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Tyrimo tikslai 
• Išsiaiškinti bendruomeninės ir savanoriškos veiklos situaciją Lietuvoje. 

Tuo tikslu analizuoti: 

• gyventojų požiūris ir įsitraukimas į savanorišką veiklą pagal atskiras 
amžiaus grupes; 

• gyventojų požiūris į bendruomenes, bendruomenines organizacijas bei 
įsitraukimas į bendruomeninę veiklą pagal atskiras amžiaus grupes; 

• veiklos sritys, kuriose vykdoma savanoriška veikla ir jos formos, taip 
pat sritys, kur savanoriška veikla galėtų būti vykdoma; 

• Problemos, kylančios asmenims įsitraukiant į savanorišką ar 
bendruomeninę veiklą. 

• Remiantis situacijos analize, pateikti siūlymus dėl priemonių ir sąlygų, 
kurios paskatintų gyventojus dalyvauti savanoriškoje ar bendruomeninėje 
veikloje. 

 
 
 



Metodologija 
 
• Naudota viešai skelbiama teisinė ir statistinė informacija ir 

duomenys, taip pat Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 
sąjungos pateikta medžiaga. 

• 2020 m. sausio mėn. 10 – 18 d. atlikta reprezentatyvi Lietuvos 
gyventojų apklausa, kurios metu apklausti 1037 Lietuvos 
gyventojai (15 metų ir vyresni).   

• 2020 m. sausio 21 d. surengtos trys fokusuotų grupių diskusijos 
su bendruomenių, savanorišką veiklą organizuojančių 
nevyriausybinių organizacijų atstovais ir savanoriais.  

 
 
 



Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite šiomis Lietuvos institucijomis?  
Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis  

55.1%

38.9%

6.1%

Pasitikiu/ visiškai

pasitikiu

Nei taip, nei ne

Nepasitikiu/

visiškai

nepasitikiu



Ar jūs pasitikite, ar nepasitikite vietos bendruomene  
(bendruomenine organizacija)? 

49.2%

7.3%

43.2%

0.3%

Taip, pasitikiu

Nepasitikiu

Tokios mūsų vietovėje nėra/ nežinau,

ar yra

Nenurodė



Ar dalyvaujate vietos bendruomenės 
(bendruomeninės organizacijos) veikloje? 

20.8%

23.0%

55.8%

0.4%

Taip, dalyvauju

Nedalyvauju, bet

norėčiau

Nedalyvauju ir

neketinu dalyvauti

Nenurodė



Jei nedalyvaujate vietos bendruomenės (bendruomeninės 
organizacijos) veikloje, nurodykite priežastis, kodėl? 

31.5%

26.7%

16.9%

12.7%

6.7%

13.5%

Trūksta laiko

Nedalyvauju dėl amžiaus/ sveikatos

Neturiu informacijos apie veikiančias

organizacijas

Tai tuščias laiko švaistymas

Nežinau, kur kreiptis

Sunku pasakyti



Ar dalyvaujate savanoriškoje veikloje? 

14.6%

8.9%

19.9%

51.3%

5.4%

Taip, dalyvauju (dabar ar per

paskutiniuosius 12 mėnesių)

Taip, esu dalyvavęs (seniau negu

prieš 12 mėnesių)

Nedalyvavau, bet norėčiau

Nedalyvauju ir neketinu dalyvauti

Nežino, neatsakė 



Jei nedalyvaujate savanoriškoje veikloje, 
nurodykite priežastis, kodėl? 

36.4%

32.2%

13.0%

9.8%

6.6%

6.4%

8.1%

Trūksta laiko

Nedalyvauju dėl amžiaus/ sveikatos

Neturiu informacijos apie

savanoriškos veiklos galimybes

Tai tuščias laiko švaistymas

Nežinau, kur kreiptis

Tai darbas be atlygio

Sunku pasakyti



Kokia savanoriška veikla jums teko užsiimti? 
35.4%

30.9%

28.0%

20.6%

18.5%

18.1%

12.8%

9.9%

6.6%

4.5%

2.1%

0.4%

2.1%

1.6%

Pagalba organizuojant kultūrinius,

meno projektus ir renginius

Pagalba organizuojant vietos

bendruomenių veiklą

Pagalba vyresnio amžiaus žmonėms

Pagalba aplinkosaugos organizacijose 

Pagalba žmonėms su negalia 

Pagalba organizuojant sporto

renginius

Pagalba jaunimui, vaikams 

Pagalba gyvūnų globos organizacijose

Pagalba organizuojant švietimo ir

ugdymo veiklą 

Pagalba kitoms pažeidžiamų asmenų

grupėms 

Pagalba psichologinės/ socialinės

pagalbos ir konsultacijų organizacijose

Pagalba žmonėms mažiau

išsivysčiusiose šalyse

Kita

Nenurodė



Nurodykite, kokia forma savanoriaujate? 

58.8%

33.7%

5.8%

3.7%

Trumpalaikė savanoriška veikla

(vienkartinė)

Ilgalaikė savanoriška veikla

Savanoriška tarnyba

Nenurodė



Kiek laiko Jūs skiriate savanorystei?  

21.0%

20.6%

8.6%

3.7%

36.6%

9.5%

Savanoriauju nuolat, bent kartą

kiekvieną savaitę

Savanoriauju nuolat, maždaug kartą

per mėnesį

Savanoriauju nuolat, maždaug kartą

per tris mėnesius

Savanoriauju nuolat, maždaug kartą

per pusmetį

Savanoriauju nereguliariai: akcijų,

įvairių renginių, progų

Nežino, neatsakė



Kiek vidutiniškai valandų per mėnesį 
savanoriaujate? (atviras klausimas) 

28.8%

21.4%

17.7%

9.5%

4.9%

17.7%

Iki 2 val.

3-5 val.

6-10 val.

11-25 val.

26 ir daugiau val.

Nenurodė



Rekomendacijos 
Bendruomenių veikla 

• Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, aiškiai 
apibrėžiant kiekvienos institucijos atsakomybę ir 
įsipareigojimus 

• Stiprinti bendruomeninių organizacijų tarybų veiklą 
savivaldybėse, kuriose tokios tarybos sudaromos.  

• Užtikrinti bendruomenių veiklos daugiafunkciškumą 
bei stiprinti bendruomenės narių gebėjimus teikti 
viešąsias paslaugas, ypač socialinėje srityje, bei 
stiprinant jų verslumą.  

 



Rekomendacijos 
Bendruomenių veikla 

• Užtikrinti bendruomenių gyvybingumą ir tvarumą, 
didinant vykdomų programų projektinį finansavimą 
bei numatant atskiras programas, ypač miestų 
bendruomenėms.  

• Keisti savivaldybių administracijos požiūrį į viešųjų 
paslaugų perdavimą vietos bendruomenėms. 

• Sudaryti sąlygas teikti bendruomenėms profesionalią 
pagalbą savivaldybėse. 

 



Rekomendacijos 
Bendruomenių veikla 

• Stiprinant bendradarbiavimą tarp vietos 
bendruomenių, remti skėtines vietos bendruomenių 
organizacijas. 

• Vykdyti visuomenės informavimo ir suvokimo 
didinimo apie vietos bendruomeninių veiklą 
kampanijas nacionaliniu ir vietos lygmenimis.  

• Reguliariai (siūloma ne rečiau nei kartą per du metus) 
tirti vietos bendruomenių poreikius, ypač vietos 
lygmeniu, ir įgyvendinti intervencijas. 

 



Rekomendacijos 
Savanoriška veikla 

• Aktyviai įtraukti nevyriausybines organizacijas, užtikrinti 
reguliarias konsultacijas su šio sektoriaus atstovais. Įgalioti NVO 
tarybą sukurti tvarią savanorystės skatinimo ir organizavimo 
sistemą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną. 

• Sukurti tarpsektorinę savanoriškos veiklos skatinimo programą 
(arba įtraukti savanorišką veiklą ir su ja susijusias išlaidas į esamas 
institucijų programas).  

• Stiprinti nevyriausybines organizacijas ir jų gebėjimus: investuoti į 
asmenų dirbančių tiesiogiai su savanoriais kvalifikacijos tobulinimą, 
organizuoti mokymus.  

• Sukurti (arba išplėsti esamas) programas ir paskatų sistemą, kurios 
skatintų visų amžiaus grupių, ne tik jaunų, žmonių įsitraukimą į 
savanorišką veiklą, ypač ilgalaikę. 

 



Rekomendacijos 
Savanoriška veikla 

• Parengti savanoriškos veiklos kokybės standartą, kuriame būtų 
numatyti minimalūs  savanorystės reikalavimai, organizacijoms  

• Organizuoti informacijos sklaidos ir viešinimo kampanijas apie 
savanoriškos veiklos vertę ir naudą, įtraukiant žinomus 
veikėjus ir pačius savanorius, taip pat ypatingą dėmesį skirti 
mokyklos bendruomenei bei ugdymo turiniui. 

• Parengti ir nuolat palaikyti bendrą savanorystės duomenų bazę 
(teisinis reglamentavimas, savanorystės samprata, kokybės 
standartas, veikiančios organizacijos ir veiklos sritys ir kt.).  



Rekomendacijos 
Savanoriška veikla 

• Parengti metodiką ir pradėti vertinti savanoriškos veiklos 
naudą ir poveikį įvairiais lygmenimis (organizacijos, šalies), 
skaičiuoti veiklos indėlį į BVP. Užtikrinti, kad NVO teikiamų 
ataskaitų VĮ “Registrų centras” formoje apie savanorių veiklą 
organizacijose būtų teikiama online formatu.  

• Suteikti savanoriams pirminę informaciją apie savanorystę 
organizacijoje, organizuoti parengiamuosius ir tęstinius 
mokymus savanoriams, numatyti motyvavimo priemones. 

• Tobulinti savanorišką veiklą reglamentuojančias tvarkas 
(pavyzdžiui, supaprastinti higienos reikalavimus, aiškiai 
apibrėžti savanorystę su nepilnamečiais vėlyvu metu ir pan.). 

 



Ačiū už dėmesį. 


