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                        2020-04-17 

          Įsakymu Nr.1-12A 

 

 

SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ SAVANORYSTĖS VEIKLOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Seredžiaus senelių globos namų  savanorystės tvarkos aprašas  parengtas  vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu 2011 m. birželio 22 d. Nr. XI – 1500. Remiantis šiuo 

įstatymu, apibrėžiame savanorystės veiklos sąvoką, savanoriškos veiklos principus, reikalavimus 

savanoriui,   savanorio veiklas, savanoriškos veiklos organizavimo tvarką.  

 

2. Savanoriavimas – tai neatlyginamai atliekama naudinga visuomenei veikla, kurios sąlygos 

nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu ( LR  savanoriškos veiklos 

įstatymas). 

3. Savanoris – tai žmogus, skiriantis dalį savo laiko padėti bendruomenės nariams, neimant už tai 

atlygio, prisiimantis atsakomybę už savanorišką veiklą, siekiantis asmeninio tobulėjimo, naujos 

patirties įgijimo bei gaunantis dvasinės naudos, kuria dalijasi su bendruomene. ( I. Janonytė, 2000). 

 

III. SAVANORIŠKOS VEIKLOS PRINCIPAI 

 

3. Naudos visuomenei ir savanoriui – savanorio dalyvavimas savanoriškoje veikloje suteikia 

asmenims galimybę prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo, skatina savanorių asmeninę 

saviraišką ir tobulėjimą. 

4.  Bendradarbiavimas – globos namuose galimas  tarp darbuotojų ir savanorių, siekiant dar labiau 

atliepti savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes. 

5.  Įvairovė ir lankstumas -  savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiuose gyventojams 

įdomiuose ir reikalingose veiklos srityse. Savanoris su įstaigos  vadovu gali susitarti dėl įvairių 

savanoriškos veiklos formų ir būdų. 

 

IV. REIKALAVIMAI  SAVANORIUI 

 

6. Savanoriauti gali asmenys nuo 18 metų.  

7. Ilgalaikė savanoriška veikla -  tai savanoriška veikla, kuri vykdoma ne trumpiau nei 2 mėnesius 

ir ne mažiau kaip 4 val. per savaitę. 

8. Trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoris ( -ė) dalyvauja veikloje iki 2 mėnesių ir ne 

mažiau iki 2 val. per savaitę  nuo 16 metų. 

9. Vienkartinė savanoriška veikla - galima – kai savanoris (- ė) dalyvauja epizodiškai, akcijose ir 

įvairiuose renginiuose. 

10. Savanoriais gali būti asmenys teisėtai gyvenantys Lietuvoje ar turintys teisę  esantys 

užsieniečiai gyventi Lietuvoje. 
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V. SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

11. Sudaroma sutartis tarp savanorio ir įstaigos, pasirašoma dviem egzemplioriais. 

12. Sudaromoje sutartyje susitariama dėl savanoriškos veiklos pobūdžio, laiko trukmės. 

13. Įstaigos vadovas turi teisę paprašyti  savanorio sveikatos pažymėjimo, pažymėjimą apie 

teistumą. 

14. Savanoris turi teisę paprašyti išduoti dokumentą, patvirtinantį  atliktą savanorišką veiklą ir įgytą 

kompetenciją. 

 

VI. SAVANORIO VEIKLOS GLOBOS NAMUOSE 

 

15. Pagelbėti dirbančiam globos namų socialinių darbuotojų padėjėjų personalui ir užimtumo 

specialistui. 

16.  Bendrauti su  gyventojais. 

17. Bendradarbiauti su kitomis savanorišką veiklą vykdančiomis vyriausybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

18.  Padėti sunkiai globos namų gyventojui orientuotis aplinkoje. 

19.  Palydėti gyventoją į jam patinkančias užimtumo veiklas. 

20. Pravesti norimus ir priimtinus užsiėmimus gyventojams (žurnalų, knygų skaitymą, rodyti 

pasirinktą  video medžiagą). 

21. Dalyvauti įvairiuose renginiuose, šventėse, akcijose, projektuose. 

 

 

IV. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

22. Šis savanorystės tvarkos aprašas įsigalioja nuo įsakymo parašymo dienos. 

23. Su  priimta Globos namų savanoriavimo tvarka  supažindinti visi globos namų darbuotojai ir 

gyventojai. 

24. Savanorystės  aprašo tvarka  gali būti keičiama administracijos bei darbuotojų iniciatyva 

atsižvelgiant į   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos leidžiamų įstatymų pakeitimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


