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Pranešimas spaudai               2014-02-10, Vilnius 

 

„Jaunimo savanoriška tarnyba“ sieks didinti jaunų žmonių užimtumą Lietuvoje 

 

 

Šių metų vasario pradžioje startavo visiškai naujas projektas − „Jaunimo savanoriška 

tarnyba“, kuris sieks prisidėti prie jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką. 

Projekto metu jauni žmonės bus įtraukiami į jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias 

savanoriškas veiklas, kurių metu įgis asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų. 

„Jaunimo savanoriška tarnyba“ kviečia visus 16-29 m. jaunus žmones, kurie nedirba ir 

nesimoko, savanoriauti daugiau nei 200 organizacijų visoje Lietuvoje. Savanoriauti galima jaunimo 

ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, turizmo, kultūros centruose, draustiniuose, policijoje, 

miestų teatruose, gyvūnų globos namuose, muziejuose, bibliotekose, menų mokyklose, darželiuose 

ir kt. Projektą įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), viešoji įstaiga „Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra“, viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“, viešoji įstaiga „Jaunimo mainų 

agentūra“, viešoji įstaiga „A. C. Patria“ ir jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“. 

Jauni nedirbantys ir nesimokantys žmonės dažnai yra socialiai atskirti, neranda būdų, kaip 

rasti jiems patinkančią veiklą. Viso dalyvavimo projekte metu kiekvienas savanoris turės asmeninį 

mentorių, kuris padės įgyti darbo rinkai reikalingų kompetencijų, kels motyvaciją bei pasitikėjimą 

savimi.  

„Įgyvendinamo projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ tikslas − sudaryti sąlygas jauniems 

žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų 

bei darbo patirties. Vienas iš projekto uždavinių yra remiantis Europos savanorių tarnybos modeliu 

sukurti ir įgyvendinti jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje. Tuo siekiama padėti tvirtus 

pamatus savanorystės idėjos Lietuvoje sklaidai. Kitas projekto uždavinys − skatinti jaunimo 

savanorišką veiklą bei motyvuoti įgyti darbo įgūdžių, asmeninių, socialinių, profesinių 

kompetencijų“, − teigė projekto „Jaunimo savanoriškos tarnyba“ vadovas Vydūnas Trapinskas. 

Viena iš pagrindinių projekto partnerių – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba − siūlo 

laužyti apie savanorystę sklindančius stereotipus ir keisti požiūrį, kad tai nenaudinga ar visiškai 

nereikalinga jaunam žmogui. „2011 m. LiJOT įdėjo daug pastangų, kad įsigaliotų savanoriškos 

veiklos įstatymas, kurispagaliau įteisino savanorišką veiklą Lietuvoje. Tačiau tik įstatymu apsiriboti 
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negalime, turime žengti pirmyn ir sėkmingai jį įgyvendintiplėtojant pačią savanorystės idėją. Šiuo 

projektu siekiama sukurti nacionalinį Europos savanoriškos tarnybos atitikmenį Lietuvoje, kuris 

apjungtų savanoriška veikla užsiimančias organizacijasbei padėtų pritraukti naujus savanorius. 

„Jaunimo savanoriška tarnyba“ – tai galimybė įgauti daugiau praktinių gebėjimų, kurie padėtų 

įsitvirtinti darbo rinkoje ir pradėti karjerą. Savanoriška veikla yra puiki patirtis, kurią jau įvertina ir 

darbdaviai“, − savo mintimis apie projektą dalijosi LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka.  

„Jaunimo savanoriška tarnyba“ Lietuvoje yra sukurta remiantis „Europos savanorių 

tarnybos“ modeliu. Tai galimybė jauniems žmonėms, suteikianti daug praktinių įgūdžių siekiant 

ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą,. Savanoriška veikla apima pelno nesiekiantį ir vietos 

bendruomenei naudingą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos ar bet kurioje kitoje 

srityje. Galima drąsiai teigti, kad tai vieta, kur galima išmokti daug naujų ir naudingų dalykų. 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti www.buksavanoriu.lt/jst. 

 

Daugiau informacijos: 

Rasa Aleškevičiūtė 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ( LiJOT) 

Tel. (8-5) 279 1014 

El. p. informacija@lijot.lt 
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