Savanorio gidas "SAVA platformoje"
Savanorio registracija

Pateikite savo duomenis registracijos anketoje;
Mes įsipareigojame pateiktus duomenis atitinkamai saugoti ir naudoti tik mūsų
partnerėms organizacijoms susisiekti su Jumis.
Skiltyje "Darbovietė" - nurodykite savo įmonės pavadinimą.

Savanorio paskyra
Užsiregistravę, visuomet galėsite prisijungti šiuo būdu: www.savaplatforma.lt

"SAVANORIAMS" - "NARIŲ SRITIS" - galėsite peržiūrėti ir koreguoti asmeninę informaciją:

"ĮGŪDŽIAI" skiltyje galėsite pateikti informaciją apie
savo turimus įgūdžius. SAVA platforma informuos jus,
kai
sistemoje
atsiras
naujos
savanorių
su
atitinkamais įgūdžiais paieškos
"MANO KOMANDOS" SAVA platformoje galite sudaryti
daugybę skirtingų grupių žmonių su kuriomis ketinate
savanoriauti ir registruotis už juos visus, t.y. tapti
komandos lyderiu(e) ir sutrumpinti registracijos kelią
komandos nariams. Šiuo atveju svarbu filtruoti
veiklas, kurios pažymėtos „Tinka grupėms“.
"ĮRAŠYKITE SAVANORIŠKOS VEIKLOS VALANDAS" skiltyje galėsite pateikti ir gauti
patvirtinimą apie savo įgyvendintą savanorystę. Tokiu būdu visi galėsime sekti
savanorių kuriamą pokytį visuomenėje!

Savanoriškų veiklų paieška
Kai galimos savanorystės
vyksta konkrečią datą

Kai savanorystės datą
galima derinti

Skiltyje
"VEIKLŲ KALENDORIUS"
matysite savanoriškas veiklas,
kurios
vyksta
konkrečiomis
datomis.
Rinkitės norimą veiklą pagal
nurodytą datą ir registruokitės
savanorystei.
Skiltyje "ARTIMIAUSIOS VEIKLOS"
pateikiamos visų artimiausių
veiklų apžvalga.

Skiltyje "SAVANORIŠKOS VEIKLOS"
nurodytos
tos
savanoriškos
veiklos, kurioms numatytas tik
laikotarpis,
kurio
metu
organizacija ieško savanorio.
Norimai
savanorystės
veiklai
surasti, naudokite paieškos filtrus:

vietos tipą (gyvai/ nuotolinė);
vietos atstumą;
laiką ir datą;
savanoriškos veiklos pasiūlymo tipą
(nusako veiklos pobūdį);
Darnaus vystymosi tikslus;
reikalingus įgūdžius savanorystei atlikti;
jei turite įmonės kvietimo kodą;
kt.

Registracija į surastą savanorišką veiklą
Savanorystės veiklos kuriamos pagal skirtingus nevyriausybinių organizacijų
poreikius, todėl skiriasi tiek savanorystės veiklų paieškos būdai, tiek ir registracija į
veiklas.
Yra galimi 3 būdai, kaip registruotis į surastą savanorišką veiklą:

Domėtis

Registruotis
Galite iš karto registruotis į
savanorišką veiklą. Spustelėjus
šį
mygtuką
priimanti
organizacija
priima
jūsų
registraciją, kaip galutinę ir
lauks
jūsų
savanorsytėje
nurodytu
laiku
ir
vietoje.
Pasiekus maksimalų šiai veiklai
numatytą skaičių, savanoriai
patenka į laukiančiųjų sąrašą
arba gali užsiregistruoti kitai tos
pačios savavanoriškos veiklos
datai ir laikui, jei tokia yra.

Šis registracijos tipas leidžia
savanoriams
išreikšti
susidomėjimą paskelbta veikla,
tačiau nesate automatiškai
patvirtinama(s). Ši registracija
skirta drauge su priimančiąja
organizacija susitarti dėl laiko ir
vietos
savanorystei.
Kai
"Domitės" tuomet savanorių
koordinatorius
peržiūri
susidomėjusių
savanorių
sąrašą ir gali jūsų registraciją
priimti
arba
atmesti.
Jei
savanoris
patvirtinamas,
derinamas pirmojo susitikimo
laikas ir vieta.

Domėtis tvarkaraščiu
Kai kuriais atvejais matysite
daugybę
datų,
kuriomis
numatomos
veiklos,
tačiau
leidžiama tik Domėtis. Šiuo atveju
jūs matote visą tam tikros veiklos
tvarkaraštį iki nurodytos pabaigos
datos.
Jūs
galite
išreikšti
susidomėjimą šia savanoriška
veikla ir pasiūlyti vieną ar daugiau
kartų, kai galite dalyvauti. Tai
leidžia
organizacijai
labai
lanksčiai
planuoti
savanorių
srautus ir labai tinka ilgesniems
įsipareigojimams savanoriauti.

Jei kilo klausimų
Jei kyla klausimų, ar nesklandumų, prašome susisiekti el. paštu: info@savaplatforma.lt arba
tel. nr. (+370)670 95 131 darbo dienomis 9-18 val. Linkime sėkmės naudojantis!
SAVA platforma įgyvendina VšĮ „Socialinis veiksmas“. Šis projektas yra Aktyvių piliečių fondo,
finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

