriškam darbui organizacijoje tenka itin 

svarbi vieta, savanorystė būtina sėkmingai įgyvendinti LGL veiklas (pavyzdžiui, 

organizacijos pristatymas, komunikacija, advokatavimo veiklos, monitoringas, 

bendruomeninių renginių organizavimas ir kt.). Deja, neretai savanorių darbas vyksta 

nesistemingai ir neplaningai, savanoriams trūksta gebėjimų, motyvacijos. Norėdami, bet 

negalėdami pilnai įsijungti į organizacijos veiklą, dažnai savanoriai palieka organizaciją, 

taip organizacija praranda svarbius žmogiškuosius išteklius, o LGL tampa sunkiau siekti 

savo tikslų bei padėti LGBT asmenims, kurie Lietuvoje patiria didžiulį visuomenės 

spaudimą, tapti pilietiškai aktyvesniais ir atviresniais.   

 

 

  



3. Savanorių pozicijų formavimas 

Sugebėjimas suderinti organizacijos poreikius su savanorių noriai dirbamomis užduotimis 

yra tikras sėkmingo darbo su savanoriais garantas. Siekiant tokio rezultato, naudinga 

suformuoti organizacijos savanorių pozicijas6. Tokiu atveju kiekvienam naujam savanoriui 

galima būtų ganėtinai aiškiai, suprantamai bei greitai pristatyti organizacijoje 

egzistuojančias savanoriško darbo nišas bei jų apimtis, tinkamai apmokyti bei imtis 

tolesnių veiksmų. 

 

Biuro savanoris 

Aprašymas: savanoris, kuris prisideda prie organizacijos kasdienės veiklos 

biure, dirba komandoje su organizacijos darbuotojais ir kitais savanoriais.  

Užduotys: pagalba biuro darbuotojams atliekant jų kasdienes veiklas: 

pagalba savanorių koordinatoriui (pavyzdžiui: susirašinėjimas, renginių organizavimas), 

lėšų generavimo koordinatoriui (pavyzdžiui: pardavimui skirtų ženkliukų gamyba, 

rūpinimasis el. parduotuve), straipsnių rašymas, vertimas, tekstų redagavimas ir pan. 

Laikas: priklauso nuo savanorio galimybių bei organizacijos poreikių, gali 

būti nuo kelių iki keliolikos valandų per savaitę; savanorystė paprastai trunka 

neterminuotai; gali būti nustatomos savanorio darbo valandos. 

Privalumai: nuolatinis bendravimas su organizacijos komanda, galimybė 

prisidėti prie skubių ir svarbių darbų, galimybės įgyti daugiau žinių bei išmokti naujų 

įgūdžių, kurie ateityje gali praversti dirbant. 

Mokymai: paprastai tokiems savanoriams suteikiama konsultacinė pagalba, 

taip pat mentorius (pavyzdžiui: savanorių koordinatorius, atliekant tam tikrus specifinius 

darbus gali padėti labiausiai tai išmanantis darbuotojas), į kurį jie gali kreiptis iškilus bet 

kokiems klausimams, taigi žinios ir įgūdžiai sukaupiami per bandymus (angl. learning by 

doing). Kaip ir kiti komandos nariai, biuro savanoriai gali būti komandos formavimo ir 

strateginio planavimo mokymų dalyviai. 

Poreikis: 3-5 savanoriai  
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 Savanorio darbo pozicija čia suprantama ne kaip konkretus veiksmas, užduotis ar darbo vieta, o taip 

abstraktesnė kategorija, nuo kurios toliau priklauso, kokias užduotis gaus savanoris, kiek laiko jos 
pareikalaus, ar reikės dirbti komandoje kartu su kitais savanoriais, taip pat daugybė kitų savanoriško darbo 
organizavimo logistinių elementų. 



Renginio savanoris 

Aprašymas: savanoris, kurio darbas apima pasiruošimą vienam ar keliems 

renginiams (pavyzdžiui: konferencijai, mokymams, stovyklai, eitynėms ir pan.) ir veiklas 

renginio metu, bei paprastai baigiasi netrukus po renginio. 

Užduotys: pasiruošimo renginiui darbai (gali būti labai įvairūs, nuo tokių 

paprastų kaip susirašinėjimas, informacinių paketų paruošimas, patalpų puošimas iki 

tokių atsakingų kaip viešbučių rezervacija), renginio dalyvių registracija, padalomosios 

medžiagos dalinimas, prekyba renginio metu, pagalba renginio dalyviams, informacijos 

interesantams teikimas, renginio vietos sutvarkymas ir pan. 

Laikas: priklauso nuo renginio trukmės, bet paprastai savanorystė prasideda 

likus maždaug savaitei iki renginio, nors apie tai savanoris informuojamas kur kas 

ankščiau, o baigiasi po renginį finišuojančio susitikimo skirto pasidalinti įspūdžiais, 

išgyvenimais bei atgaliniu ryšiu. 

Privalumai: Trunka neilgą laiką, todėl kai kuriems gali pasitarnauti ir kaip 

„žvalgybinė“ savanorystė siekiant įvertinti ar toliau verta dirbti su šia organizacija; 

paprastai visos su tokio pobūdžio savanorišku darbu susijusios savanorio patirtos išlaidos 

yra padengiamos (kelionės išlaidos, maitinimas, nakvynė, transporto išlaidos); 

savanoriams suteikiama galimybė patekti į puikius renginius, kur jie kitu atveju galbūt 

negalėtų patekti; paprastai aiškiai paskirstomi darbai ir atsakomybės. 

Mokymai: paprastai savanoriai išklauso instruktažą ar sudalyvauja 

trumpuose mokymuose, kur detaliai išaiškinami darbai ir atsakomybės; renginio metu yra 

pavaldūs vienam ar keliems atsakingiems asmenims. 

Poreikis: priklauso nuo renginių dažnumo ir apimties, bet gali būti nuo 2 iki 

20 ir daugiau.  

 

Bendruomenės savanoris  

Aprašymas: savanoris, kuris mažai arba visai nedalyvauja kasdieniame 

organizacijos gyvenime, tačiau aktyviai įsitraukia į darbą su bendruomene. Tokios veiklos 

pobūdis gali būti labai įvairus: meninis – kultūrinis (pavyzdžiui: teatro ar choro grupės 

subūrimas ir užsiėmimų vedimas, meno terapijos grupės, kino vakarų organizavimas), 

sportinis (pavyzdžiui: krepšinio komandos subūrima ir palaikymas, sportinių renginių 



organizavimas), intelektualinis (pavyzdžiui: stalo žaidimų vakarų, protmūšių, 

organizavimas), pramoginis, edukacinis (pavyzdžiui: paskaitų skaitymas, mokymų 

vedimas), socialinis (pavyzdžiui: bendraamžių švietėjų grupės subūrimas ir palaikymas, 

savitarpio pagalbos grupės subūrimas ir palaikymas, psichologinės pagalbos teikimas, 

konsultavimas, pagalbos telefonu teikimas ar kitoks viešųjų paslaugų teikimas) ar kitas 

(pavyzdžiui: specifinei datai skirto bendruomeninio renginio organizavimas ar tiesiog 

bendruomeniniai sustikimai) .  

Užduotys: priklausomai nuo darbo su bendruomene pobūdžio, tokio 

savanorio funkcijos gali apimti tokias užduotis: 1. lėšų, patalpų ar kitokių materialių 

priemonių bendruomeninėms veikloms paieška (angl. fundraising), 2. paslaugų gavėjų ar 

renginio dalyvių paieška (pritraukimas) panaudojant įvairias marketingo strategijas 

(plakatų, reklamų kūrimas bei platinimas, informacinių straipsnių rašymas, informacijos 

platinimas socialiniuose tinklalapiuose ir pan.), 3. pats renginio organizavimas ar 

paslaugos teikimas, 4. Kiti veiksmai skirti bendruomeninei funkcijai organizacijoje 

palaikyti. 

Laikas: priklauso nuo apsiimtos veiklos apimties ir nuo to ar dirbama 

komandoje. Gali būti nuo kelių iki keliolikos valandų per savaitę; pastovi savanorystė. 

Privalumai: dėl NVO finansavimo pobūdžio Lietuvoje, darbuotojai neretai 

nebeturi nei motyvacijos nei laiko darbui su bendruomene, į tokią veiklą įtraukus 

apmokytus ir motyvuotus savanorius galima nesunkiai praplėsti organizacijos teikiamų 

paslaugų ar darbo su bendruomene būdų sąrašą; per bendruomeninius renginius 

pasiekiami kiti potencialūs savanoriai, taip pat apie organizacijos veiklą sužino daugiau 

žmonių, kurie galbūt nesidomi kitais jos darbais; 

Mokymai: iš aukščiau minėtų veiklų kai kurios yra labai jautrios, pavyzdžiui: 

konsultavimas, mokymų pažeidžiamoms žmonių grupėms vedimas, pagalbos grupių 

organizavimas, savanoris besiimantis tokios veiklos turi ją išmanyti, kitaip paslaugų 

gavėjams gali ne tik neatnešti naudos, bet ir padaryti žalos; naudingos savanorių mokymų 

temos: lėšų generavimas, reklamos strategijų taikymas ir komunikavimas su tiksline 

grupe, neformalaus mokymo metodai ir pan. Taip pat gali būti komandos formavimo bei 

strateginio planavimo mokymų dalyviai. 

Poreikis: 5 - 10 

 



Specifiniai savanoriai: 

Aprašymas: savanoriai, kurie dėl nenoro ar dėl riboto laiko kurį galėtų skirti 

savanorystei, gali užsiimti tik viena, neretai specifine ir siaura (bet nebūtinai) veiklos 

sritimi. Prie tokio pobūdžio savanorių galima priskirti ir praktiką atliekančius pavyzdžiui: 

socialinio darbo, teisės studentus ir pan. Taip pat tokie savanoriai gali būti ir savo srities 

ekspertai (pavyzdžiui: grafinio dizaino specialistai, interneto svetainių kūrėjai, viešųjų 

ryšių atstovai, pardavimų specialistai, renginių organizatoriai ir pan.), norintys savo žinias, 

įgūdžius ir ryšius panaudoti siekdami bendrų tikslų.  

Užduotys: gali būti labai įvairios ir labai specifinės; atliekamų užduočių 

įvairovė gali labai skirtis. Užduočių pavyzdžiai aktualūs LGL: neapykantos kalbos paieška 

medijoje bei informuojančių apie tai pranešimų prokuratūrai paruošimas, dizaino ir 

maketavimo darbai (plakatams, skrajutėms, ženkliukams, marškinėliams), 

programavimas (internetinei svetainei, elektroninei parduotuvei), su marketingu susiję 

darbai, su viešaisiais ryšiais susiję darbai, straipsnių rašymas ir internetinės svetainės 

atnaujinimas. 

Laikas: nuo kelių valandų per dieną iki kelių valandų per mėnesį. 

Privalumai: organizacijai naudinga turėti savanorių, kurie yra tam tikros 

srities specialistai ir gali profesionaliai atlikti tam tikras specifines užduotis. 

Mokymai: paprastai savanoriai – praktikantai turėtų gauti vadovą, kuris 

teiktų konsultacinę pagalbą, labiausiai išmanytų tą sritį,  į kurį jie galima būtų kreiptis 

iškilus bet kokiems klausimams, taigi žinios ir įgūdžiai sukaupiami per bandymus (angl. 

learning by doing). Kaip ir kiti komandos nariai, šie savanoriai gali būti komandos 

formavimo ir strateginio planavimo mokymų dalyviai 

Poreikis: 1 – 10 savanorių (skirtingų sričių specialistų). 

 

Nuotoliniu būdu dirbantis savanoris 

Aprašymas: tam, kad savanoris galėtų prisidėti prie organizacijos veiklos, 

nebūtina kurti naujos darbo vietos biure. Negana to, kai kurie savanoriai, nors ir nori 

prisidėti prie organizacijos, nebūtinai žavisi komandiniu darbu, taip pat jie gali neturėti 

laiko susitikimams arba gyventi kitame mieste ar net užsienyje. Nemažai darbų savanoriai 



gali dirbti nuotoliniu būdu. Dažnai būtent aukščiau minėti Specifiniai savanoriai yra labiau 

linkę prie organizacijos prisidėti būtent tokiu būdu. 

Užduotys: Visi aukščiau minėti specifinių savanorių darbai: neapykantos 

kalbos paieška medijoje bei informuojančių apie tai pranešimų prokuratūrai paruošimas, 

dizaino ir maketavimo darbai programavimas, su marketingu susiję darbai, su viešaisiais 

ryšiais susiję darbai, straipsnių rašymas ir internetinės svetainės atnaujinimas. Taip pat 

tokie darbai kaip: teksto vertimas, teksto redagavimas, straipsnių ar kitokių tekstų 

rašymas ir pan. 

Laikas: nuo kelių valandų per dieną iki kelių valandų per mėnesį. 

Privalumai: Į organizacijos veiklas įtraukiami ne tik fiziškai dalyvaujantys 

savanoriai, bet ir asmenys, kurie gyvena kitame mieste ar kitoje šalyje.  

Mokymai: Neretai tokiu atveju nėra galimybės apmokyti savanorį, todėl 

geriausiu atveju jis turėtų gauti užduotis, kurias sugebėtų tinkamai atlikti be didesnių 

apmokymų. Tokiems savanoriams gali reikėti konsultacijų, patarimų. Jeigu yra abipusis 

noras, nuotoliniu būdu darbus atliekantys savanoriai gali būti komandos formavimo bei 

strateginio planavimo mokymų dalyviai. 

Poreikis: 1 - 10 

 

Advokacijos savanoris 

Aprašymas: Kadangi LGL yra nacionalinė LGBT žmonių teises atstovaujanti ir 

ginanti organizacija, viena pagrindinių jos veiklos sričių yra advokacija. LGL advokacijos 

plane 2013-2018 m. išvardinti pokyčiai, kurių savo darbu siekia organizacija, taip pat 

priemonės, resursai, strategijos, kurios bus naudojamos. Vienas iš nepamainomų resursų 

būtinų pokyčiams įgyvendinti yra savanoriškas darbas. Tai pakankamai specifinė veiklos 

sritis, darbuotis joje gali reikėti ne tik specifinių žinių, įgūdžių, bet ir didesnės motyvacijos 

užsiimti būtent tokia veikla, taip pat didelio įsitraukimo į organizacijos advokatacijos 

veiklas, organizacijos tikslų išmanymo ir stiprios mentorystės. 

Užduotys (veiklos sritys): Aukščiau minėtame Advokatacijos plane minima, 

jog savanoriai turėtų būti įtraukiami į darbo su bendruomene grupes kurios siekia tokių 

tikslų kaip: lytinio tapatumo (kaip nediskriminavimo pagrindo) įtraukimas į teisės aktus, 

Lyties keitimo įstatymo priėmimas (ir iš jo sekančių poįstatyminių aktų sukūrimas), 

Partnerystės įstatymo priėmimas. Taip pat savanorišką darbą siūloma naudoti šviečiant 



visuomenę apie rekomendacijų švietimo darbuotojams būtinumą, didinant suvokimą apie 

privalomos lytinio švietimo programos mokykloms būtinumą, padėti rengti ir siūlyti 

pavyzdinius dokumentus reglamentuojančius pareigūnų profesinį mokymą tiriant 

neapykantos nusikaltimus ir t.t. Akivaizdu, jog savanoriui darbuojantis visose šiose veiklos 

srityse jo vykdomos užduotys gali būti pačios įvairiausios, pavyzdžiui: renginių 

organizavimą, straipsnių, dokumentų tekstų rašymą, komunikaciją, informacijos 

viešinimą.  

Laikas: nuo kelių valandų per dieną iki kelių valandų per mėnesį. 

Privalumai: Šio pobūdžio savanoriškos veiklos gali būti atliekamos tiek 

nuotoliniu būdu, tiek atvykstant į organizacijos biurą, taip pat už jo ribų (darbas su 

bendruomene, samoningumo skatinimas, informacijos apie tam tikrus advokatavimo 

tikslus skleidimas). Didžiulis privalumas tai, kad į organizacijos veiklas įtraukiami ne tik 

fiziškai dalyvaujantys savanoriai, bet ir asmenys, kurie gyvena kitame mieste ar kitoje 

šalyje, taip pat specifinių žinių turintys savanoriai (pavyzdžiui teisės studentai bei 

specialistai, žmogaus teisių specialistai, kriminologai). 

Mokymai: Didžioji dalis veiklų reikalauja specialių žinių bei pasiruošimo, 

todėl rekomenduojama tokio pobūdžio savanoriams rengti siauros srities, bet labai 

išsamius mokymus, kuriuos vestų patyrę lektoriai.  

Poreikis: 2 - 3 

 

 Akivaizdu, kad nors ir galima būtų teoriškai apibrėžti hipotetines savanorių 

pozicijas, iš aukščiau pateiktų aprašymų matyti, kad kiekvienas atvejis yra labai 

individualus, todėl turėtų būti koordinuojamas individualiai. Organizacijos poreikiai taip 

pat kinta priklausomai nuo darbuotojų bei valdybos narių skaičiaus ir atsakomybių, 

įgyvendinamų projektų skaičiaus, patalpų, kuriose įsikūrusi organizacija sąvybių ir darbo 

vietų skaičiaus, kitų aplinkybių. 

  



4. Savanoriams taikomos procedūros 

 Besidarbuodama bene 20 metų LGL, kaip ir kitos tiek metų veikiančios 

organizacijos, jau turi susiformavusi tam tikrą darbo su savanoriais ir jiems taikomų 

procedūrų praktiką. Ne visuomet ši praktika yra gera – jeigu organizacijoje galima 

pastebėti savanorių trūkumą, itin dažną ir (ar) nesezonišką rotaciją, darbo su savanoriais 

metodų statiškumą, galima kelti prielaidą, kad su savanoriais dirbama netinkamai ir 

vertėtų kažką keisti. Kita vertus, jeigu organizacijoje savanorių trūkumo nėra, o savanorių 

atsiliepimai puikūs, galima teigti, jog esamas organizacijos darbas su savanoriais tinka šiai 

organizacijai ir duoda gerus rezultatus. Tačiau skirtingoms organizacijoms ne visuomet 

tinka tie patys darbo su savanoriais būdai. Vienoms organizacijoms būdingas familiaresnis 

darbo su savanoriais stilius, kitos pasirenka formalesnį bendravimą, skiriasi siekiamos 

pritraukti tikslinės grupės, nesutampa ir pats savanoriško darbo pobūdis. Šiame skyriuje 

pateikiamos procedūros pritaikytos LGL poreikiams, bet gali būti naudojami ir kitų 

organizacijų veikloje.  

 

  



4.1. Savanorių paieška ir atranka 

 Kiekvienoje organizacijoje savanorių paieška turėtų prasidėti nuo poreikių 

identifikavimo7. Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, nereikėtų chaotiškai ieškoti 

savanorių, derėtų gerai pagalvoti apie tai, ką organizaciją gali pasiūlyti prie jos veiklos 

siekiantiems prisidėti asmenims. Kai poreikis identifikuojamas, galvojama apie tai, kokius 

žmones norima pritraukti į šią poziciją. Ne visoms veikloms tinka bet koks asmuo. 

Dažniausiai savanoriai turi pasižymėti tam tikromis charakteristikomis, pavyzdžiui, LGL 

atveju, šalia tokių bendrų reikalavimų, kaip puikios anglų kalbos žinios, gebėjmas gerai 

jaustis ir dirbti multikultūriniame kolektyve, savanoris, prisidedantis prie organizacijos 

grafinio dizaino darbų, turi mokėti naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis, 

gebėti kūrybingai maketuoti, piešti ir pan.  

 Taigi, kai pasidaro aišku kodėl, kada ir kokio savanorio organizacijai reikia, 

reikia atsakyti į tokius klausimus kaip, kur ieškoti savanorio ir kokiais paieškos būdais 

naudotis, kad būtų pasiekta norima tikslinė grupė; kokią žinutę komunikuoti, kad 

savanorio lūkesčiai sutaptų su organizacijos poreikiais. Į šiuos klausimus jums padės 

atsakyti patarimai sėkmingam darbui su savanoriais (žiūrėti Priedus).  
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 Deja, neretai šis procesas vyksta atvirkščiai – savanoriai atsiranda natūraliai, o paskui ieškoma, kur 

savanorį „padėti“. Čia pateikiamą savanorių paieškos ir atrankos tvarką galima adaptuoti prie organizacijos 
veiklos praktikos. 

 REZULTATAI 

Poreikio  
identifikavimas 

Kam reikalingas savanoris? 
Kada reikia savanorio? 

Kokie keliami reikalavimai? 

Strategija 
Kur ieškoti? 

Kada ieškoti? 
Kokią žinutę  

komunikuoti? 
Kokias priemones 

 naudoti? 

 Paieška 
Vykdytojai 
Renginiai 
Reklama 

Atrankos procedūra 
 

Kontroliniai klausimai 
Savanorio lūkesčiai? 
Ar tinkamai suvokta 

išsiųsta žinutė? 
 

7. Savanorių paieškos procesus iliustruojanti schema 



 

  

 Kai sustyguojama savanorių paieškos strategija, atrandami aiškūs 

komunikacijos su potencialiais savanoriais kanalai ir suformuluota tinkama žinutė, galima 

pradėti paieškos procesus. Tam, kad savanorių paieškos kaštai nebūtų neproporcingai 

dideli, užtenka savanorių paieškai naudoti nemokamas priemones, pavyzdžiui: 

organizacijos tinklalapis, socialinių tinklų paskyros, informacijos sklaida partnerių, 

darbuotojų bei esamų savanorių kanalais. Plakatai, skrajutės, lankstinukai bei kita 

padalomoji medžiaga taip pat gali būti veiksminga, tačiau tai reikalauja papildomų 

investicijų. Atkreiptinas dėmesys, kad žmonės dažniau ryžtasi savanoriauti, jei jų būna 

tiesiogiai paprašoma arba jie būna paraginami, pavyzdžiui, draugo, šeimos nario ar 

kolegos. Dėl šios priežasties reikėtų daugiau dėmesio sutelkti į ryšius su bendruomene, 

tiksline grupe žmonių, kuriuos organizacija mato kaip potencialius savanorius. Tuomet 

iškilus savanorių poreikiui, galima būtų nesunkiai išnaudoti tokį „tinklą“ informacijos apie 

savanorystę sklaidai neformalesniu bei veiksmingesniu keliu - „iš lūpų į lūpas“.  

Taip pat galimi šiek tiek netradiciniai Lietuvos kontekste savanorių 

pritraukimo būdai, kaip atvirų durų vakaras, kurio metu bet kuris norintis gali susipažinti 

su organizacija, jos veikla, darbuotojais ir savanoriais,. Organizuojant atvirų durų vakarą 

derėtų nepamiršti skirti kuo daugiau dėmesio apsilankiusiems smalsuoliams - susipažinti 

su jais bei leisti jiems susipažinti tarpusavyje (pravartu būtų išbandyti įvairius vardų 

žaidimus, kitus neformalaus mokymo metodus (angl. ice-breaker), sukurti jaukią, malonią 

atmosferą. LGL kontekste taip pat svarbu pažymėti tokius reikalavimus atvirų durų 

vakarui, bei kitokiems panašaus pobūdžio renginiams, kaip konfidencialumo 

garantavimas (pavyzdžiui, kad žmonės nebus fotografuojami be sutikimo, jų privatumas 

bus gerbiamas, apie jų dalyvavimą tokioje veikloje niekur nebus skelbiama), pagarba 

įvairovei, savęs identifikavimui bei tinkamų įvardžių naudojimas (nebūtinai visi susirinkę 

dalyviai identifikuos save kaip vyrą ar moterį).  

Atkreipus asmenų iš tikslinės grupės dėmesį svarbu iš karto juos pritraukti: 

nevilkinti atsakymo į susidomėjusių asmenų el. laiškus, telefono skambučius, vizitus. 

Atsiliepiant į potencialių savanorių užklausas geriausia iš karto pateikti informacijos apie 

savanorių atrankos procedūrą, taip pat paprašyti interesanto prisistatyti, trumpai 

išdėstyti savo motyvaciją savanoriauti būtent šioje organizacijoje, papasakoti apie save, 



savo pomėgius, patirtį (galima paprašyti atsiųsti CV). Kitas žingsnis – susitarti dėl 

susitikimo ir pokalbio, kurio metu, ne tik susipažįstate su savanoriu artimiau, bet ir 

pristatote organizaciją, jos darbą, darbuotojus bei savanorius, projektus bei veiklas, prie 

kurių kviečiate jį prisidėti. Susitikimo metu pravartu papasakoti apie taikomas 

procedūras, pavyzdžiui savanoriško darbo sutartį, jos turinį bei pasirašymo priežastis, taip 

pat organizacijos vidaus taisyklės, etikos kodeksą (jeigu tokie yra), darbo laiką, 

savanoriškų darbų organizavimo tvarką: ar organizuojami savanorių mokymai, ar 

savanoriams yra įrengtos darbo vietos, ar savanoriai prašomi turėti darbų grafiką, kaip 

atsiskaitinėjama už atliktus darbus ir pan. 

Priklausomai nuo savanoriškai atliekamų darbų pobūdžio susitikimų su 

savanoriais bei renginių, skirtų pritraukti savanorius, metu, galite paprašyti užpildyti 

anketą, skirtą išsiaiškinti kokia apimtimi ir prie kokių veiklų jis norėtų prisidėti prie 

organizacijos veiklos (anketos pavyzdys pateikiamas tarp Priedų). Tiek anketoje tiek 

pokalbio metu akis į akį gali būti klausiama apie: jų motyvaciją, norus, ankstesnę 

savanoriško darbo patirtį, taip pat galima aptarti galimybę lankyti mokymus, bet kokius 

galimus apribojimus (medicininius, geografinius, transporto ir kt.), nuostatas tam tikrais 

klausimais (pavyzdžiui, nuostatas LGBT žmonių atžvilgiu),  turimą patirti, kuri galėtų 

padėti savanorystėje ir kt. 

Apsisprendus su kandidatu sudaryti savanoriško darbo sutartį, būtina kuo 

greičiau apie tai jam pranešti, taip pat susitarti dėl kito susitikimo bei darbų pradžios, 

informuoti apie  artėjančius mokymus, jeigu tokie organizuojami.  

 

  



4.2. Savanoriško darbo sutartis 

2011 m. vasarą LR Seimas priėmė Savanoriškos veiklos įstatymą (toliau – 

Įstatymas), kuris savanorišką veiklą apibūdino kaip civilinius teisinius santykius, kurių 

metu atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios 

veiklos organizatoriaus susitarimu8. Kad galima būtų užsiimti savanoriška veikla, asmeniui 

turi būti suėję 14 metų, tačiau jeigu asmeniui nėra suėję 18 metų, savanoriauti galima tik 

jeigu tam neprieštarauja teisėti atstovai (tėvai, globėjai). Įstatymas nustato savanorio 

teises bei pareigas, taip pat savanoriškos veiklos organizatoriaus teises bei pareigas. Nors 

šios nuostatos yra įtvirtintos įstatyme, patartina abiejų šalių teises bei pareigas įtraukti ir į 

savanoriškų darbų atlikimo sutartį. Įstatymas numato pakankamai liberalų rašytinės 

sutarties sudarymo reglamentavimą – nėra nei privalomų nei draudžiamų sutarties 

nuostatų.  

Pavyzdinė savanoriško darbo sutartis tarp LGL ir savanorio pateikiama tarp 

programos priedų. Šalia įstatyme minimų teisių ir pareigų į šią sutartį įtraukta savanorio 

pareiga „nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama 

savanoriška veikla, privatumo ir teisėtų interesų“. Ši sutarties sąlyga yra ypatingai 

reikšminga LGBT bendruomenės kontekste. Savanoriai turi suprasti, kad veikdami neretai 

priešiškoje aplinkoje kartu su LGBT žmonėmis, kurie nebūtinai yra „atsiskleidę“ savo 

šeimoje ar darbovietėje, jie turi gerbti vieni kitų privatumą bei norą neatskleisti savo 

seksualinės orientacijos ar lytinio identiteto. 

 

  

                                                           
8
 Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, Valstybės žinios, 2011 m. Nr. XI-1500 



4.3.1 Savanorių mokymas 

 Kaip ir minėta ankstesniuose skyriuose, savanorių motyvacija stiprėja, jeigu 

jie yra aktyviau įtraukiami į organizacijos veiklą (ne tik jų pačių atliekamas užduotis) bei 

susikuria tarpasmeninius ryšius su darbuotojais, valdybos nariais bei kitais savanoriais. 

Motyvacija stiprėja ir tuomet, kai savanoriško darbo segmentas įtraukiamas į visas 

organizacijos gyvenimo dalis, o nėra tik vienpusiškas, neretai nuvertinamas darbas. 

Tačiau natūralu, kad į tokius svarbius organizacijai procesus negali būti įtraukiamas bet 

kas – toks neapgalvotas ir neatsakingas žingsnis galėtų turėti labai liūdnų pasekmių.  

 Kiekvienas naujas savanoris turi būti supažindinamas su pačia organizacija, 

kurioje bus atliekamas savanoriškas darbas: jos atliekama veikla, tikslais, vertybėmis, 

darbuotojais, veiklos principais. Šita informacija pristatoma taip, kad savanoriai suprastų 

savo vietą komandoje.  

 Savanorių mokymai turėtų būti organizuojami tuomet, kai organizacija 

siekia suteikti savo savanoriams tam tikrų žinių bei įgūdžių arba suformuoti bei sutvirtinti 

savanorių komandą, pavyzdžiui, artėjant atsakingam projektui ar didesniam renginiui, 

ruošiantis esminiams pokyčiams organizacijoje. Patys savaime savanorių mokymai 

neturėtų būti laikomi motyvacine priemone, nebent jų turinys bei organizacijos atstovai 

aiškiai informuoja, jog mokymų organizavimas yra savanorių įtraukimo į atsakingas 

organizacijos veiklos sritis atskaitos taškas.  

 Bet kokiu atveju savanoriai turi gerai suprasti mokymų paskirtį, jiems 

siūlomas mokymų turinys turi būti aktualus ir naudingas. Savanoriai turėtų būti 

įtraukiami į mokymų eigą kiekvienoje stadijoje: pradedant organizavimu (pavyzdžiui,  juk 

mokymai skirti būtent jiems, todėl natūralu leisti jiems dalyvauti sprendimų priėmime dėl 

mokymų vietos ir laiko, taip pat turinio) ir baigiant mokymų įvertinimu (tai gali būti 

atliekama kaip refleksija, kai po mokymų dalyviai kartu dalinasi teigiamais ir neigiamais 

renginio įspūdžiais, išgyventais jausmais, kitaip atsiliepti apie renginio vedėjus, dalyvius ar 

organizatorius, tačiau gali būti ir formalizuota, pavyzdžiui, dalyviai gali būti paprašomi 

užpildyti iš anketą ir įvertinti renginį). Šios nedidelės, bet svarbios detalės leis esamiems ir 

potencialiems savanoriams pasijusti vertinamais ir svarbiais žmonėmis organizacijoje, į 

kurių nuomonę bei pageidavimus yra atsižvelgiama. 

 Nevyriausybinės organizacijos savanorių mokymai, net tuomet kai apima 

itin svarbias ir rimtas temas, turėtų būti organizuojami remiantis neformaliais švietimo 



metodais. Kiekvienų mokymų pradžioje svarbu skirti laiko savanorių susipažinimui (jeigu 

ne visi yra pažįstami ir vienas iš mokymų tikslų yra suformuoti organizacijos savanorių 

komandą): susipažinimo žaidimams, pralaužti ledus padedantiems pratimams (angl. ice-

breaker)9. Kad būtų išlaikytas mokymų dalyvių dėmesys ir susidomėjimas patartina 

paskaitas derinti su interaktyviais mokymo metodais, pavyzdžiui, vaidmenų žaidimais, 

pažintinėmis kelionėmis, naudoti vaizdines priemones, taip pat atlikti energijos 

suteikiančius pratimus (angl. energiser). Atkreiptinas dėmesys, kad savanorių mokymai 

neturėtų pakeisti formalaus švietimo ir prikišti į mokymų dalyvių galvas informacijos, kuri 

tiesiog gali būti perskaityta ar kitaip įsisavinama. Verčiau į tai turėtų būti žvelgiama kaip į 

progą leisti užduoti klausimus, patiems paieškoti į juos atsakymų mąstant ir diskutuojant 

kartu su bendraamžiais, taip pat patirti, įsijausti, išgyventi. 

 Tačiau, kad ir kokie vertinti ir naudingi būtų mokymai, LGL nėra ta 

organizacija kurios savanoriams būtinai reikėtų specifinių žinių, be kurių jie negalėtų 

išsiversti, kurių negalima būtų pramokti iš patirties turinčių organizacijos darbuotojų ar 

vyresnių savanorių. Taip pat dėl projektinės veiklos pobūdžio ir lėšų stygiaus, mokymai 

organizuojami ganėtinai retai, būna epizodiški, didelio susidomėjimo nesulaukia. Tikėtina, 

kad tai pasikeis taikant sistemines savanorių motyvavimo ir kitas su darbu su savanoriais 

susijusias priemones, bei vadovaujantis patarimais išdėstytais šioje programoje, taip pat 

iš esmės pakeitus požiūrį į savanorystę organizacijoje bei dedant pastangas šią sritį 

paversti veiklos prioritetu. 

4.3.2. Savanorių skatinimas 

Savanorių skatinimas ir motyvavimas yra labai svarbi darbo su savanoriais 

dalis. Nors neretai pati galimybė dalyvauti organizacijos veikloje motyvuoja savanorį, 

nederėtų savanorių motyvacijos vertinti kaip savaime suprantamos ir niekur negalinčios 

dingti duotybės. Kaip jau minėta ankstesniuos skyriuose, motyvacija yra labai individuali, 

tačiau apibendrinant galima išvardinti tokius skatinimo būdus: savanorio darbo 

įvertinimas, galimybė tobulėti, emocinė parama, laisvalaikio renginiai. Šiame skyriuje 

trumpai apžvelgiamos ir įvertinamos LGL taikomos savanorių skatinimo priemonės.  

                                                           
9
 Siekiant taikyti neformalaus mokymo metodus savanorių mokymus, naudinga būtų naudoti gerąją 

žmogaus teisių organizacijų praktiką, pavyzdžiui, Kompasas – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su 
jaunimu arba Visi skirtingi Visi lygūs Metodinis rinkinys: informalaus tarpkultūrinio ugdymo idėjos, ištekliai, 
metodai ir užsiėmimai darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. 

http://www.kompasas.eu/
http://www.kompasas.eu/
http://visiskirtingivisilygus.lt/wp-content/uploads/2011/10/Lygus.pdf
http://visiskirtingivisilygus.lt/wp-content/uploads/2011/10/Lygus.pdf


Pirmiausia, svarbu įvertinti reguliarių savanorių susitikimų naudą. Galima 

teigti, kad LGL organizuojami savanorių susitikimai, prie kurių turinio prisideda tiek 

savanorių koordinatorė, tiek patys savanoriai, yra puiki motyvavimo priemonės, kurioje 

ryškus ir mokymo aspektas. Reikšminga ir naudinga, kad savanoriai turi visišką laisvę 

susitikimų metu siūlyti savas idėjas, naujas veiklas ir teikti kitokius pasiūlymus. Taip pat 

netokia formali tokių susitikimų aplinka yra geresnė terpė savanoriams susipažinti, burtis 

į komandą ir rimčiau įsitraukti į veiklas, bent jau pačioje savanorystės pradžioje, ypatingai 

jeigu nėra organizuojami savanorių mokymai. Ypatingai svarbu, kad tokie susitikimai būtų 

naudingi, reguliarūs, juose priimtų sprendimų ir įsipareigojimų būtų laikomasi. 

Kaip teigiama praktika motyvuojanti savanorius vertinami ir LGL 

organizuojami kasmetiniai gimtadienio renginiai-vakarėliai. Tokių vakarėlių metu galima 

įteikti apdovanojimus bei padėkos raštus, už savanorio indėlį į organizacijos gyvenimą tais 

metais. Reikšminga paminėti, kad Tarptautinė savanorių diena, kasmet pasaulyje žinoma 

diena – gruodžio 5 d., yra minima beveik tuo pačiu metu kaip ir LGL gimtadienis.  

Su savanorių darbo vertinimu susiję LGL veiklos aspektai galėtų būti didelių 

renginių, svarbių konferencijų bei susitikimų metu reiškiamos padėkos būtent 

savanoriams. Šiuo atveju svarbus nuoširdumas, proporcingumas, taip pat svarbu ypatingą 

dėmesį atkreipti į tuos savanorių pasiekimus, kurių organizacijai gali reikėti ateityje. 

Svarbios tiek individualios, neformalios padėkos, tiek oficialios, pavyzdžiui,  savanorio 

indėlio pripažinimas metinėje ataskaitoje ar pan. (LGL atveju pirmiausia turi būti 

atsiklausiama savanorio ar jo (jos) vardą galima minėti tokiuose dokumentuose).  

LGL taip pat sudaromos galimybės savanoriams vykti į tarpautinius ar 

vietinės reikšmės mokymus, o tai savo ruožtu yra motyvacinė priemonė. Kita vertus, nors 

organizacija yra įsitraukusi į daugybę tarptautinių mainų projektų, šiai veiklai nėra 

skiriama daug dėmesio, dauguma savanorių nežino, jog gali pasinaudoti tokia galimybe, 

arba apie ją sužino per vėlai.  

Tačiau ne visų mokymosi priemonių reikia ieškoti taip toli, dažnai savanoriai 

gali labai daug išmokti vieni iš kitų. Įgūdžių ir žinių perdavimas yra labai naudingas tiek 

savanoriams tiek organizacijai. Organizacija gali tiesiogiai sudaryti sąlygas savanoriams 

mokytis vieniems iš kitų (pavyzdžiui, prašyti, kad savanoriai pravestu instruktažą viena ar 

kita tema, pamokytų vieni kitųs kaip atlikti vieną ar kitą darbą ir pan.), taip pat skatinti 



komandinį darbą, veiklas grupelėse (pavyzdžiui, patyrę ir žinių prikaupę savanoriai galėtų 

dirbti kartu su jaunesniais bei išmokti kažko norinčiais savanoriais.  

Savanorių motyvaciją didina ir svarbesnio statuso organizacijoje ar kitų 

savanorių tarpe įgijimas. Tai gali būti išreiškiama suteikiant specifinį statusą, pavyzdžiui,  

savanorių mokytojas, arba suteikiant galimybę imtis atsakingesnių veiklų, prisidėti prie 

organizacijai strategiškai svarbių sprendimų.  

Galiausiai, kaip jau minėta ne kartą, ypatingai skatintinas yra neformalus 

savanorių tarpusavio bendravimas ir bendras laisvalaikio leidimas. Šiuo atžvilgiu kaip 

teigiamą praktiką galima paminėti neformalius susitikimus, kuriuose dalyvauja tiek LGL 

darbuotojai, tiek savanoriai: boulingo žaidimo vakarai, stalo žaidimų vakarai, nacionalinės 

virtuvės vakarai (puiki priemonė nacionalinius skirtumus išnaudoti komandos 

formavimui), pasisėdėjimai bei neformali refleksija po renginių (konferencijų, mitingų, 

bendruomeninių renginių ir pan.). Pastebėtina, kad tokiose veiklose beveik arba visiškai 

nedalyvauja valdybos nariai. Manytina, kad tvirtesnius santykius su organizacija 

savanoriai galėtų užmegzti jeigu valdybos nariai bei aukščiausias pozicijas organizacijoje 

užimantys darbuotojai taip pat bent kartais tokiuose renginiuose sudalyvautų, kai 

akivaizdus tokio dalyvavimo poreikis.  

Apibendrinus galima teigti, kad LGL jau dabar taiko nemažai savanorių 

motyvavimo priemonių, kurios duoda neblogų rezultatų. Tikėtina, kad ateityje ši sritis dar 

labiau išsiplės, taip suteikiant daugiau gyvumo LGBT centrui, kaip bendruomenę 

buriančiai susitikimų vietai.  



Išvados, prognozės bei rekomendacijos 
 

 Visame pasaulyje savanoriškas sektorius užima svarbią vietą tačiau 

savanoriškam darbui suteikiama reikšmė, gyventojų požiūris bei polinkis imtis naudingos 

visuomenei, tačiau neapmokamos veiklos, labai skiriasi ne tik tarp skirtingų valstybių, bet 

ir skirtingų socialinių grupių tos pačios šalies gyventojų.  

Kitavertus dažniausiai sutariama dėl savanorystės naudos pačiam tokią 

veiklą pasirinkusiam asmeniui. Ši veikla ne tik suteikia pasitenkinimo savimi jausmą, bet ir 

padeda išplėsti socialinį ratą, išeiti už savo komforto zonos ribų, išmokti kažko naujo. 

 Lietuvoje savanoriškas darbas yra suvokiamas labai siaurai: dažniausiai 

savanorystę gyventojai asocijuoja su aplinkos tvarkymu bei pagalba sergantiems ar 

ligoniams, kraujo donarystė. Į savanorišką veiklą nevyriausybinėse organizacijose, 

ypatingai žmogaus teisių srityje, įsilieja tik labai nedidelė dalis šalies savanorių, nepaisant 

to, jog šio sektoriaus sėkmė labai didele apimtimi priklauso nuo aktyvistų ir atlygio 

nesiekiančių žmonių indėlio. 

 Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ yra nepelno siekianti organizacija 

besidarbuojanti pakankamai siauroje srityje, kurios veiklos daugiausia orientuotos į LGBT 

žmonių teisių advokataciją. Organizacijoje dirba 7 nuolatiniai darbuotojai ir 2 savanoriai iš 

užsienio. Neseniai  įsteigta savanorių koordinatoriaus pareigybė, dėka to, šiuo metu 

intensyviai dedami darbo su savanorių komanda pamatai, bandomos atrasti veiklos ir 

nišos, kurias organizacija galėtų pasiūlyti esamiem savanoriams bei ateityje prisijungti 

norintiems asmenims. Organizacija aktyviai dirba informavimo srityje, organizuoja 

vietinio bei tarpautinio masto renginius: konferencijas, eitynes, seminarus, kartu su 

partneriais iš visos Europos vykdo projektus bei mainus. Asociacijoje veikiantis LGBT 

centras kviečia bendruomenės narius prisijungti prie įvairių veiklų bei renginių: diskusijų, 

kino vakarų, sporto klubo, meninių, socialinių bei kitokio pobūdžio užsiėmimų. Akivaizdu, 

kad visos šios bei daugelis kitų veiklų ir užsiėmimų sudaro puikų potencialą dešimtims 

asmenų kasmet prisidėti prie asociacijos veiklos savanoriškais pagrindais. Kitavertus 

veiklų ir galimybių įvairovė apsunkina darbą su savanoriais, verčia individualizuoti santykį 

su kiekvienu iš jų. 



 Apibendrinus turimus organizacijos resursus galima teigti, kad šiuo metu 

palankiausia būtų vystyti nuotoliniu būdu besidarbuojančių savanorių ratą, kurių veikla 

būtų naudingiausia kasdienėms veikloms, stipriausiai padėtų organizacijos darbuotojams 

ir leistų susitelkti ties strateginiais tikslais. Tuo pačiu patartina imtis bendruomeninės 

veiklos, į kurią bet kuriame etape įtraukti šia veikla užsiimti motyvuotus savanorius: nuo 

planavimo ir organizavimo iki praktinio įgyvendinimo bei atlikto darbo vertinimo.  

 

  



5. PRIEDAI 

5.1 Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS 

2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500 

Vilnius 

 

PIRMASIS SKIRSNIS - BENDROSIOS NUOSTATOS 
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
Šis įstatymas nustato savanoriškos veiklos ypatumus, savanoriškos veiklos principus, 
savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir pareigas, savanoriškos veiklos 
organizavimo tvarką, savanorių draudimo, savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo 
atvejus. 
 
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
1. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, 
kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. 
2. Tarptautinė savanoriškos veiklos programa – programa, kuri įgyvendinama vykdant 
Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir kurioje nustatytos savanorių 
dalyvavimo, savanoriškos veiklos organizavimo ir finansavimo sąlygos.  
 
3 straipsnis. Savanoriškos veiklos ypatumai 
1. Savanoriškos veiklos organizatoriaus ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai 
santykiai.  
2. Veikla, kuri atitinka šiame įstatyme nustatytus savanoriškos veiklos principus ir 
organizuojama šio įstatymo nustatyta tvarka, nėra laikoma nelegaliu darbu. 
 
4 straipsnis. Savanoriškos veiklos principai 
Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais: 
1) naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims 
galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę 
saviraišką ir tobulėjimą; 
2) bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos 
organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos 
veiklos organizatorių poreikius ir galimybes;  
3) įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei 
naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl 
įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti. 
 
ANTRASIS SKIRSNIS - SAVANORIAI IR SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZATORIAI 
5 straipsnis. Reikalavimai savanoriui 
1. Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos 
Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. 
2. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam 
neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą. 



3. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris 
reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos 
organizatorių reikalavimus.  
4. Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti 
atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
 
6 straipsnis. Savanoriškos veiklos organizatoriai 
Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:  
1) labdaros ir paramos fondai;  
2) biudžetinės įstaigos;  
3) asociacijos;  
4) viešosios įstaigos;  
5) religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;  
6) tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės;  
7) politinės partijos;  
8) profesinės sąjungos; 
9) kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos 
tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.  
 
7 straipsnis. Savanorio teisės ir pareigos 
1. Savanoris turi teisę: 
1) būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus 
rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir 
apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą; 
2) gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, 
konsultacinę ir techninę pagalbą; 
3) gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą 
kompetenciją;  
4) nutraukti savanorišką veiklą. 
2. Savanorio pareigos: 
1) laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo 
tvarkos; 
2) dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokių numato savanoriškos 
veiklos organizatorius; 
3) nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama 
savanoriška veikla, teisėtų interesų;  
4) sąžiningai atlikti savanorišką veiklą. 
   
8 straipsnis. Savanoriškos veiklos organizatoriaus teisės ir pareigos 
1. Savanoriškos veiklos organizatoriaus teisės: 
1) pasitelkti savanorius; 
2) nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką; 
3) kompensuoti savanoriams su savanoriška veikla susijusias išlaidas; 
4) reikalauti, kad savanoris dalyvautų pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose; 
5) atsisakyti savanorio, nurodant atsisakymo priežastis.  
2. Savanoriškos veiklos organizatoriaus pareigos: 



1) informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir 
galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir 
apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą; 
2) suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, rengti mokymus, 
teikti konsultacinę ir techninę pagalbą ir savanorio pageidavimu aprūpinti jį savanoriškai 
veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis; 
3) sudaryti su savanoriu savanoriškos veiklos sutartį šio įstatymo 9 straipsnio  
1 dalyje nurodytais atvejais; 
4) savanoriui prašant išduoti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 
veiklą, įgytą kompetenciją. 
 
TREČIASIS SKIRSNIS - SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, SAVANORIO 
DRAUDIMAS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
9 straipsnis. Savanoriškos veiklos organizavimas 
1. Savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu sudaro rašytinę savanoriškos veiklos 
sutartį, jeigu: 
1) kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos; 
2) sudaryti sutartį pageidauja viena iš šalių. 
2. Sutartyje gali būti susitariama dėl savanoriškos veiklos trukmės ir laiko, išlaidų, 
išvardytų šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, kompensavimo, kitų sąlygų. 
3. Atsižvelgiant į savanoriškos veiklos pobūdį ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, 
savanoriškos veiklos organizatorius iš savanorišką veiklą norinčių atlikti asmenų gali 
reikalauti pateikti tokiai veiklai atlikti reikalingus dokumentus (sveikatos pažymėjimą, 
pažymą apie teistumą ir kt.). 
4. Savanorišką veiklą savanoris gali atlikti vietovėje, kurioje yra savanoriškos veiklos 
organizatoriaus buveinė, arba gali būti siunčiamas savanoriškos veiklos organizatoriaus 
tam tikram laikui tam tikrai užduočiai atlikti į kitą vietovę. 
 
10 straipsnis. Savanorio draudimas 
1. Atsižvelgdamas į savanoriškos veiklos trukmę ir pobūdį, savanoriškos veiklos 
organizatorius gali drausti savanorį draudimo įmonėse arba kompensuoti savanoriui 
draudimo įmokas teisės aktų nustatyta tvarka.  
2. Tarptautinės savanoriškos veiklos programos savanorių draudimo, draudimo įmokų 
kompensavimo sąlygas nustato tarptautinė savanoriškos veiklos programa.  
 
11 straipsnis. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimas 
1. Savanoriškos veiklos organizatorius gali kompensuoti savanoriui su savanoriška veikla 
susijusias: 
1) kelionės išlaidas; 
2) nakvynės išlaidas; 
3) maitinimo išlaidas; 
4) pašto, telefono išlaidas; 
5) mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas; 
6) išlaidas savanoriškai veiklai atlikti reikalingoms priemonėms, specialiesiems 
drabužiams; 
 7) savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidas;  
8) kitas tarptautinėse savanoriškos veiklos programose nustatytas išlaidas. 



2. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.  
3. Savanoriui kompensuojamos savanoriškos veiklos išlaidos nėra savanorio pajamos.  
 
KETVIRTASIS SKIRSNIS - SAVANORIŠKOS VEIKLOS PRIPAŽINIMAS 
12 straipsnis. Savanoriškos veiklos pripažinimas 
1. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti 
pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi. 
 2. Atlikta savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo 
ugdymo planus. 
 
PENKTASIS SKIRSNIS - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d. 
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo 
priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 
 
  



5.2 Pavyzdinė savanoriško darbo sutartis 

  

  

 

 

SAVANORIŠKŲ  DARBŲ  ATLIKIMO SUTARTIS NR. S201307232 

 

2013-XX-XX 

Vilnius 

 

Savanoriškų darbų organizatorius Asociacija Lietuvos gėjų lyga, į.k.: 291902980, 

įsikūrusi adresu: A. Jakšto g. 22-15, Vilniuje, (toliau vadinama – organizatorius), 

atstovaujamas valdybos pirmininko Vladimiro Simonko ir savanorisVardasPavardė, gim. 

19xx.xx.xx, sudarė šią savanoriškų darbų atlikimo sutartį: 

1. Organizatorius įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti šias savanoriškų darbų atlikimo sąlygas: (aprašomos kokiomis 

sąlygomis bus vykdomas savanoriškas darbas: adresas, laikas, priemonės ir pan.). 

1.2. iš anksto informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie 

esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos 

veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą; 

1.3. suteikti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, 

mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą; 

1.4. savanoriui prašant išduoti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą 

savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją; 

1.5. savanoriui prašant kompensuoti su savanoriška veikla tiesiogiai susijusias 

išlaidas (kelionės, nakvynės, maitinimo, pašto, mokymų, susijusių su savanorio 

parengimu numatytai veiklai atlikti, darbo priemonių), kai tokių yra; 



1.6. iš anksto per protingą terminą pranešti savanoriui apie pasikeitusias ar 

papildomas savanoriško darbo valandas; 

2. Savanoris įsipareigoja: 

2.1. atlikti darbus pavedamus jam organizatoriaus ir laikytis su savanoriškos 

veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos; 

2.2. dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokių numato 

savanoriškos veiklos organizatorius; 

2.3. iš anksto per protingą terminą pranešti savanorių koordinatorei dėl 

motyvuoto atsisakymo atlikti tam tikrus savanoriškus darbus; 

2.4. nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui 

atliekama savanoriška veikla, privatumo ir teisėtų interesų; 

2.5. laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų; 

2.6. Sąžiningai atlikti savanorišką veiklą. 

3. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims. 

4. Savanoriškų darbų metu organizatoriui ar savanoriui padaryta žala atlyginama 

Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant 

sutarties sąlygų.  

6. Sutartis sudaryta turinčiais tokią pat juridinę galią dviem egzemplioriais, kurių 

vienas įteikiamas savanoriui, o kitas lieka organizatoriui. 

7. Sutarties šalys: 

  

Organizatoriaus įgaliotas asmuo             (Parašas)                     Vladimiras Simonko 

                                                (A.V.)  

  

Savanoris                                                         (Parašas)                     Vardas Pavardė 

  



5.3 Savanorio anketos pavyzdys 

PADĖK MUMS GERIAU TAVE PAŽINTI! 

Prašome Tavęs atsakyti į keletą trumpų klausimų apie save. Tavo atsakymai leis mums suprasti, prie kokios 

veiklos ir kokia apimtimi labiausiai norėtum prisidėti. Tik turėdami daugiau informacijos, galėsime našiai 

dirbti kartu. Pažadame, kad ši informacija nebus niekur viešinama, o  

Tavo privatumas bus gerbiamas. 

1. VARDAS 

2. KONTAKTAI (el. paštas, tel. Nr.) 

3. TRUMPAI APIBŪDINKIT SAVO POMĖGIUS IR GABUMUS? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4. AR ESATE SAVANORIAVĘ? JEI TAIP, KUR IR KAIP? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

5. KAIP NORĖTUMĖTE  PRISIDĖTI PRIE LGL VEIKLOS? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

6. KAIP DALYVAUTI JUMS PATIKTŲ LABIAUSIAI?  
(išsirink, jei reikia-pabrauk ar įrašyk) 

a) Besidarbuojant komandoje LGL biure; 

b) Besidarbuojant komandoje ne LGL biure; 

c) Dirbant nuotoliniu būdu; 

d) Kita............................................................................................................................. 

7. KIEK LAIKO NORĖTUMĖT IR GALĖTUMĖT SKIRTI SAVANORIŠKAI VEIKLAI: 
(išsirink, jei reikia-pabrauk ar įrašyk) 

a) Kiekvieną dieną po keletą valandų (pradedant dabar/liepos mėn.); 

b) Keletą valandų per savaitę (pradedant dabar/liepos mėn.); 

c) Tik Baltic Pride renginių savaitę, bet labai intensyviai; 

d) Tik per Baltic Pride eitynes/konferenciją; 

e) Kita (nuo kada? Iki kada? Po kiek valandų? 

................................................................................................................................... 

8. KITA SVARBI INFORMACIJA, KURIĄ TURIME ŽINOTI? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

AČIŪ ● 



5.4 Patarimai sėkmingam darbui su savanoriais 

Organizacijos ir savanorių koordinatoriai, kurie sėkmingai dirba su savanoriais, taip pat 

savanorystės reiškinį knygose bei straipsniuose nagrinėjantys autoriais išskiria tam tikrus 

patarimus, kurių pataria laikytis organizacijoms, siekiančioms gerų rezultatų šioje srityje. 

Čia pateikti patarimai atrinkti ir pritaikyti šiuometiniam savanorystės kontekstui 

Lietuvoje, taip pat atsižvelgiant į su LGBT klausimais dirbančios organizacijos specifiką bei 

LGBT savanorių specifiką. 

1. Siūlykite savo savanoriams bandomąjį laikotarpį, kurio metu jie nebūtų susaistyti 

įsipareigojimais (tai galėtų būti net ir minimalus – 1 valandos per savaitę 

savanoriškas darbas). Tai bus naudinga ne tik jiems, siekiant „savo kailiu“ patirti ar 

jiems patinka toks savanoriškas darbas, bet ir jums. 

2. Maždaug pusė savanorių sutinka jais tapti nes buvo asmeniškai paprašyti: draugo, 

bendradarbio, pažįstamo. Būtina atkreipti į tai dėmesį ir suprasti, kad jokie 

lankstinukai, plakatai ar kitokios reklamos niekada nebus tokios veiksmingos kaip 

kad pokalbis akis į akį. Todėl geriausia ko gali imtis ne tik savanorių 

koordinatorius, bet ir kiekvienas organizacijos atstovas: nariai, valdybos nariai, 

vadovai, darbuotojai, o taip pat ir kiti savanoriai – skirti laiko įvairių susitikimų, 

renginių metu, bendravimui su potencialiais savanoriais (angl. networking). Be 

abejo – viena iš savanorių koordinatoriaus veiklų turėtų būti ne tik aktyvus 

dalyvavimas tokio pobūdžio susitikimuose, kai atsiranda proga, bet ir iniciatyvus 

tokių susitikimų organizavimas. 

3. Susikurkite trumpą bet patrauklų savanoriško darbo jūsų organizacijoje šūkį, kuris 

tarnautų kaip prekės ženklas, tinkamas naudoti tiek kasdienėje organizacijos 

komunikacijoje, tiek informacijos sklaidoje: nuo pranešimo spaudai iki vizitinių 

kortelių ir oficialių kalbų renginių metu. 

4. Turėkite partnerių bei rėmėjų tinklą, kuris galėtų tarnauti kaip puiki savanorių 

skatinimo priemonė, pvz: suteiktų savanoriams galimybę vykti į mokymus, 

stažuotes, konferencijas, renginius. 

5. Ruošiant lankstinukus, skrajutes bei kitus leidinius, taip pat video medžiagą bei 

informaciją tinklalapiui, kurių tikslas skatinti savanorystę jūsų orgaznizacijoje, 

būtina nepamiršti, kad tiek pateikimo forma, dizainas, tiek turinys, jo iliustracijos 

turi atitikti jūsų siūlomo savanoriško darbo „dvasią“. Stenkitės, kad informacija bei 



jos iliustracijos atspindėtų įvairovę: vaizduotų skirtingų lyčių atstovus, skirtingo 

amžiaus žmones, etninę įvairovę, nebūtų heteronormatyvios. Kad būtumėte 

užtikrinti dėl savo paruošto produkto kokybės, pravartu kiekvienoje stadijoje 

(informacijos rinkimo, apdorojimo, dizaino kūrimo ir pan.) įtraukti tikslinės grupės 

atstovus, klausti jų nuomonės ir ja vadovautis. 

6. Suteikite savo organizacijoje esančioms savanoriško darbo pozicijoms „veidą“ – 

kai savanorystė organizacijoje tampa labiau personifikuota, mažiau anonimiška, 

potencialūs savanoriai taip pat mažiau linkę „slėptis“ po savo anonimiškumu10. 

Kaip tai padaryti: 

a. Parodykite socialinę problemą, į kurios sprendimą orientuota savanorystė 

būtent jūsų organizacijoje. Galite tai daryti naudodami kitų savanorių ar 

bendruomenės narių, kurie iš savanorių darbo gavo naudot, sėkmės 

istorijas – tuomet žinutė pasakot apie problemą, tačiau nebus tokia 

negatyvi; 

b. Skatinkite savanorius kalbėti apie savo patirtis. Jeigu savanoriškas darbas 

jūsų organizacijoje dar neturi gilių tradicijų ir pasidalinti ilgamete patirtimi 

galinčių savanorių, galite paprašyti kitur savanoriškai besidarbavusio 

asmens, kad jis padėtų jums „užkrėsti“ entuziazmu potencialius jūsų 

savanorius; 

c. Inicijuokite dialogą bei palaikykite jį su potencialiais ir esamais savanoriais: 

domėkitės jais, klauskite apie juos, parodykite jiems dėmesį. Bendravimas 

su žmonėmis ir draugų rato ir aplinkos paįvairinimas yra drauge priežastis 

ir motyvacija savanoriauti. Jeigu nebendrausite su savanoriais, 

neparodysite jiems dėmesio, jie gali pasijusti neįvertintais, tiesiog 

nemokama darbo jėga. 

d. Kai tai įmanoma, pasirūpinkite, kad renginių, susitikimų metu, taip pat 

atvykę į jūsų biurą, visi susidomėję turėtų galimybę: pamatyti savanoriauti 

skatinantį plakatą, užpildyti anketą, gauti dalomosios medžiagos su jūsų 

                                                           
10

Be abejonės, atsižvelgiant į LGBT žmonių specifiką, šis argumentas gali sietis su tam tikra rizika – bijodami 
nesupratimo, diskriminacijos, kai kurie savanoriai gali nebūti visiškai atviri su savo šeima, draugais ir kitais 
žmonėmis, todėl tokio viešumo mintis juos galėtų atgrasinti nuo minčių savanoriauti. Todėl būtina imantis 
bet kokių žemiau išvardintų veiklų būtina nedviprasmiškai ir viešai užtikrinti, kad organizacija vadovaujasi 
pagarbos asmens privatumui, atvaizdui ir savanoriškumui principais. 



organizacijos simbolika: knygelę, skrajutę, vizitinę kortelę, ženkliuką ar 

pan. Nepamirškite susisiekti su susidomėjusiais ne vėliau nei per savaitę. 

7. Išbandykite įvairiausias „strategijas“ savanoriams pritraukti, tiek tokias 

akivaizdžias ir jau klasika tapusias kaip brošiūrų ir plakatų platinimas, tiek ir tokius, 

kuriems reikalingos didesnės investijos ir daugiau laiko: „atvirų durų dienų“ savo 

biure organizavimas, reklaminių skydelių aktualiuose bendruomenei 

tinklalapiuose kūrimas ir pan. 

8. Palaikykite santykius su organizacijomis sėkmingai dirbančiomis su tiksline grupe, 

kurią bandote pritraukti, tai pagerins jūsų įvaizdį ir padės potencialiems 

savanoriams apsispręsti. 

9. Dirbkite su formaliais ar neformaliais tikslinės grupės, bendruomenės lyderiais 

(aktyvistais, kitų organizacijų nariais, politikais, bažnyčios atstovais). Leiskite jiems 

susipažinti su jūsų vykdoma veikla iš vidaus, pristatykite savo savanorių programą, 

klauskite jų patarimo ar nuomonės.  

10. „Vaisingiausias“ metų laikas savanorių paieškai yra ruduo ir pavasaris, nors 

žinoma savanorių galima ieškoti ir visus metus, taip pat artėjant dideliems 

įvykiams ar renginiams. 

11. Pasiruoškite procedūras, kurios bus taikomos nuo pirmosios savanoryste 

susidomėjusio asmens užklausos, iki pat pasirašomos savanoriško darbo sutarties 

formos. Pasirūpinkite, kad į užklausas visuomet būtų operatyviai atsakoma, net ir 

tuo metu, kai nėra aktyviai ieškomi savanoriai, kitaip apie darbo organizavimą bei 

savanorių svarbą gali būti sudarytas prastas įspūdis. Paruoškite atmintinę, kurią 

galėtumėte elektroniniu paštu nusiųsti susidomėjusiems asmenims.  

  



Summary 
 

Lithuanian Gay League (LGL) - independent non-governmental organisation 

(NGO), uniting homosexual, bisexual and transsexual people over the age of 18. LGL is 

the only and longest running organisation in this sector in Lithuania. Since 2005 LGL has 

been running the only lesbian, gay, bisexual and transsexual (LGBT) community centre in 

Lithuania. LGL constantly is able to attract visitors and volunteers. Organisation is running 

wide range of activities: starting from advocacy, organising conferences, also various 

activities and events in the LGBT community centre. LGL participates in many different 

projects such as celebrating IDAHO- International Day Against Homophobia and 

Transphobia, organising ‘Baltic Pride’ events, youth exchange activities. 

Volunteer work in the organisation is very important and helps to ensure 

the success of the projects ran by LGL. However, as the most of the NGO organisations in 

Lithuania, volunteer work is not systematic, and in most cases volunteers have lack of 

motivation and/or skills to do the job.  

This paper looks into the meaning of volunteering, what motivates people 

to volunteer, the needs of the organisation. In the text you will be able to find a number 

of practical tips and recommendations for working with volunteers.  

 

Volunteering helps people to identify with their society and gives people 

sense of belonging to the community, also has positive attitude towards their health and 

mental state. It helps to meet new people, to improve current and gain new skills and to 

improve self-esteem. Volunteering not only helps the organisation and a volunteer but 

also society itself. In some EU countries volunteers create approximately from 0.5 for up 

to 3% gross domestic product (GDP), in Lithuania it does not even reach 1%.  

In the EU countries there is a lot of attention given to volunteering, 

different countries will choose different types of organisations depending on the country 

and on the traditions in that country. At the same time, in Lithuania the understanding of 

volunteering is very limited and volunteering is associated with: help and support for the 

ill, caring of the elderly, and organs and blood donating. More than one quarter of the 

people who want to volunteer are not sure how to join organisations, therefore that 



shows the mistakes made by the organisations who offer volunteering opportunities in 

Lithuania. 

Volunteer – a person of any age, sex, nationality or sexual orientation who 

offers his (her) knowledge, experience, energy and time to work without receiving any 

financial benefits. Even though, volunteer is not receiving financial payments it does not 

mean that it happens cost free to the organisation.  

Organisations have to spend money to volunteer recruiting, volunteer 

coordination, etc.  In exchange, volunteers receive training, go to conferences and other 

events organised by the organisation and also get recommendations for the future 

employees.  

When dealing with volunteers it is very important to find the reasons why 

are they volunteering, what are they trying to gain from this experience and then provide 

them with the jobs that suit their needs. People volunteer for many different reasons, 

and their motivation can be categorised in the following categories: 

Achievement- volunteers want a sense of achievement when completing a 

project or task, they want to see positive change and also they want to achieve personal 

goals; such as developing new skills.  

Recognition - not always sense of achieving is enough, therefore personal 

recognition might become an important factor. Questionnaires show that personal 

thanks and recognition is more important to volunteer than big and general thank you 

events organised by the organisation.  

Personal benefits - most of the time it is very important to volunteers to 

improve their personal skills and personalities, therefore, it is important to the volunteer 

coordinators to get to know each individual so they are able to provide the best possible 

job that suits their needs and skills.  

Supporting community - is very important factor especially for the people 

who work with LGBT rights sector.   

Socialising - people want to find other people, that they have something in 

common with, share same passions and views.  

It is also very important to mention, that same reasons when are not fully 

fulfilled might have demotivation factor. Consequently, it is very important for people 



within the organisation to build friendly relationships with their volunteers. They can use 

teambuilding activities to do so.  It helps people to get to know each other better.  

Badly organised work can demotivate volunteers, they want to feel valued 

and if they feel that their time is wasted organisation might have high volunteer 

turnovers. To reduce that, organisations should consider employing volunteer 

coordinators, should have volunteer motivation and work procedures put in place, also 

have the budget to make this system work. The employees and managers of the 

organisation should care about their volunteers, know their names and roles, so they can 

feel respected and valued.  

Many organisations are able to successfully run their organisations without 

having a strategy designed dealing with volunteers, but having a well-developed strategy 

can help to run volunteering department even more successfully. Also, having such 

strategy helps to show responsibilities of the organisation and responsibilities of the 

volunteer.  

Work with volunteers involves dealing with different types of people, 

therefore, having a strategy, will allow organisation to treat everyone equally without 

offending anyone. It will also help to ensure the stability within the department when 

there is a new member of staff, because they still have to follow same procedures.  

Due to the specifics of being NGO, organisation has to report back to many 

other organisations that support them financially; having volunteer strategy and manuals 

can show what the role of volunteer is, how they benefit the organisation and why they 

should do that. 

Different organisation will have different needs therefore; they will have 

different procedures when dealing with their volunteers. It might include: description of 

organisation, volunteers’ requirements and training, motivation, coordination of work 

and reward systems, contacts, which can be provided in the handbook. It is also very 

important that organisation periodically updates the handbook.  

LGL runs the only LGBT community centre since 2005; it offers wide range 

of activities for the LGBT community and allies. However, LGBT community centre is not 

popular and only few people attend these events and most of them are visitors from 

other countries. It can be concluded, that community centre is not used to its full 

potential. Therefore, organisation could use volunteers to develop and organise 



activities, and also look into the needs and requirements of the community to meet their 

needs in the best possible ways and to attract as many people as possible.  

At this stage, there are 6 full-time members of staff, 2 volunteers from 

abroad who are here to work with European Volunteer Service (EVS). For the various 

tasks to complete LGL can also use 2-4 volunteers who speak Lithuanian. To activities of 

LGL and LGBT centre active support can be expected from the Board. Ironically, 

organisation that is looking after the LGBT people rights in Lithuania, have most of its 

volunteers from foreign countries. Current numbers of the volunteers do not suit the 

needs of LGL.  

Other very negative factor is high volunteer turnover. It can be refreshing 

and completely normal for the organisation to see changes in the numbers of the 

volunteers, but the same time over the last 20 years organisation still does not have loyal 

volunteers. The reason for that is that organisation lacks the support and attention for 

the volunteer.  

It is very important for the organisation to use the full potential of the 

volunteers to fulfil the aims of the organisation, which are: 

1. Promote Human Rights and Equal opportunities; 

2. Encourage equal opportunities at work; 

3. Social inclusion and integration 

4. Promote rights of the family and recognition of diversity.  

5. Develop skills of the members and promote activities of the organisation to society.  

6. Develop organisation and its competences.   

By using these aims organisation can develop tasks and roles within the 

organisation for the volunteers and when interviewing match tasks to the skills that 

volunteers have and assign them to particular role. In that case, the needs of the 

volunteer and organisation will be used to its full potential. Roles including: office 

volunteers- volunteer who is actively involved in the office of LGL; community volunteer- 

less involved with the office work, but are responsible for providing events for the 

members of the community. Such as: cultural events, sports events, intellectual events, 

educational events etc. these roles can be then adapted to the skills of different 

volunteers.  



For the organisation to recruit successfully desired skills should be 

identified, the organisation should also identify what they have to offer to their 

volunteers.  

Volunteer training should be provided when organisation want to provide 

volunteers with knowledge, skills and to provide team-building activities. Most 

importantly, when doing these events it is important for the participants to understand 

the aims and goals of these events. 

NGO volunteer training should be fun for the participants even if the 

information provided at the training is very important. The educational activities used 

should be informal and participants should not be bombarded with information. This 

would help to keep their attention. Organisation should allow as much input from 

participants as possible.  
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