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Senjorų savanorystė: aktyvaus amžėjimo skatinimo būdai – WEActiveVol
Erasmus + strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi jo rengėjų, bet 
ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą. 
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Visuomenės senėjimo problema jau kurį laiką išlieka vienu pagrindinių šiuolaikinės Europos ekonomikos ir socialinės 

apsaugos sistemų iššūkių. Didėjanti vyresnio amžiaus žmonių dalis reiškia, jog būtina imtis veiksmų, nukreiptų į šių žmonių 

įtraukimą į pilietines veiklas bei visuomeninį gyvenimą.  Siekiant spręsti demografinio amžėjimo problemą, labai svarbu 

skatinti žmones išlaikyti aktyvumą vyresniame amžiuje, dalyvaujant visuomeniniame gyvenime. Tačiau dėl netinkamos 

savanoriškos veiklos percepcijos bei žinių, susijusių su senjorų galimybėmis įsitraukti į visuomenės veiklą, trūkumo, vyresnio 

amžiaus žmonės nepakankamai dažnai pasinaudoja galimybe savanoriauti. 

Taigi, pagrindinis projekto tikslas – savanorystės skatinimas tarp žmonių vyresnių nei 50 m. To siekiama dalyvaujančių 

organizacijų atstovams bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, pasitelkus idėjų, žinių, patirties ir gerosios praktikos mainus 

savanorystės srityje. Europoje veikianti partnerystė įgalino dalintis gerosios praktikos patirtimi  visoje Europoje bei susipažinti 

su naujomis idėjomis ir metodais, lemiančiais efektyvesnį senjorų savanorystės organizavimą tiek bendruomenės, tiek pačių 

vyresnio amžiaus savanorių, atžvilgiu.

Nuo pat projekto veikimo pradžios, bendradarbiaujančios organizacijos vykdė įvairią veiklą, įskaitant, be kita ko, oficialios 

projekto svetainės rengimą, informacinio lankstinuko ruošimą, bendradarbiavimą su vietos ekspertais, apklausų vykdymą 

bei viešų renginių, skatinančių savanorišką veiklą, organizavimą. Šioje brošiūroje pateikiami trumpi bendradarbiaujančių 

organizacijų apibūdinimai bei aprašomi keli gerosios praktikos pavyzdžiai,  susiję su savanorišku vyresnių nei 50 metų 

amžiaus asmenų darbu. Jos pagrindinis tikslas – pabrėžti teigiamus savanoriškos veiklos aspektus, pateikiant keletą įdomių 

veiklų, skirtų šio amžiaus žmonėms, pavyzdžių.

Visi veiklos pristatymai bei kita, su partnerių grupės atliktu darbu susijusi informacija, pateikiama oficialioje projekto 

tinklavietėje: https://weactivevol.eu

PROJEKTO APŽVALGA
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Projekto tema:  Teminė, ilgalaikė savanorystė bei jos skatinimas

Projekto pavadinimas: „Pasakų močiutė“ (angl. „Fairy Tale Grandma“)  – vyresnių nei 

  50m. amžiaus žmonių savanorystė vaikų darželiuose. 

Projekto organizatorius:  Savanoriško darbo centras, veikiantis Glivicės NVO centre                                            

  Zwycięstwa 30 g., 44-100 Glivicė, Lenkija

   El. pašto adresas: wolontariat@gcop.gliwice.pl; 

  Kontaktinis telefono nr.: +48 32 775 01 78; http://gcop.gliwice.pl

Pradžios ir pabaigos data: Veikia nuo 2011 metų vasario mėn.

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:  Lokaliai - Glivicės miesto sritis

Bendrieji projekto tikslai: Vyresnių nei 50m. amžiaus žmonių aktyvaus amžėjimo skatinimas; savanoriško  

  darbo skatinimas; gerosios praktikos pavyzdžių rengimas šioje veiklos srityje;

Finansavimo šaltiniai:  NVO centro Glivicės miesto skyrius, turintis valstybės finansavimą;

Projekto aprašymas: projekto dalyviai – vyresnės nei 50 m. amžiaus moterys, pareiškusios norą savanoriškai dirbti vaikų 

darželiuose Glivicės mieste. Savo amžiaus dėka šios moterys yra ramios, kantrios, patyrusios, gebančios išlaikyti atstumą 

bei nusiteikusios dirbti su vaikais. Kandidatai savanoriškam darbui atlikti parengiami supažindinant juos su pagrindiniais 

savanoriškos veiklos teisiniais aspektais. Pirmojo pokalbio, kuriame dalyvauja ir centro darbuotojas, metu, kalbama apie 

asmeninę motyvaciją imtis minėtos veiklos – dažniausiai išreiškiamas noras jaustis naudinga, bendrauti su kitais žmonėmis, 

išmokti naujų dalykų bei pasinaudoti įgyta patirtimi. Vėlesniuose susitikimuose gerinami būsimų savanorių meniniai, 

organizaciniai bei vaidybiniai įgūdžiai. Savanorės taip pat gali pačios planuotis susitikimų struktūrą ir siūlyti būsimų seminarų 

temas. 

DALYVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ 
GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 
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Kas antrą savaitę centre organizuojamų susitikimų metu dalyvės kalba apie savo patirtis, dalinasi įžvalgomis ir sprendžia  

problemas, iškylančias savanoriaujant. Vaikų darželiuose jos atlieka įvairias užduotis - nuo paprastų, susijusių su pirmine vaiko 

priežiūra, iki sudėtingesnių, tokių kaip meninių užsiėmimų organizavimas ar knygų skaitymas. Kiekvienas savanoris pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį. Kiekvienais metais birželio mėnesį yra organizuojama oficiali veiklos apžvalga, kurioje dalyvauja 

vaikų darželių direktoriai, miesto valdžios atstovai bei projekto dalyviai. Minėtas susitikimas – tai galimybė aptarti projekto 

eigą bei jo tinkamumą ir paskatinti dalyvius ateinančiais metais tęsti savo veiklą. Savanorių tarnybos centras, teikdamas 

paramą ir patarimus dėl sutarčių sudarymo bei bendradarbiavimo su savanoriais, padeda vaikų darželių direktoriams įsilieti 

į šią veiklą.

„Nuostabiai jaučiuosi, kai einant pasivaikščioti su vaikais, kiekvienas jų nori 

paimti mane už rankos. Tai didelė garbė.”

„Be skaitymo, vaikai taip pat mėgsta futbolą, dėliones ir judrius žaidimus. 

Jie dažni užduoda įdomius ir sudėtingus klausimus. Kartais net nežinau, ką 

jiems atsakyti ir namie tenka pavartyti enciklopediją“
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Programos tema:    Sveikata

Programos pavadinimas:   “Service et Amitié” ( „Paslaugos ir draugystė”)

Programos organizatorius:   Asociacija „Paslaugos ir draugystė“, įsikūrusi Curie institute 

   26 d’Ulm g., 75005 Paryžius, Prancūzija; 

   Kontaktinis telefono nr.: +33 1 44 32 40 24

   https://curie.fr/page/service-et-amitie

Pradžios ir pabaigos data:   Veikia nuo 1985 m.

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:   Vietinis (5-asis Paryžiaus rajonas)

Bendrieji programos tikslai:   Išklausyti pacientus, siūlyti jiems įvairias paslaugas bei pramogas 

Finansavimo šaltiniai:   Privatūs rėmėjai (Curie institutas) ir aukos

Programos aprašymas: didžioji savanorių grupės, kurią sudaro 50 asmenų, dalis –vyresni nei 

50 metų amžiaus žmonės. Jie siūlo kai kurias paslaugas stacionaro pacientams bei tiems, 

kad atvyksta į „Curie“ institutą konsultacijoms, pavyzdžiui: siekia nustatyti lankytojų poreikius 

bei patenkinti juos, gerina supančią aplinką ir bando pralinksminti pacientus, tokiu būdu 

kovodami su vienatvės ir nerimo jausmais, su kuriais pacientai neretai susiduria. Savanoriai išreiškia savo palaikymą per 

draugišką buvimą šalia. 
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Programos tema:    Savanoriškas darbas ugdymo įstaigose

Programos pavadinimas:   „Lire et Faire lire” (“Skaityti ir skatinti skaitymą”)

Programos organizatorius:   Asociacija „Skaityti ir skatinti skaitymą“

   3 Récamier g., 75007 Paryžius, Prancūzija

   El. pašto adresas: communication@lireetfairelire.org

   Kontaktinis telefono nr.: +33 1 43 58 96 27

   http://www.lireetfairelire.org

Pradžios ir pabaigos data:   Veikia nuo 2000 m.

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:   Nacionalinis lygmuo

Bendrieji programos tikslai:   Šios programos tikslas, viena vertus – švietimo įstaigose skaityti  

   vaikams knygas, kita vertus – skatinti skirtingų kartų atstovų (vaikų ir  

   senjorų) bendravimą. 

Finansavimo šaltiniai:   Viešasis finansavimas, privatūs rėmėjai ir partnerystė su   

   nevyriausybinėmis organizacijomis.

Programos aprašymas: mokytojo ar kito tarpininko prašymu ir atsižvelgiant į mokyklos veiklos planą bei ugdymo tvarką, 

vyresni nei 50 metų amžiaus savanoriai vaikams skirią dalį savo laisvo laiko, kad paskatintų jų norą skaityti bei gerintų jų 

požiūrį į literatūrą. Skaitymo užsiėmimai yra organizuojami mažose grupelėse 

vieną ar kelis kartus per savaitę ir tęsiasi visus mokslo metus. Jų metu 

akcentuojamas skaitymo malonumas bei gerinamas skirtingų kartų atstovų 

bendravimas.

„Prieš metus išėjau į pensiją - dabar esu susijusi su asociacijos veikla ir visai dėl 

to nesigailiu. Tikras malonumas leisti laiką su vaikais, skaityti jiems  knygas bei 

atverti skaitymo džiaugsmą!“
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Projekto tema:     Teminė, ilgalaikė savanorystė

Projekto pavadinimas:     HAPPEN-BIG

Projekto organizatorius:    Lietuvos osteoporozės fondas (LOF),

    A. Juozapavičiaus g. 3, LT- 09310, Vilnius, Lietuva

    El. pašto adresas: povilas.smolskas@osteoclub.org;

    Kontaktinis telefono nr.: +37061126003

    www.osteoclub.org

    Partneriai:

    Nacionalinis Osteoporozės centras; Socializacijos ir darbinio   

   mokymo centras (Iniciatyvų tinklo asociacijos narys)

Pradžios ir pabaigos data:   2011-2014 m.

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:    Nacionalinis, visi 10 Lietuvos administracinių rajonų

Bendrieji programos tikslai:  Suvienyti įvairių nacionalinių organizacijų bei vietinių bendruomenių 

pastangas į vieną savanoriško darbo tinklą (10 „Osteo-klubų“). Plėtoti 

nacionalinę sveikos gyvensenos ir subalansuotos mitybos skatinimo 

strategiją, skirtą gyventojams ir sveikatos priežiūros specialistams, 

pasinaudojant pasiteisinusiomis užsienio šalių metodikomis. Didinant 

gydytojų sąmoningumą, skatinti tinkamiausių kaulų mineralinio tankio 

matavimui skirtų tyrimų, t.y. dvisrautės radioabsorbciometrijos (DXA), 

prieinamumą.

Finansavimo šaltiniai:  Privatūs rėmėjai:   Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, MSD 

Projekto aprašymas: HAPPEN-BIG projekto tikslas buvo skatinti bendradarbiavimą ir tarpusavio santykius tarp metabolinėmis 

kaulų ligomis sergančių pacientų, jų artimųjų, gydytojų klubų ir kitų suinteresuotų asmenų, kelti sąmoningumą bei propaguoti 

visuomenės švietimą apie vis labiau nepriimtinas didėjančio osteoporozės paplitimo tendencijas.
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Projekto metu kiekvienoje Lietuvos apskrityje buvo įkurta 

10 šviečiamųjų centrų, valdomų vietinių savanorių. Didžioji 

dauguma savanorių buvo vyresnės nei 50 metų amžiaus 

moterys, kurios taip pat buvo ir pagrindinės nacionaliniu 

mastu veikiančios informacinės kampanijos, skirtos kaulų 

trapumo nulemtų kaulų lūžių prevencijai ir sveikos gyvensenos 

propagavimui, dalyvės.

Projekto partnerių aprūpinti reikalingomis žiniomis, įrankiais 

ir informacijos sklaidos leidiniais, savanoriai įvairiose 

bendruomenėse kreipėsi į vietines osteoporoze sergančių 

pacientų asociacijas, vyresnio amžiaus žmonių grupes, 

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir kt. 

Reguliariai vykstantys vieši susitikimai šviečiamuosiuose centruose („osteo-

centruose“), kuriuose dalyvavo savanoriai, dažnai buvo teminiai, kadangi 

juose apsilankydavo vietos sveikatos priežiūros specialistai ir pacientų teisių 

gynėjai. Ši iniciatyva buvo įvertinta vyriausybės, kuri pasiūlė Vilniaus miesto 

savivaldybės patalpas organizuojant baigiamąją projekto konferenciją.

„Mes, aš ir mano vyras, žinojome, kad osteoporozė yra liga, tačiau mes 

nežinojome šios ligos simptomų bei to, kad osteoporozę galima savarankiškai 

pastebėti ir įveikti. „Osteo-klubų“ savanorių mokomieji susitikimai suteikė 

mums žinių, o svarbiausia paskatino susirūpinti“.
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Programos tema:  Tikslinė veiklos grupė - nepalankioje padėtyje esantys asmenys - krizę 

išgyvenantys jauni žmonės; pagyvenę žmonės, kurie gyvena vieni ar 

slaugos įstaigose ir kt.

Programos pavadinimas:   TESZUNK (WE DO IT) Senjorų savanorystės klubas

Programos organizatorius:   Savanoriaujanti Vengrija - Socialinių inovacijų centras                                           

Marczibányi tér 3., 1022, Budapeštas, Vengrija                                                          

El. Pašto adresas: onkentes@onkentes.hu, 

 Kontaktinis telefono nr.: +36 1 225 0710

 www.onkentes.hu

Pradžios ir pabaigos data:        Veikia nuo 2013 m.

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:  Vietinis - Budapeštas ir miesto apylinkės

Bendrieji programos tikslai:  Ieškoti būdų teikti vertingą pagalbą nepalankioje padėtyje esantiems 

ar krizę išgyvenantiems žmonėms;

 Siūlyti žmonėms, vyresniems nei 50 metų amžiaus, galimybę įsitraukti į 

veiklą ir taip skatinti aktyvų amžėjimą;

 Prisidėti prie projekto organizatoriaus (organizacijos Savanoriaujanti 

Vengrija) veiklos ir profesinio darbo.

Finansavimo šaltiniai:   Klubo narių ir projekto organizatoriaus nuosavi ištekliai. Veiklą šiuo 

metu taip pat remia petits frères des Pauvres.

Projekto aprašymas: Klubas buvo sukurtas asmenine iniciatyva ir netrukus tapo labai populiarus tarp žmonių, vyresnių nei 

50 metų amžiaus. Pagrindinis klubo veiklos principas ir išskirtinumas tas, kad tai ne pensininkų, bet savanorių, klubas. Šiuo 

metu klubas turi apie 70 narių, įsitraukusių į įvairių rūšių veiklą.

Klubo narių veiklos sritys labai įvairios: jie lanko pagyvenusius žmones, gyvenančius didelėse globos įstaigose ar privačiuose 

butuose; konsultuoja jaunus žmones, susiduriančius su krizinėmis situacijomis gyvenime; padeda įgyvendinti įmonių 
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socialinės atsakomybės programas bei teikia administracinę pagalbą organizacijai Savanoriaujanti Vengrija. Savanoriai taip 

pat nuolat aktyviai ieško naujų būdų ir galimybių įsitraukti į visuomeninę veiklą. 

 Viena sėkmingiausiai vykdomų veiklų – pagyvenusių žmonių lankymas. Ši veikla taip pat prasidėjo „iš apačios į viršų“ 

principu, t.y. dėl asmeninės iniciatyvos. Vienas savanorių pradėjo kontaktuoti su socialinėmis institucijomis, siekdamas 

sukurti sau ir kitiems galimybę lankyti vienišius ir pažeidžiamus asmenis, gyvenančius globos įstaigose ar savo namuose. 

Grupės nariai kas savaitę lanko vyresnio amžiaus žmones, be to, laikas nuo laiko yra organizuojami visuomeninei renginiai. 

Šiuo metu minėtą veiklos grupę sudaro 20 savanorių, 

turinčių ilgą sąrašą pagyvenusių žmonių, kurie laukia 

savanorių apsilankymų ir pagalbos. Ši veikla (ir pati 

savanorių grupė) dabar yra įtraukta į tarptautinį tinklą, 

teikiantį profesionalias paslaugas šioje srityje. 

“Jei jūs rūpinatės tik pačiu/ia savimi, nuolat turėsite 

kažkokių problemų. Kai pradėsite rūpintis kitais, nuolat 

turėsite tikslą“.
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Programos tema:  Teminė, ilgalaikė savanorystė

Programos pavadinimas:   Savanorystės programa „Mažosios galvutės“

Programos organizatorius:   Banská Bystrica Savanorių centras     

Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica, Slovakia 

     El. pašto adresas: cd@centrumdobrovolnictva.sk 

     Kontaktinis telefono nr.: +421 907 130 817

  www.centrumdobrovolnictva.sk  

Pradžios ir pabaigos data:   nuo 01.09.2016 iki dabar

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:  Vietinis – Banská Bystrica

Bendrieji programos tikslai:   Pagerinti kartų tarpusavio supratimą, skatinti senjorų įsitraukimą į 

 savanorišką veiklą ir padėti padidintos socialinės rizikos vaikams 

 ruoštis mokyklai.

Finansavimo šaltiniai:   Privatus – Bendrijos fondas Banská Bystrica; 

 Viešasis – Banská Bystrica savivaldybė;

Programos aprašymas: savanorių programa „Mažosios galvutės“, tai individualaus mokymo po pamokų 

programa, skirta vaikams iš padidintos socialinės rizikos šeimų. Vyresnio amžiaus savanoriai susitinka su 

vaikais mažiausiai kartą per savaitę ir padeda jam/jai ruoštis mokyklai bei atlikti namų darbus. Programa 

yra organizuojama savanorių centro, bendradarbiaujant su bendrojo lavinimo mokyklomis. Pagrindiniai 

programos įgyvendinimo principai yra: bendradarbiavimas, savitarpio pagalba, unikalumas, individualus požiūris, švietimas 

ir draugystė.
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Programos tema:   Teminė, ilgalaikė savanorystė

Programos pavadinimas:   Senjorų savanorystė Universiteto bibliotekoje 

Programos organizatorius:  Banská Bystrica Matej Bel universiteto biblioteka, bendradarbiaujant 

su Banská Bystrica Savanorių centru

 Tajovského g. 40,  P. O. Box 285, 974 01 Banská Bystrica

 El. pašto adresas: kniznica@umb.sk;

 Kontaktinis telefono nr.: +421 48 446 5205

 www.library.umb.sk 

Pradžios ir pabaigos data:  Nuo 01.01.2013 iki dabar

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:  Vietinis – Banská Bystrica

Bendrieji programos tikslai:   Padidinti universiteto bibliotekos lankytojų pasitenkinimą  paslaugų 

kokybe ir skatinti senjorų įsitraukimą į savanorišką veiklą.

Finansavimo šaltiniai:    Privatus – Bendrijos fondas Banská Bystrica; 

 Viešasis – Banská Bystrica savivaldybė;

Programos aprašymas: savanorių centras yra siunčianti organizacija, atsakinga už 

projekto reklamą, savanorių paieškas ir įdarbinimą bei jų kelionių išlaidų kompensavimą. 

Universiteto biblioteka šiuo atveju yra  priimanti organizacija. Programa taip pat turi 

universiteto bibliotekos savanorių koordinatorių, atsakingą už savanorių atranką, rengimą, 

tarpusavio bendravimą ir pagalbą. Savanoriai padeda bibliotekos darbuotojams, atlikdami 

administracines ir daugelį kitų užduočių. Kiekvienais metais programoje dalyvauja 

vidutiniškai 6 pastoviai dirbantys savanoriai. Savanoriai atvyksta į biblioteką kiekvieną 

savaitę ir praleidžia čia 2-3 valandas.

„Savanorių programos universiteto bibliotekoje dėka aš vis dar galiu būti aktyvus/i ir 

susipažinti su naujais žmonėmis“.
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Programos tema:  Darbas su nepalankioje padėtyje esančiais suaugusiaisiais, vyresniais 

nei 45 metų amžiaus, namuose esančiais įmobilizuotais vyresnio 

amžiaus žmonėmis ir (arba) socialiai izoliuotais asmenimis (prastos 

sveikatos žmonėmis, tais, kas priklauso padidėjusios nepriežiūros 

bei socialinė izoliacijos rizikos grupei bei mažai pajamų turinčiais 

asmenimis).

Programos pavadinimas:   “Sfântul Vasile cel Mare” Programa

Proramos organizatorius:   Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului

                       și Clujului (nevyriausybinė organizacija)

                                                                        Str. Tipografiei nr.23, Cluj-Napoca, cod: 400101, Romania 

                                                                        El. pašto adresas: sfo_director@yahoo.ro; 

 Kontaktinis telefono nr.: +40 264 430286                      

 Facebook tinklalapis: https://www.facebook.com/sfocluj/              

 societatea-femeilor-ortodoxe-cluj.webnode.ro

Pradžios ir pabaigos data:   Programa veikia nuo 2003 metų

Intervencijos lygis, geografinė teritorija:  Vietinis - Cluj-Napoca miestas

Bendrieji programos tikslai:   Įtvirtinti ortodoksų tikėjimo tiesas šeimose ir visuomenėje; Gerinti 

žmonių, esančių padidintos socialinės rizikos situacijose, gyvenimo 

kokybę, patenkinant jų poreikį bendrauti ir tokiu būdu išvengiant 

socialinės atskirties (ypač svarbu pagyvenusiems žmonėms, kuriems 

trūksta nepriklausomybės); Skatinti Ortodoksų tikėjimą išpažįstančių 

moterų norą rūpintis ir dalintis.

Finansavimo šaltiniai:  Vad, Feleac ir Cluj Arkivyskupijos; World Prayer Day in Austria

 and the Switzerland („Pasaulinė maldos diena Austrijoje ir 

Šveicarijoje“); Württenbergo evangelikų bažnyčia; Diakonų Namai 

Štutgarte, Vokietijoje; privatūs rėmėjai; narystės mokestis; 
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Programos aprašymas: programos tikslas – suteikti suaugusiesiems 

galimybę gauti globos paslaugas namuose. Nuo pat programos 

įkūrimo pagalbos paslaugos buvo pasiūlytos 170 žmonių. Bendras 

vyresnių nei 50 metų amžiaus savanorių skaičius yra 97. Savanorių 

paieškos pagrinde vyksta pasitelkiant mūsų parapijų kunigus, 

bendruomenės narius, radijo pranešimus („Radio Renaşterea“) bei 

spaudą (laikraščius). Savanorių grupės vadovas yra atsakingas už 

savanorių apmokymą bei jų individualios veiklos vertinimą.

Atsižvelgiant į žmonių poreikius, savanorių veikla apima daugelį 

sričių: bendravimą, konsultacijas įvairiomis temomis; maldas, ryšio 

su parapijos kunigais 

palaikymą; pagalbą 

apsiperkant; paramos gavėjų lydėjimą į medicininės priežiūros įstaigas bei 

pagalbą hospitalizacijos metu/išvykstant iš stacionaro į namus; vyresnio amžiaus 

žmonių lankymą ligoninėje; pagalbą tvarkant gautus medicininius receptus arba 

perkant vaistus; įvairias, su administracine veikla susijusias, paslaugas: mokesčių 

mokėjimą, dokumentų pateikimą vietinėms viešosioms įstaigoms (miesto rotušei, 

socialinių paslaugų institucijoms ir kt.); periodinius vizitus namuose; susitikimus, 

religinių vietų lankymą, piligrimystės keliones už paslaugos vartotoją; mėnesinių 

maisto davinių suteikimą mažas pajamas gaunantiems asmenims. 

„Aš nepaprastai myliu žmones ir noriu atnešti kenčiantiems džiaugsmą, tikėjimą 

ir viltį“.
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PROJEKTO PARTNERIŲ APRAŠYMAS

2000 m. įsteigtas Vaivadijos darbo biuras Katovicuose (angl. Voivodeship Labour Office- VLO) yra Silezijos vaivadijos 

vietinių valdžios organų organizacinis padalinys. Jo veikla siekiama vystyti darbo rinkos politiką bei inicijuoti ir remti veiklą, 

skatinančią Silezijos vaivadijos darbo rinkos plėtrą. Pagrindinės vaivadijos darbo biuro veiklos kryptys – didinti užimtumą, 

mažinti nedarbo pasekmes ir skatinti darbo vietų kūrimą siekiant aukšto užimtumo lygio, žmogiškųjų išteklių plėtros, darbo 

kokybės bei socialinės įtraukties gerinimo. Vaivadijos darbo biuro tikslai ir uždaviniai, be kita ko, apima ir galimybių įsidarbinti 

užsienyje kūrimą, profesinio orientavimo ir profesinės informacijos teikimą, verslumo skatinimą, finansinių partnerių paieškas, 

projektų vykdymą pagal Europos Sąjungos programas, regioninio veiklos plano nedarbui mažinti kūrimą, Darbo fondo lėšų 

paskirstymą, tinkamą Europos Socialinio Fondo lėšų panaudojimą Silezijos vaivadijoje bei įvairių regioninių darbo rinkos 

tyrimų atlikimą. 

„E-Seniors“ („E-Senjorai“) – tai ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas yra kovoti su „elektronine“ 

atskirtimi, suteikiant senjorams ir/ar negalią turintiems asmenims galimybę susipažinti su informacijos ir ryšių technologijų 

vartojimo pagrindais. Jos pagrindiniai tikslai yra: sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti egzistuojantį skaitmeninį atotrūkį tarp 

kartų; rūpintis vyresnio amžiaus asmenimis mažinant senjorų izoliaciją; atverti naujus horizontus efektyviam laisvo laiko 

panaudojimui. Nuo pat įkūrimo, programa „E-Senjorai“ įvairiose viešose vietose organizavo informacijos ir ryšių technologijų 

vartojimo pagrindų kursus senjorams, be to, asociacija nuolat kuria naujas mokymų vietas visame regione, siekiant, kad 

paslauga buvo kuo labiau prieinama ir, kad teikiant šią paslaugą, būtų atsižvelgiama į tikslinės veiklos grupės gyvenimo 

ritmą, interesus ir poreikius. Dirbdama su vyresnio amžiaus žmonėmis, organizacija taip pat siekia didinti informuotumą apie 

informacijos ir ryšių technologijų vartojimo svarbą kasdieniame gyvenime. „E-Senjorai“ skiria reikalingus išteklius kuriant 

naujas programas ir paslaugas tam, kad skatinti savarankišką gyvenimą ir padėti išlaikyti gerą vyresnio amžiaus žmonių 
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fizinę ir psichinę sveikatą. „E-Senjorai“ veikla yra susijusi tiek su vietiniais, tiek su europiniais projektais, skatinančiais aktyvų 

amžėjimą bei remiančiais vyresnio amžiaus žmonių savanorišką veiklą.

Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ buvo įkurta 2007 m., siekiant kurti ir vystyti itin sudėtingą tinklą, skirtą dalintis patirtimi tam, 

kad formuotųsi ir klestėtų kūrybinga ir aktyvi visuomenė. Jau daugiau nei 10 metų ji skatina ne itin palankioje socialinėje 

padėtyje esančių visuomenės grupių savanorišką veiklą ir aktyvumą, siekiant žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės 

įtraukties. Mūsų patirtis yra paremta organizacijos narių patirtimi, įgyta civilinių, socialinių ir ekonominių žmonių teisių 

gynimo srityje, formuojant žiniomis pagrįsta visuomenę bei prisidedant prie švietimo plėtros ir socialinės integracijos, 

paremtos naujausiomis darbo metodikomis bei lygių galimybių principu, visoje ES. Mes atstovaujame organizacijas ir 

privačius asmenis, susijusius su teisine veikla, psichologija, socialiniu darbu, andragogika, kuriuos vienija bendras tikslas 

siekti skirtingų kartų dialogo, propaguoti savo iniciatyvas, skatinti savanorystę, tobulinti savo įgūdžius ir gebėjimus bei 

ieškoti realių problemų sprendimų.

Savanoriaujanti Vengrija -  Socialinių inovacijų centras (ÖKA), kurio tikslas - teikti paramą Vengrijos savanoriams ir juos 

priimančioms organizacijoms – aprūpinti reikalinga informacija ir patarimais, organizuoti mokymus; propaguoti savanoriško 

darbo kultūrą ir integraciją į mūsų visuomenę, vykdant konkrečias programas ir bendradarbiaujant su privačiais asmenimis, 

pilietinėmis organizacijomis, įvairiomis institucijomis bei įmonėmis. Socialinių inovacijų centras teikia paslaugas visiems 

visuomenės nariams (privatiems asmenims, nevyriausybinėms organizacijoms, vyriausybei, vietos valdžios institucijoms, 

privačioms institucijoms bei įmonėms). Pagrindinės mūsų veiklos sritys: savanorių paieška, registravimas ir nukreipimas 

bei jų galimybių įvertinimas; taip pat – teisės aktų, reglamentuojančių savanorišką veiklą, parengimas ir peržiūra; švietimo 

ir mokymo programų kūrimas; profesionalios konsultacijos su vyriausybinėmis institucijomis; savanorių centrų tinklo 

koordinavimas; savanoriškos veiklos įmonių steigimas; Pro Bono renginių organizavimas; institucinių savanorių programų 

įgyvendinimas; savanoriškos veiklos skatinimo organizavimas; vyresnio amžiaus žmonių savanorystės programų rengimas; 

savanorystės apdovanojimų ceremonija; savanoriškos veiklos konferencijos; tarptautinis bendradarbiavimas.
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Savanorių centras buvo įkurtas 2000 m. Banská Bystrica mieste, centrinėje Slovakijoje. Mūsų misija – didinti žmogiškąjį 

potencialą ir gerinti gyvenimo kokybę per savanorišką veiklą. Savanorių centras yra įsikūręs Matej Bel universitete ir 

aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime. Mūsų tikslai: motyvuoti žmones įsitraukti į savanorišką veiklą, didinti žmonių 

sąmoningumą ir susidomėjimą savanorystės galimybėmis, didinti savanorystės vertę plačiosios visuomenės akyse, gerinti 

savanoriškos veiklos valdymo kokybę organizacijose, kurios yra susijusios su savanoryste, bei kurti galimybes dalyvauti 

savanoriškoje veikloje. Pagrindinės mūsų veiklos sritys: savanoriškos veiklos paslaugos; savanorystės skatinimas; savanorių 

ir su jų veikla susijusių organizacijų mokymai ir veiklos priežiūra; kasmetinė savanorių apdovanojimo ceremonija, įteikiant 

prizą „Tikri jausmai“ (angl. „Heart on a Sleeve“); tyrimai savanoriškos veiklos ir jaunimo užimtumo srityje; savų savanorystės 

programų įgyvendinimas; mokymosi visą gyvenimą strategijos kūrimas; savanorių siuntimas ir priėmimas į/iš užsienio bei 

bendradarbiavimas su organizacijomis, aktyviai dirbančiomis savanoriškos veiklos srityje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

„Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca“ (CVCN) misija - plėtoti savanorišką veiklą kaip būdą įtraukti piliečius į Cluj-Napoca 

bendruomenės problemų sprendimą. CVCN buvo įkurta 2004 m. gruodžio mėn. Mūsų tikslai: didinti savanorių (vietinių bei 

užsienio) skaičių Cluj-Napocoje, skatinti inovacijų integravimą į savanoriško darbo sritį, propaguoti savanoriškos veiklos 

matomumą ir pripažinimą. Paslaugos, teikiamos organizacijoms ir viešosioms institucijoms: savanorių paieška, konsultavimas 

savanorystės strategijų sudarymo klausimais, savanorių mokymų organizavimas, savanorystės projektų kūrimas. Paslaugos, 

teikiamos savanoriams: informacijos apie savanorystės galimybes suteikimas, pagalba pasirenkant veiklos sritį, savanoriškos 

veiklos kampanijų ir renginių, skirtų atkreipti visuomenės dėmesį į savanorių indelį į bendruomenės gyvenimą, organizavimas, 

savanorių profesinių gebėjimų ugdymo mokymų organizavimas. Paslaugos, skirtos bendruomenei: savanoriškos veiklos 

organizavimas, kasmetinių renginių organizavimas, pvz. Nacionalinė savanorių savaitė (nuo 2002 m.), Tarptautinė savanorių 

diena - gruodžio 5 d. (nuo 2004 m.), bendradarbiavimas su įvairiomis įmonėmis plėtojant savanoriškos veiklos projektus.
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PROJEKTO PARTNERIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Vaivadijos darbo biuras Katovicuose

(Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

Kościuszki 30, 40-048 Katowice, Poland

Tinklalapis: www.wup-katowice.pl

Kontaktinis telefono nr.: +48327573301

Kontaktinio asmens el. pašto adresas: iwiacek@wup-katowice.pl

Asociacija „E-Senjorai“ (E-Seniors Association)

19 cité de Phalsbourg, 75011 Paris, France 

Tinklalapis: www.e-seniors.asso.fr

Kontaktinis telefono nr.: +33140334926

Kontaktinio asmens el. Pašto adresas: afernandez@eseniors.eu

Initiatives Network Association (Asociacija “Iniciatyvų tinklas”)

V. Vaitkaus g. 13/165 Vilnius, Lietuva

Tinklalapis: www.itinklas.It

Kontaktinis telefono nr.: +37067799969

Kontaktinio asmens el. Pašto adresas: povilas.smolskas@sidmc.org
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Savanoriaujanti Vengrija – Socialinių Inovacijų Centras 

(Önkéntes Központ Alapítvány)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3., Hungary

Tinklalapis: www.onkentes.hu

Kontaktinis telefono nr.: +3612250710

Kontaktinio asmens el. Pašto adresas: farkas.gabriella@onkentes.hu

Savanorių Centras (Centrum dobrovoľníctva)

Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, Slovakia 

Tinklalapis: www.centrumdobrovolnictva.sk

Kontaktinis telefono nr.: +421907130817

Kontaktinio asmens el. Pašto adresas: alzbeta.gregorova@centrumdobrovolnictva.sk

Savanorių Centras (Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca)

Virgil Fulicea nr 1 ap. 1, 400022 Cluj-Napoca, Romania

Tinklalapis: centruldevoluntariat.ro

Kontaktinis telefono nr.: +40264431411

Kontaktinio asmens el. Pašto adresas:  cluj@voluntariat.ro




