0

Organizacijos aplinkos vartotojo gidas

Projektą įgyvendina VšĮ „Socialinis veiksmas“

0

1

Turinys
I.

II.

SAVANORIŠKOS VEIKLOS KŪRIMAS .....................................................................................................2
1.

Savanoriškos veiklos parinktys – grafiko tipas ................................................................................2

2.

Savanoriškos veiklos vietos pasirinkimas ........................................................................................5

3.

Kitos savanoriškos veiklos parinktys ...............................................................................................6
KONTAKTAI IR RYŠIAI ...........................................................................................................................8

III. SAVANORIŲ ORGANIZAVIMAS (darbas su Ryšiais) .............................................................................8
IV. MANO ORGANIZACIJA ....................................................................................................................... 12
V.

PRANEŠIMAI (reports) ....................................................................................................................... 13

APIE SAVA PLATFORMĄ
SAVA platforma, arba tiesiog SAVA – erdvė, kurioje susitinka socialinį pokytį kuriančios organizacijos ir žmonės,
norintys prisidėti prie prasmingos veiklos – savanoriai.
SAVA suteikia nevyriausybinėms organizacijoms galimybę kurti unikalų profilį, tapti lengvai matomiems ir
randamiems žmonių, kurie turi įvairių įgūdžių ir motyvacijos įprasminti dalį savo laiko per pagalbą visuomenei.
Įmonėms SAVA padeda ne tik rasti poreikius atitinkančias savanoriškas veiklas, organizacijas, bet ir matyti savo
įmonės savanorių veiklą, gauti statistikos ataskaitas ir lengvai koordinuoti savanoriškas veiklas.

SAVA gimė iš poreikio – dirbant su įmonių žmogiškųjų išteklių ir socialinės atsakomybės specialistais,
nevyriausybinių organizacijų vadovėmis ir vadovais, savanorių koordinatoriais ir visuomene. Matėme iššūkius, su
kuriais susiduria organizacijos, siekiančios realizuoti savo idėjas ir atrasti kitus. Darėsi aišku, jog reikia kurti patogų
įrankį, kuris padėtų lengvai rasti vieni kitus ir papildyti, plėtoti efektyvią pagalbą pažeidžiamoms visuomenės
grupėms, visuomeniniams klausimams spręsti ir tokiu būdu gauti abipusės naudos.
SAVA siekia
stiprinti NVO organizacijų pajėgumus
stiprinti savanoriškos veiklos vadybos kompetencijas organizacijose
suteikti žmonėms galimybę siekti pokyčio asmeniniame gyvenime ir bendruomenėje
kurti pilietišką ir darnią bendruomenę, kurioje bendradarbiauja NVO ir verslas, per savo unikalias patirtis
kurdami ir gaudami vertę.
SAVA svarbu
Bendruomenė ir žmonės, kuriems dirbame
Įvairovė - tikime, kad pagalba ir bendradarbiavimas sukuria žmonėms galimybę pamatyti ir įvertinti vieni kitų
skirtumus
Komanda, nes dirbdami kartu galime pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir efektyviai atliepti bendruomenės
poreikius
Ilgalaikiai pokyčiai – esame tikri, kad juos gali kurti kiekvienas
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Užsiregistravus į SAVA platforma, mes pirmiausia patikriname organizacijos duomenis ir tik tuomet
asmuo, kurio el. pašto adresas buto pateiktas organizacijos registracijos metu, gaus el. laišką su galimybe
įvesti slaptažodį.
Registracijos metu nurodytą kontaktą mes priskiriame, kaip savanoriškų veiklų koordinatorių. Šis
kontaktas galės:
• redaguoti organizacijos profilį
• kurti savanoriškas veiklas
• tvirtinti savanorius, atšaukti savanorius arba veiklas, siųsti jiems el. laiškus, taip pat gauti pranešimus
iš savanorių apie jų registracijas, domėjimąsi ir pan.
• dirbti su duomenimis, gauti ataskaitas (reports)

I. SAVANORIŠKOS VEIKLOS KŪRIMAS
1. Savanoriškos veiklos parinktys – GRAFIKO TIPAS

Su šiais dviem mygtukais galite kurti net 4 skirtingus savanorių registracijos būdus:
1. Pagal datą ir laiką + Registruotis
2. Pagal datą ir laiką + Domėtis
3. Suplanuota individualiai + Domėtis tvarkaraščiu
4. Suplanuota individualiai + Tik domėtis
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1. Pagal datą ir laiką + Registruotis. Naudojamas norint automatiškai užsiregistruoti ir patvirtinti
visus savanorius. Pasiekus maksimalų šiai veiklai numatytą skaičių, savanoriai patenka į laukiančiųjų
sąrašą arba gali užsiregistruoti kitai tos pačios sav.veiklos datai ir laikui, jei tokia yra.

2. Pagal datą ir laiką + Domėtis. Šis registracijos tipas leidžia savanoriams išreikšti susidomėjimą
paskelbta veikla, tačiau jie nėra automatiškai patvirtinami. Tada savanorių koordinatorius turi
peržiūrėti susidomėjusių savanorių sąrašą ir juos patvirtinti arba atmesti. Šis registracijos tipas yra
naudingas, jei prieš patvirtindami savanorį(ius), turite atlikti kitus veiksmus – ko nors paklausti, ar
informuoti papildomai, galbūt paprašyti kokio nors dokumento ir pan.
3. Suplanuota individualiai + Domėtis tvarkaraščiu. Šiuo atveju jūs nustatote tvarkaraštį, kada
savanoriai reikalingi reguliariai (t. Y. pirmadieniais 9–17 val. ir penktadieniais 9–12 val.) ar iki nurodytos
pabaigos datos. Tada savanoriai gali išreikšti susidomėjimą šia savanoriška veikla ir pasiūlyti vieną ar
daugiau kartų, kai jie gali dalyvauti pagal jūsų pateiktą grafiką. Tada savanorių koordinatorius tiesiog
patvirtina savanorį, jei jis patvirtina datą (-as) ir laiką (-us), kuriuo (-iais) jis nori savanoriauti. Tai leidžia
labai lanksčiai planuoti atskirus savanorius ir gerai tinka ilgesniems įsipareigojimams savanoriauti.
Savanorių koordinatoriai taip pat gali administruoti savanorius vienai ar kelioms datoms ir laikams
pagal šią savanorišką veiklą.
4. Suplanuota individualiai + Tik domėtis. Naudokite šį tvarkaraščio tipą, kai norite tiesiog leisti
savanoriui išreikšti susidomėjimą tęstine veikla, nepasiūlydami, kada ji(s) gali savanoriauti. Tokio tipo
savanoriškoms veikloms nereikia nurodyti vietos, todėl ji gerai tinka virtualiai savanoriškai veiklai, ar
norint gauti papildomos informacijos, pvz., prisijungti prie komiteto, kuris dar neturi susitikimų
tvarkaraščio ir pan. Nereikia nei patvirtinti, nei nepatvirtinti. Išreiškusius susidomėjimą savanorius
galėsite susiplanuoti platformoje, arba kitais būdais. Tai paprasčiausiai sukuria susidomėjusių
savanorių sąrašą ir tai, ką jūs pasirenkate daryti su šia informacija, priklauso tik nuo jūsų. Savanoris tik
išreiškia susidomėjimą ir nemano, kad tai yra „artėjanti galimybė“, nebent pasirenkate juos pakviesti
konkrečiam savanorystės laikui ir vietai. Tokia veikla nebus matoma kalendoriuje, tačiau ją savanoriai
galės matyti filtruodami veiklas „Savanoriškos veiklos paieška“ skiltyje.
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Kaip savanoriškos veiklos atrodo svetainėje savanoriams?
1 tipo registracija konkrečiu laiku ir data

Virtuali savanorystė tik domėjimuisi

Savanoriška veikla domėjimuisi
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2. Savanoriškos veiklos vietos pasirinkimas

Jei ketinate organizuoti veiklą kitoje, nei anksčiau vietoje arba kurti virtualios savanorystės pasiūlymą,
spauskite mygtuką „Pridėti vietą“ (kai užpildysite visus laukus ir paspausite KITA, atsivers langas, kur
reikės suvesti vietos informaciją).

Norint sukurti virtualią savanorystę – pasirinkite VIRTUALUS Vietos tipo laukelyje.
Pašto kodas yra svarbus todėl, kad kuriant savanorišką veiklą ir tvirtinant savanorius, jie gauna el.
laišką, kuriame automatiškai įkeliamas žemėlapis su tikslia vieta.
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3. Kitos savanoriškos veiklos parinktys

Kiti laukeliai, kurie yra privalomi pasirinkti, pažymėti *. Tačiau, atkreipiame dėmesį, jog nurodyta tikslinė
grupė ar veiklos tipas, ypatingai svarbūs „Domėjimosi“ registracijos tipui, kadangi pagal šiuos kriterijus
savanoriai galės rasti jūsų skelbimą per paeišką.
✓
✓
✓

Jei jūsų veikloje gali dalyvauti grupės žmonių (sakykime, daugiau nei 10), pažymėkite varnele „Tinka
grupėms“, kad savanorių vadovai galėtų taip pat lengviau rasti grupėms tinkamas veiklas ir jus!
Šiuo metu minimalus savanorių amžius yra 18 m., tačiau savanoriai gali registruotis su „svečiais“, t.y.
jie gali dalyvauti su atžalomis, suderinus su jumis.
„Maksimalus dalyvavimas“ reiškia kiek maksimaliai žmonių galite priimti į šią veiklą. Jei registruosis
daugiau, šiems savanoriams automatiškai ateis el. laiškas, jog jie įtraukti į laukiančiųjų sąrašą.

PASTABA: Pirminė poveikio sritis suskirstyta pagal Darnaus vystymosi tiklsus, kadangi verslo įmonės,
korporacijos savo socialinės atsakomybės kryptis taip pat formuoja atsižvelgiant į šią pasaulinę
darbotvarkę, tai gali būti aktualu jiems vykdant organizacijos ar veiklos paiešką platformoje.
Savanoriškos veiklos skelbime galite stilizuoti tekstą ir įkelti paveikslėlį, tačiau rekomenduojame parinkti
adekvataus dydžio ir kokybišką nuotrauką ar paveikslėlį, kad skelbimas būtų patrauklus ir patogus matyti.
Visi registracijos mygtukai yra po tekstu ir paveikslėliu.
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Atkreipiame dėmesį, jog skelbimas yra jūsų organizacijos veidas – jie visi bus prieinami visiems, kas užsuks
į svetainę, taip pat nuo pateikimo priklausys, kiek susidomėjusių žmonių spustels mygtuką.
Kvietimas turi būti informatyvus. T.y. toks, kurį perskaičius nekyla klausimų. Tai galėtų atsakyti į
klausimus:
•

Kokias veiklas reikės daryti savanoriui(iams)?

•

Su kiek žmonių komandoje bus dirbama?

•

Kas bus tikslinė grupė (kiek asmenų, koks amžius, kuo pasižymi?)

•

Kur vyks veikla? (lauke, patalpose, virtualiai, ...)

•

Kokiomis priemonėmis turi pasirūpinti savanoriai (ar kokias suteiksite jūs)?

•

Ko gali tikėtis savanoriai? (intensyvu, triukšminga, dėmesio reikalaujantys vaikai ir pan.)

•

Tekstas turėtų išreikšti emociją (išlaikant tikslinės grupės orumą ir įgalinimą), žinutė – „Mes jūsų
tikrai laukiame“ ir „Bus įdomu“! Jei adekvatu – gali būti ir šmaikštu!

•

Dar geriau, jei paminima, ką gali „pasiimti“ savanoriai – stipresnės rankos ir kojos, geros emocijos,
pralavinti 9 klasės matemtikos įgūdžiai ir pan.
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II.

KONTAKTAI IR RYŠIAI

Skydelio meniu taip pat rasite Kontaktai (Matoma dėl ryšių). Čia galite rasti informaciją apie visus
kontaktus, kurie turi ar turėjo ryšį su jūsų organizacija.
Kontaktai – visi asmenys susiję su jūsų organizacija: savanorių koordinatoriai ir savanoriai, o taip pat
savanorių vadovai (įmonių atsakingieji koordinatoriai).
Ryšiai – tai savanoriai, kurie išreiškė susidomėjimą veikla, užsiregistravo arba sudalyvavo jūsų
organizuojamoje veikloje.
Šiame meniu yra galimybė eksportuoti visą sąrašą duomenį į CVS (Excel) formatą.

III.

SAVANORIŲ ORGANIZAVIMAS (darbas su Ryšiais)

Atvėrus konkrečią savanorišką veiklą, galite matyti visą sąrašą žmonių, kurie susidomėjo ar užsiregistravo
į jūsų paskelbtą savanorišką veiklą (ar veiklų seriją), o taip pat jau praėjusias veiklas ir jų istoriją. Tai yra
jūsų organizacijos ryšiai (connections):

Čia galite matyti, koks čia esančių asmenų vaidmuo – savanoris ar savanorių vadovas, taip pat, kiek
valandų savanoriavo (jas gali savanoriai įrašyti patys savo paskyroje, o jūs patvirtinti).
Veiksmai
-

Žiūrėti – peržiūrėti savanorio profilį individualiai.
Redaguoti – galite pakeisti savanorio būseną, įvesti svečių skaičių (pvz., jei kartu dalyvavo ir
neregistruoti savanoriai ar vaikai), dalyvavimo būseną, pradžios ir pabaigos datas, įvesti
savanorystės valandas.
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Būsenos:

Patvirtinta – kuomet priimate savanorį(ę) savanoriauti
Atmesta – jei dėl kokių nors priežasčių šio(s) savanorio(ės) negalite priimti.
Įtraukti į laukiančiųjų sąrašą – jei yra tikimybė, jog atkris anksčiau užsiregistravę savanoriai. Galioja
toms registracijoms, kurios nėra 1 tipo (Pagal datą ir laiką + Registracija)
Visai atvejais, pakeitus savanorio būseną, šie gaus automatinį pranešimą į el. paštą!

Kuomet baigiasi savanorystė, jūs galite patvirtinti valandų skaičių, arba pažymėti, jog asmuo
nedalyvavo. Tai yra svarbu įmonių savanorystės atveju, kadangi savanorių vadovas nori žinoti bendrą
įmonės statistiką, tendencijas, kadangi savanoriaujama darbo metu, tai ir valandų skaičius yra svarbu.
Jei Dalyvavimo stulpelyje prie savanorio yra įrašyta būsena „Patikrinkite“, tai reiškia, jog to
savanorio(ės) valandos ir dalyvavimas po savanorystės dar nėra patvirtintas jūsų.
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Jei reikia kelis, ar masiškai patvirtinti ar atmesti savanorius, galite tai padaryti su šiais dviem mygtukais
„Žymėjimas patvirtintas“ ir „Žymėjimas atmestas“.
Taip pat siųsti el. laišką vienam ar keliems savanoriams, šiame šablone yra automatiškai sugeneruotas
laiškas apie jūsų šią savanorišką veiklą: laikas, data ir vieta su žemėlapiu. Tačiau, esant reikalui, visą
turinį galite redaguoti.
Pridėti ryšį – naudojame tuomet, kai koks nors žmogus, kuris jau yra jūsų ryšių sąraše, sudalyvavo
savanoriškoje veikloje arba ketina dalyvauti, jūs jį galite pridėti patys:
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Pačioje savanoriškos veiklos puslapio pabaigoje yra galimybė redaguoti savanoriškos veiklos ar visos įvykių
serijos planavimą:

Galite keisti pradžios-pabaigos laiką, datą, savanoriškos veiklos koordinatorių, dalyvių skaičių ar vietą.

Atšaukti veiklą – tokiu atveju visi savanoriai, kurie registravosi, gaus pranešimą į el. paštą, jog veikla
atšaukiama ir paraginami peržiūrėti kitas šios veiklos datas.
Rekomenduojame naudoti šią funkciją tik labai esant reikalui, kadangi dažni atšaukimai formuoja
nepatikimos organizacijos įvaizdį.
Jei suklydote ir būtinai reikia pašalinti savanorišką veiklą, praneškite mums savaplatforma@gmail.com.
Taip yra todėl, kad sistema kompleksiška ir norint nesugadinti viso kalendoriaus algoritmo, turime
specialia tvarka trinti duomenis. Tačiau galite pakeisti savanoriškos veiklos datą į praėjusią datą (tokiu
būdu duomenys išliks, tačiau nebus matomi savanoriams.
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IV.

MANO ORGANIZACIJA

Kuriant organizacijos profilį labai rekomendojame pateikti organizacijos misiją, kadangi tai dažniausiai
sudomina savanorius. Taip pat svarbu, jog įkeltumėte logotipą, parinktumėte poveikio sritį (pagrindinę) ir
aprašytumėte organizacijos poreikius savanoriškai veiklai. Jūsų profilį galės filtruoti įmonės ir kiti piliečiai,
tai yra viešai prieinama informacija.

Organizacijos kontaktai – tai visi kontaktai, kuriuos jūs priskyrėte, ar sukūrėte. „Partner staff“ – reiškia,
jog šis asmuo gali matyti tai, ką dabar matote jūs – informciją apie savanoriškas veiklas, savanorių
duomenis, jūsų organizacijos profilį. Ir viską gali redaguoti.
Savanorio (volunteer) statusas leidžia tik matyti to asmens informaciją, tai reiškia, jog kitų savanorių.
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Pasikeitė savanorių koordinatorius, ar norite įtraukti daugiau žmonių į savanoriškų veiklų ir savanorių
koordinavimą? Tuomet spauskite „Sukurti organizacijos kontaktą“. Suvedus kontaktinius duomenis, šis
asmuo atsiras jūsų organizacijos kontaktų sąraše, tuomet galite „Reikalauti portalo prieigos“. Šis mygtukas
išsiunčia SAVA patforma administratoriui el. laišką su nuorodą, kurį žmogų patvirtinti, kaip jūsų
organizacijos savanorių koordinatorių.

V.

PRANEŠIMAI (reports)

Pranešimai, arba ataskaitos – tai įrankis įvairiais pjūviais gauti suvestines apie savanoriškas veiklas ir
savanorius. Ataskaitos gali būti metinės, mėnesio arba pasirinktomis datomis ir įvairiais kriterijais: pagal
savanorių dalyvavimą tam tikru metu ar tam tikro pobūdžio veiklose, analizuoti pasirinkmus pagal
savanorio demografines savybes ir pan. Pasirinkus atitinkamą ataskaitos tipą, galėsite parsisiųsti
informaciją CVS ar Excel formatu į savo kompiuterį ir toliau naudoti savo reikmėms. Tai padės stebėti
tendencijas, kaupti informaciją apie organizacijos istoriją su savanoriais.
Jei kyla klausimų, ar nesklandumų, susisiekite, prašome el. paštu savaplatforma@gmail.com 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.
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