
 
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG-2013-196) 

Ši projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA 
 
SAVANORYSTö 
 
Savanoryst÷, savanoriška veikla – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas 
finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui. 
 
Savanoryst÷s pagrindu grindžiama veikla laikoma vienu iš pilietin÷s visuomen÷s pagrindų. Tai 
neprieštarauja taip pat ir rinkos ekonomikos teorijai: asmenin÷ iniciatyva, kylanti iš paties žmogaus 
pastangų, yra vertintina labiau už veiklą, kuri yra primetama kitų asmenų arba kuri yra prisiimama 
verčiant išor÷s veiksniams (įkalbin÷jimams, esant psichologiniam spaudimui ar kt.). 
 
Savanoryst÷ yra veiksmai kylantys iš valinio žmogaus noro atlikti tam tikrą darbą nesitikint už tai 
gauti materialin÷s naudos. Žmogus atliekantis tokius veiksmus (atliekantis tam tikrus darbus 
savanoriškai ir nesitik÷damas už tai atlygio) vadinamas savanoriu. Pagrindinis tokio žmogaus 
tikslas - pad÷ti kitiems, siekti visuomenin÷s naudos, bet ne asmenin÷s. Tai yra viena iš prigimtinių 
žmogaus savybių - pad÷ti kitiems, kad pats gal÷tų jaustis laimingu. Įvairiose valstyb÷se 
savanoryst÷s paplitimas yra skirtingo lygio, o ir pats savanoryst÷s suvokimas iš dalies skiriasi. 
Tačiau visur savanoryst÷s veikla yra panaši. Savanoryst÷ ypatingai svarbi valstyb÷s ekonomikai, 
nes be didelių išlaidų sukuriamas vidaus produktas, suteikiamos žinios asmenims, atliekamas 
kultūrinis švietimas ir pan. 
 
Leidinys Savanoryst÷ Lietuvoje: Kas? Kaip? Kur? 
Leidinys Būk savanoris – keisk pasaulį 
 
Naudingos nuorodos 
� http://savanoriaujam.lt/ - Apie savanorystę Lietuvoje. Istorijos, organizacijos, skelbimai. 
� http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai - Apie savanorystę Lietuvoje ir užsienyje 
� http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/duk/savanoryste/faktai_skaiciai_savanoryste_lt.ht

m - Apie savanorystę: faktai ir skaičiai 
� http://www.buk-savanoriu.lt/ - Savanorių duomenų baz÷ 
� http://kulturossavanoriai.lt/ - Apie kultūrinę savanorystę 
� http://www.cv.lt/savanoryste - Savanoryt÷s skelbimai, organizacijos, renginiai savanoriams 
� http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba - Apie tarptautinę savanorystę. Europos 

savanorių taryba 
� http://www.ldb.lt/jaunimui/ieskantiems/Puslapiai/savanoriu_veikla.aspx - Apie savanorių 

veiklą 
� http://visiskirtingivisilygus.lt/patarimai-apie-savanoriska-veikla-uzsienyje/ - Patarimai apie 

savanorišką veiklą užsienyje 
� http://savanoriai.org/index.php/lt - Organizacija „Socialinis veiksmas“ savanoriaujančiam 

jaunimui 
� http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/index_lt.htm - Apie 

savanoriavimą užsienyje bendradarbiaujant su Europos savanorių tarnyba 
 


