
EUROPOS SAVANORIEUROPOS SAVANORIŠŠKOS KOS 
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PROGRAMAPROGRAMA



BBŪŪK SAVANORIS K SAVANORIS –– KEISK PASAULKEISK PASAULĮĮ!!

•• 2009 m. Europos taryba paskelb2009 m. Europos taryba paskelbėė 2011 2011 ––uosius uosius 

Europos savanoriEuropos savanorišškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus kos veiklos, kuria skatinamas aktyvus 

pilietipilietišškumas, metais. kumas, metais. 

•• 2010 m. vasario 24 d. LR Vyriausyb2010 m. vasario 24 d. LR Vyriausybėė paskyrpaskyrėė SocialinSocialinėės s 

apsaugos ir darbo ministerijapsaugos ir darbo ministerijąą Europos savanoriEuropos savanorišškos  kos  

veiklos metveiklos metųų nacionaline koordinavimo institucija, kuri nacionaline koordinavimo institucija, kuri 

organizuotorganizuotųų Lietuvos dalyvavimLietuvos dalyvavimąą Europos metEuropos metųų veikloj veikloj 

ir bir būūttųų atsakinga uatsakinga užž Europos metEuropos metųų nacionalinnacionalinėės  s  

programos rengimprogramos rengimąą. . 



BBŪŪK SAVANORIS K SAVANORIS –– KEISK PASAULKEISK PASAULĮĮ!!

•• Bendras Europos metBendras Europos metųų tikslas tikslas –– skatinti ir skatinti ir 
remtiremti (vis(visųų pirma keipirma keiččiantis patirtimi ir geros iantis patirtimi ir geros 

praktikos pavyzdpraktikos pavyzdžžiais) Bendrijos, valstybiiais) Bendrijos, valstybiųų narinariųų, , 

vietos ir regioninvietos ir regioninėės valds valdžžios institucijios institucijųų

pastangas sudarytipastangas sudaryti pilietinei visuomenei pilietinei visuomenei 

ssąąlygaslygas, , palankias savanoripalankias savanorišškai veiklai kai veiklai 
Europos SEuropos Sąąjungoje (ES), jungoje (ES), ir didinti ir didinti 
savanorisavanorišškos veiklos matomumkos veiklos matomumąą ES.ES.



Europos metEuropos metųų tikslaitikslai

•• kurti savanorikurti savanorišškai veiklai ES palankias skai veiklai ES palankias sąąlygaslygas;;

•• įįgalgalintiinti savanorisavanorišškos veiklos organizatorius kos veiklos organizatorius 

gerinti savanorigerinti savanorišškos veiklos kokybkos veiklos kokybęę;;

•• siekti savanorisiekti savanorišškos veiklos pripakos veiklos pripažžinimo;inimo;

•• didinti informuotumdidinti informuotumąą apie savanoriapie savanorišškos veiklos kos veiklos 

reikreikššmmęę ir svarbir svarbąą



Nacionalinės programos paskirtis –

siekti bendro Europos metų tikslo įgyvendinimo -

skatinti ir remti įvairių institucijų pastangas

sudaryti palankias sąlygas pilietinės

visuomenės ir

savanoriškos veiklos plėtrai bei didinti 

savanoriškos veiklos matomumą.



Nacionaliniai Europos metNacionaliniai Europos metųų
prioritetaiprioritetai

•• Vyresnio amVyresnio amžžiaus iaus žžmonimoniųų įįsitraukimo sitraukimo įį

savanorisavanorišškkąą veiklveikląą skatinimasskatinimas

•• Jaunimo savanoriJaunimo savanorišškos veiklos plkos veiklos plėėtojimastojimas



Programos kryptys:Programos kryptys:

•• Tobulinti teisinTobulinti teisinęę savanorisavanorišškos veiklos aplinkkos veiklos aplinkąą;;

•• KeltiKelti savanorisavanoriųų ir organizacijir organizacijųų kompetencijas kompetencijas 

organizuojant savanoriorganizuojant savanorišškkąą veiklveikląą; skleisti ger; skleisti gerąąjjąą

savanorisavanoriųų ir organizacijir organizacijųų patirtpatirtįį;;

•• DidintiDidinti savanorystsavanorystėės matomums matomumąą visuomenvisuomenėėjeje..



Nacionaliniai Europos metNacionaliniai Europos metųų tikslai ir tikslai ir 
jjųų įįgyvendinimo priemongyvendinimo priemonėėss

1. 1. Tikslas Tikslas –– sudaryti palankias ssudaryti palankias sąąlygas lygas 
savanorisavanorišškos veiklos plkos veiklos plėėtojimuitojimui;;

2. Tikslas 2. Tikslas –– populiarinti savanoripopuliarinti savanorišškkąą veiklveikląą ir ir 
jos svarbjos svarbąą..



1. S1. Sudaryti palankias sudaryti palankias sąąlygas savanorilygas savanorišškos veiklos kos veiklos 

plplėėtojimuitojimui ::

1) savanoriškos veiklos įstatymo projekto parengimas;

2) diskusijų rengimas su suinteresuotomis institucijomis dėl mokyklose
atliekamų “visuomenei naudingų darbų“ orientavimo į savanorišką veiklą,
dėl savanoriškos veiklos pripažinimo ir savanoriškos veiklos aplinkos
gerinimo;

3) NVO kompetencijų kėlimas organizuojant jaunimo ir vyresnio amžiaus
žmonių savanorišką veiklą, organizacijų gerosios patirties sklaida;

4) forumai bendruomenių organizacijoms: gerosios patirties sklaida,
savanorių pritraukimas, savanorių veiklos organizavimas;



2. P2. Populiarinti savanoriopuliarinti savanorišškkąą veiklveikląą ir jos ir jos 

svarbsvarbąą::

1) Europos metų atidarymo, viešinimo ir uždarymo renginių
organizavimas;

2) TV, radijo laidų ir straipsnių rengimas viešinant Europos metų veiklas ir

savanorių gerąją patirtį;

3) renginių, didinant informuotumą apie tarptautinę savanorystę, kartu su

partneriais organizavimas;

4) savanoriškos veiklos metų idėjų sklaida bendradarbiaujant su
religinėmis bendruomenėmis  ir bendrijomis.



EUROPOS SAVANORIEUROPOS SAVANORIŠŠKOSKOS
VEIKLOS METVEIKLOS METŲŲ TURASTURAS

Vyks Vilniaus RotuVyks Vilniaus Rotuššėėje birje biržželio 21 elio 21 –– 23 d.23 d.

httphttp://://europa.eueuropa.eu/volunteering/volunteering

www.socmin.lt



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ

BBŪŪK SAVANORIS K SAVANORIS –– KEISK PASAULKEISK PASAULĮĮ!!

SocialinSocialinėės apsaugos ir darbo ministerijas apsaugos ir darbo ministerija
Vilnius, 2010 m. vasarisVilnius, 2010 m. vasaris


