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Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų nuostatas savanoriškos 

veiklos atžvilgiu ir dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

Apklausa buvo vykdoma tiesioginio interviu metodu respondento 

namuose.

Apklausa reprezentuoja visos Lietuvos 15-74 metų amžiaus gyventojus.

Iš viso apklausti 1020 (858 pakartotiname tyrime) gyventojai.

Atrankos metodas: kvotinė, atsitiktinė atranka.

Apklausta atlikta 2008 m. birželio 23 – liepos 15 dienomis.

Apklausa pakartota 2008 m. lapkričio 17-25 dienomis.

SAVANORYSTĖS tyrimas



Darbas savo noru, savanoriška veikla

Darbas be atlygio

Armija, armijos savanoriai

Kaip lietuviai supranta

SAVANORYSTĘ

Paklausti, kaip jie supranta, kas yra 

“savanorystė”, žmonės spontaniškai minėjo

veiklas ir asociacijas, kurias galima 

suskirstyti į  tris grupes:



Su savanoryste  dažniausiai siejamos šios trys  
veiklos

Pagalba ligoniams, neįgaliesiems, senelių 
namams

Aplinkos tvarkymas, gamtosauga

Kraujo, organų donorystė

Tipiškos savanoriškos veiklos

Lietuvoje savanorystė 

suprantama pakankamai 

siaurai



Geriausiai žinomos savanoriškos organizacijos

77 % 72 % 62 % 65 %

Geriausiai žinomos: jau seniai 

veikiančios, savas – lietuviškas 

tradicijas sukūrusios 

organizacijos, kurių veiklą 

reguliariai nušviečia žiniasklaida



Dalyvavimas savanoriškoje veikloje

46%

39%

15%

Dalyvavo bent vienoje savanoriškoje
veikloje

Nedalyvavo ir nenorėtų dalyvauti

Nedalyvavo, bet norėtų dalyvauti

Lietuviai atviri savanorystei:
■ net 46 procentai teigia per pastaruosius 12 mėn. dalyvavo 

savanoriškoje veikloje

■ dar  beveik 40 procentų norėtų sudalyvauti savanoriškoje 

veikloje



Lietuvos savanorio 
portretas



Tipiškiausias savanoris

Dažniausia veikla:

Tvarkė aplinką 57%

Kokiu nors būdu padėjo kitiems 50%

Dalyvauja savanoriškoje veikloje, nes:

Nori padėti kitiems 57%

Nori būti reikalingais ir prasmingai 

praleisti laiką 31%

Nori rasti draugų, bendrauti su žmonėmis

20%

Nori palaikyti idėjas, kurioms pritaria 19%

15–19 metų

Mokiniai ir studentai

Kaimo vietovių

gyventojai

Net 81%  15-19 metų amžiaus moksleivių nurodė dalyvavę 

savanoriškoje veikloje.



Dalyvavimas savanoriškoje veikloje

46%

39%

15%

Dalyvavo bent vienoje savanoriškoje veikloje

Nedalyvavo ir nenorėtų dalyvauti

Nedalyvavo, bet norėtų dalyvauti

15-74 metų 20-74 metų

42%

42%

16%

Skaičiuojant savanorystės mastą tik 

tarp vyresnių nei 20 metų žmonių, 

matome panašią situaciją: 
 42% suaugusių Lietuvos žmonių įvardija 

save savanoriais; 

 dar 42 procentai teigia esantys atviri šiai 

idėjai



Vyresni nei 20 metų savanoriai

Dažniausia veikla:

Tvarkė aplinką 52%

Kokiu nors būdu padėjo kitiems 49%

Dalyvauja savanoriškoje veikloje, nes:

Nori padėti kitiems 61%

Nori būti reikalingais ir prasmingai 

praleisti laiką 32%

Nori rasti draugų, bendrauti su žmonėmis

20%

Nori palaikyti idėjas, kurioms pritaria 21%

30–39 metų 50 – 59 metų

Vidurinis išsimokslinimas

Samdomas darbuotojas

Vedęs, ištekėjusi, gyvena nesusituokę

Asmeninės pajamos 901 – 1500 Lt

Vietovės dydis 30 000 – 200 000 gyv.



Nedalyvaujantys, bet norintys dalyvauti

20–29 metų

Aukštasis išsimokslinimas, vidutinės 

pajamos didesnės nei 1500 Lt

Vidurinis išsimokslinimas, vidutinės 

pajamos neviršija 400 Lt

40 – 49 metų

Vidurinis išsimokslinimas

Vidutinės pajamos (901-1500Lt)

Nedalyvauja savanoriškoje veikloje, nes:

Neturi laiko 49%

Nežino kur ir kaip galėtų padėti 26%

Negali dėl sveikatos 14%

Nesijaučia galintys kuo nors padėti 14%

Savanoriškai veiklai galėtų

skirti iki 4val/mėn.

Labiausiai dominanti veikla:

Aplinkos apsauga, tvarkymas 31%

Pagalba vaikams ir jaunimui 28%

Pagalba senyvo amžiaus žmonėms 19%

Gyvūnų globa 17%

Menas ir kultūra 13% Sportas 13%



Nedalyvaujantys, bet norintys dalyvauti

Trys priežastys, sulaikančios potencialius 
savanorius: laiko stoka; nežinojimas kur ir kaip 
padėti/nesijautimas galinčiu tai padaryti; sveikata. 

Iš šių priežasčių būtent antrąją galėtume įvardinti 
problemos ašimi. Ji parodo, kad savanorišką veiklą 
koordinuojančios organizacijos nenutiesia kelio į 
potencialius savanorius - nepasiekia jų ir nepasako,
kaip konkrečiai jie galėtų pasitarnauti.

Kitas svarbus pastebėjimas – galėdami pasirinkti iš 
pateikto sąrašo, kokia savanoriška veikla norėtų 
užsiimti, atviri savanorystės idėjai respondentai 
nurodė žymiai platesnį juos dominančių veiklų 
spektrą, nei vien aplinkos tvarkymas arba abstrakti 
“pagalba kitiems”.



Nedalyvaujantys ir neplanuojantys dalyvauti

60 – 74 metų

Pagrindinis (arba žemesnis)

išsimokslinimas

Gyvena atskirai, išsiskyrę, našliai/ės

Asmeninės pajamos neviršija 900 Lt

Nedalyvauja savanoriškoje veikloje, nes:

Negali dėl sveikatos 36%

Nesijaučia galintys kuo nors padėti 24%

Neturi laiko 21%

Nenorinčių dalyvauti savanoriškoje veikloje yra tarp visų amžiaus grupių, 

tačiau labiausiai būdingas tipas: vyresni, vieniši žmonės.



Ką šios grupės galvoja apie savanorystę

“tai labai gerbtina veikla, kuri duoda daug naudos 

visuomenei”

“noriu, kad mano vaikai nors kartą gyvenime taip 

pat pabūtų savanoriais”

“žmonės, užsiimantys savanoriška veikla, nėra 

gerbiami ir gali būti laikomi keistuoliais” 

“savanoriška veikla nereikalinga, už visas tokias 

paslaugas turi mokėti valstybė”

“tai tuščias laiko švaistymas”

“tai gerbtina veikla ir aš norėčiau, kad mano vaikai 

nors kartą gyvenime pabūtų savanoriais”... bet ir

...”savanoriška veikla nėra reikalinga, o už tokias 

paslaugas turi mokėti valstybė”

...”tai tuščias laiko švaistymas”



Ką mums pasako šie duomenys

Lietuviai aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje, 

tačiau supranta ją gana siaurai, visų pirma kaip 

aplinkos tvarkymą.

Požiūrio į savanorystę problema: ši veikla stokoja 

pagarbos ir pripažinimo visuomenėje. 

Pagalba vaikams ar senyvo amžiaus žmonėms; 

gyvūnų globa; savanoriškas dalyvavimas meno ar 

sporto srityse galėtų būti patraukli niša skatinant 

savanoriškos veiklos plėtrą bei reputaciją.



Ar krizė keičia 
savanorystės mąstą?



Kaip finansinė krizė veikia savanorystę?

46%

39%

15%

Dalyvavo bent vienoje savanoriškoje veikloje

Nedalyvavo ir nenorėtų dalyvauti

Nedalyvavo, bet norėtų dalyvauti

2008 liepa 2008 lapkritis

42%

42%

16%

Šiuo metu galime drąsiai teigti, 

kad  sudėtinga ekonominė 

situacija šalyje nepadarė įtakos 

Lietuvių atvirumui savanorystei



14%18%16% 14% 18% 21%

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ir

daugiau

Iš 2,9 mln. 15-74 metų

lietuvių tai sudaro apie

1,2 mln. žmonių

Mes ir toliau turime daug 

savanorių

42%

42%

16%



42%

42%

16%

22%
12%8%

22% 20% 17%

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ir

daugiau

Iš 2,9 mln. 15-74 metų lietuvių 

turime dar apie

1,2 mln. žmonių

TNS Gallup Argentina. National sample on adult population Argentina

…ir dar didesnį potencialą



Kuo nenorintieji būti savanoriais skiriasi nuo 

dabartinių savanorių?

Palyginome esamus savanorius nuo nedalyvaujančių ir 

nenorinčių dalyvauti savanoriškoje veikloje įvairiausiais 

aspektais: požiūris į – krizę, politiką, savo ateitį; laisvalaikio 

prioritetai; vertybės ir pan.

Savybes, kuriose labiausiai skiriasi savanoriai nuo nenorinčių jais 

būti geriausiai apibūdina optimizmo ir pesimizmo sąvokos.

Ši tendencija stebima visose amžiaus grupėse.

TNS tyrimas “Lietuvos Anatomija” 2008 gruodis



Kuo nenorintieji būti savanoriais skiriasi nuo 

dabartinių savanorių?

Nenorintieji būti savanoriais, priešingai nei savanoriai: 

 Laisvalaikiu nesiklauso muzikos, neskaito knygų

 Laisvalaikiu niekada nesportuoja, nevaikšto parkuose ir nežaidžia stalo žaidimų

 Labai retai matosi su draugais, kuriuos vienija bendri pomėgiai, niekada savo 

malonumui (ne darbo ar dalykiniais klausimais) nebendrauja su bendradarbiais

 Sveikos mitybos, darbo bei laisvalaikio nelaiko svarbiais savo gyvenimo aspektais

 Per pastaruosius 12 mėnesių nei karto nepatyrė streso ar energijos trūkumo

 Yra žymiai mažiau patenkinti savo gyvenimu

TNS tyrimas “Lietuvos Anatomija” 2008 gruodis



Kuo nenorintieji būti savanoriais skiriasi nuo 

dabartinių savanorių?

TNS tyrimas “Lietuvos Anatomija” 2008 gruodis

Išvada: 

tie kurie dalina savo laiką ir dvasios šilumą 

kitiems, pirmiausia praturtina save. Jie tiesiog yra 

laimingesni žmonės...

Argi tai ne dar vienas argumentas savanorystės 

naudai ?
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