
Tyrimo „Dėl 29 ir vyresnių asmenų, turinčių įvairios mokslinės ir

darbinės patirties, savanoriavimo galimybių“ ataskaitos

paaiškinimas



Vilnius, 2022
Įvadas

Savanoriai yra labai svarbūs organizacijai „Viltis“.

Todėl organizacija „Viltis“

kartu su kitais žmonėmis

atliko tyrimą apie savanorystę.

Toliau bus kalbama apie Tyrimą.

Toliau bus kalbama, kokia informacija

buvo surinkta Tyrimo metu.
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Išvados:

1. Nevyriausybinės organizacijos dirba

didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui:

● Vilniuje,

● Kaune.

Didžiuosiuose miestuose

nevyriausybinėms organizacijoms yra lengviau

kviesti žmones savanoriauti.

Nevyriausybines organizacijas sutrumpintai vadina NVO.

NVO dirba ir mažuosiuose miestuose, pavyzdžiui:

● Kupiškyje,

● Rokiškyje.

Mažuosiuose miestuose NVO yra sunkiau

kviesti žmones savanoriauti.

Dažniausiai jie kviečia savanoriauti moksleivius.

Moksleiviai yra asmenys iki 18 metų amžiaus.

Jie dar nėra suaugę ir gali atlikti

lengvas savanoriavimo užduotis.



Organizacijas įkurtas ne valdžios iniciatyva

vadina nevyriausybinėmis organizacijomis.

Nevyriausybinės organizacijos yra įkurtos

pačių žmonių iniciatyva.

Žmonės į nevyriausybines organizacijas jungiasi

ir jas remia savanoriškai.

Nevyriausybines organizacijas sutrumpintai vadina NVO.

2. Kai moksleivis pabaigia mokyklą,

jis gali eiti mokytis į universitetą.

Jeigu moksleivis gyvena mažame mieste

ir pabaigia mokyklą,

jis gali išvažiuoti mokytis į didelį miestą.

Jeigu moksleivis savanoriavo

mažame mieste,

jis gali tęsti savanorystę dideliame mieste.

Pavyzdžiui, moksleivis gyveno

ir savanoriavo Rokiškyje.

Moksleivis pabaigė mokyklą.

Moksleivis išvyko mokytis į Vilnių ir

gali savanoriauti Vilniuje.



NVO iš skirtingų miestų gali bendradarbiauti.

Tai padėtų savanoriams geriau dirbti ir mokytis.

3. Žmonės mano, kad dažniau savanoriauja asmenys,

kuriems kažkada padėjo savanoriai.

Tai yra truputį neteisinga.

Tai reiškia, kad žmonės mano,

kad žmogus eis savanoriauti tik tada,

jeigu jam pačiam buvo reikalinga pagalba.

Tai reiškia, kad asmuo

neprisiima atsakomybės už savanorystę.

4. Šiuo metu pasaulyje daug žmonių serga.

Žmonės yra užkrėtę virusu, kuris vadinamas

koronavirusu Covid-19.

Lietuvoje žmonės taip pat serga koronavirusu Covid-19.

Dabar žmonėms reikia daugiau pagalbos.

Pagalbai teikti reikia daugiau savanorių.

Todėl nemažai žmonių pradėjo savanoriauti.

Žmonės taip pat galėjo savanoriaut per nuotolį.

Pavyzdžiui, bendrauti su kitais žmonėmis per kompiuterį.

Koronavirusas Covid-19 yra liga.

Ši liga yra pavojinga



vyresnio amžiaus asmenims.

Vyresnio amžiaus asmenys, kad  būtų saugūs,

negalėjo daug savanoriauti.

5. Dažnai asmuo pradeda savanoriauti,

jeigu jam patinka organizacija,

kurioje nori savanoriauti.

Jeigu organizacija parodo visuomenei,

kad ji dirba gerai,

ji gali lengviau susirasti savanorių.
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Rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms:

1. Nevyriausybinės organizacijos

nori turėti savanorių.

Kad nevyriausybinės organizacijos

galėtų lengviau susirasti savanorius

jos turi kalbėti apie savo darbus.

Tai yra svarbu, kad žmonės galėtų pamatyti:

● kaip organizacija dirba,

● su kuo organizaciją dirba,

● kur organizacija dirba.

2. Kartais organizacija ieško savanorio,

kuris galėtų dirbti tai, ko negali kiti.

Tai reiškia, kad savanoris turi turėti

tam tikrų žinių, kurių neturi kiti.



Pavyzdžiui, organizacija gali ieškoti savanorio,

kuris moka groti gitara.

Ne visi žmonės moka groti gitara.

Jeigu organizacija ieško žmogaus,

kuris moka groti gitara,

jie turėtų kreiptis į:

● į patį asmenį, kuris moka groti gitara,

● į asmenį, kuris pažįsta žmogų,

kuris moka groti gitara.

Kartais organizacija ieško savanorio internete.

Tai reiškia, kad įkelia skelbimą į internetą.

Skelbime organizacija parašo,

kad ieško savanorio.

Tai ne visada padeda surasti savanorį.

3. Kai pasaulyje atsirado koronavirusas

žmonės pradėjo daugiau savanoriauti.

Žmonės norėjo daugiau padėti kitiems

ir panaudoti turimas savo žinias.



Žmonės yra skirtingi.

Organizacijos turėtų kviesti savanoriauti

įvairius žmones.

4. Kartais žmonės nori savanoriauti,

tačiau nežino kur galėtų savanoriauti.

Organizacijos turėtų dalinti informacija su žmonėmis.

Informacijoje būtų parašyta, kur galima savanoriauti.

5. Žmonės nori susipažinti su naujais žmonėmis.

Žmonės nori dalyvauti skirtingose veiklose.

Organizacijos ieškodamos savanorių,

turėtų apie tai pagalvoti.

6. Dažniausiai žmones galima pakviesti savanoriauti

per socialinius tinklus.

Socialiniai tinklai yra:

● facebook,

● google,

● youtube.



Organizacijos turėtų skirti pinigų, kad išmoktume naudotis

socialiniais tinklais.

Taip organizacijos galėtų pakviesti savanoriauti

daugiau žmonių.


