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APIE SAVA PLATFORMĄ
Sveiki atvykę. SAVA yra savanorystės pažinčių svetainė. Ji skirta visiems, kurie ketina dalį
laiko skirti kokybiškai pagalbai ir turi noro dalį savo laiko paversti pridėtine verte pilietinėms
organizacijoms.
Savanoriams SAVA padeda ne tik rasti poreikius atitinkančias savanoriškas veiklas,
organizacijas, bet ir matyti savo veiklą, gauti veiklos istoriją ir lengvai komunikuoti su
savanoriškos veiklos koordinatoriumi.
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 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

✓

Jei turite pasiūlymų, klausimų ar pastebėjimų, parašykite mums info@savaplatforma.lt,
siekiame tobulinti svetainę, kad ji būtų patogi jums.
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PRIEŠ STARTUOJANT
Savanorystė yra asmens įsipareigojimas savo finansiškai neapmokama veikla
prisidėti prie ne pelno siekiančios organizacijos veiklos, kurioje kuriama
vertė bendruomenei ir savanoriui. Savanorystės vietą bei įsipareigojimo laikotarpį
asmuo pasirenka laisva valia, suderinęs su savanorius priimančia organizacija.
Savanorystė remiasi naudos visuomenei ir asmeniui, bendradarbiavimo bei
lankstumo principais. Savanorystė, nors ir labai artima savo prigimtimi, tačiau tai
nėra aukojimas, taip pat tai nėra praktika ar narystė organizacijoje. Savanorystė yra
abipusis susitarimas, o tikslas – siekti organizacijos misijos, atkreipkite dėmesį į
misiją!

KAIP PASIRINKTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ?
SAVA platforma nuolat pildosi įvairiomis veiklomis, į kurias galite registruotis tuoj
pat, arba domėtis – pasitikslinti su koordinatoriumi, pasiteirauti. Kalendoriuje galite
matyti veiklas, į kurias galima registruotis tuoj pat, tačiau daugiau veiklų galite rasti
per paiešką įvesdami įvairius kriterijus – kontaktinę ar nuotolinę veiklą, pagal
specialiuosius ar bendruosius įgūdžius, tikslinę grupę, organizaciją ar organizacijos
darnaus vystymosi tikslus (žr. Kaip naudotis plaltforma)

Ką svarbu įvertinti renkantis savanorišką veiklą
Dauguma “čia ir dabar registracijos” veiklų skirtos komandoms, ar nereikalauja
specialaus pasirengimo, paprastai neapima tiesioginio darbo su tiksline grupe. Tai
veiklos itin tinkamos susipažinimui su organizacija ir bendrai patirčiai su komanda.
Pažinus organizaciją lengviau įvertinti tolimesnes galimybes prisidėti.
Filtruojant veiklą pagal įgūdžius, galite rasti sau tinkamą profesinę savanorystę.
Profesinė savanorystė reiškia, jog tikimąsi tam tikrų žinių ar įgūdžių užduočiai atlikti,
kurios yra daugiau nei vidutinės, specialisto lygmens. Tokia savanorystė neretai yra
nuotolinė, gali reikėti pasirengimo, susipažinimo su įstaiga, kad galėtumėte atlikti
užduotį. Susitikrinkite, ar galite tiek laiko skirti darbo metu, kokios laiko paskirstymo
galimybės, galbūt galite užduotį dalintis su kolega. Tokia veikla yra galimybė
praplėsti savo profesinę patirtį naujame kontekste ir ženkliai prisidėti prie
organizacijos vystymosi.
Platformoje galite rasti veiklas, kurios susiję su žmonėmis – su rūpinimusi socialiai
pažeidžiamų grupių įtrauktimi, su vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų švietimu, ugdymu,
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taip pat meną ir kultūrą puoselėjančias organizacijas, aplinkosaugos ir sporto
organizacijas. Gali būti, jog savanorystės poreikiai organizacijoje nesusiję su
tiesiogine veikla, tačiau taip pat gyvybiškai svarbūs, pavyzdžiui – pagalba bičių
ūkyje, kuris priklauso žmonių su negalia dienos centrui - prekyba medumi padeda
organizacijai išlaikyti finansinį stabilumą.
Jei ketinate skirti laiką kontaktinei savanorystei, siūlome įvertinti visus praktinius
aspektus – ar patogi vieta nuvykti, ar laikas nesikerta su kitais svarbiais jūsų
gyvenimo aspektais, įvertinkite, ar galite toleruoti triukšmą, kvapą, taip pat ar
savanoriška veikla reikalaus daug bendrauti, ar jūsų sveikata tinkama atlikti
užduotį, ar pati organizacijos misija yra artima Jūsų pasaulėžiūrai, atkreipkite
dėmesį, jog kai kurios organizacijos turi ir religinį aspektą, paprastai savanoriams
nėra keliamas lūkestis būti tikintiems, tačiau svarbu patiems įsiverinti, ar tai jums
priimtina. Atvirai ir sąžiningai su savimi apsvarstykite, kokie Jūsų lūkesčiai šiai
veiklai, tai padės įsivertinti, kokią veiklą pasirinkti geriausia.

KAIP NAUDOTIS SAVA PLATFORMA?
Pateikite savo duomenis registracijos formoje. Mes įsipareigojame pateiktus
duomenis atitinkamai saugoti ir naudoti tik mūsų partnerėms
organizacijoms susisiekti su Jumis, pateikti asmens duomenys tvarkomi
pagal mūsų sudarytą Privatumo politiką.
Užsiregistravus galėsite:
•

redaguoti savo profilį

•
registruotis į savanoriškas veiklas tuoj pat arba domėtis ir bendrauti su
savanorių koordinatoriumi
•

atšaukti savo registraciją

•

palikti atsiliepimą apie organizaciją

•

įrašyti savo bendruosius ar specialiuosius gebėjimus

•

filtruoti savanoriškas veiklas pagal atitinkamus gebėjimus

•

matyti savo veiklos istoriją – savanorystės vietas, valandas, ir kt.

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PAIEŠKA
DĖMESIO: veiklos, kurios numatytos konkrečiomis datomis, yra matomos veiklų
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kalendoriuje, tačiau kitos veiklos, kurioms numatytas tik laikotarpis, kurio metu
organizacija ieško savanorio, yra matomos per savanoriškų veiklų paiešką.

Savanoriškų eiklų galite ieškoti pagal vietą – ar tai tiesioginio kontakto ar nuotolinė
veikla. Taip pat jūsų patogumui pagal atstumą – tikslų atstumą matysite, jei atidarę
langą suteikėte leidimą Google nustatyti jūsų vietovę.

Savanoriškos veiklos pasiūlymo tipas:
Pagal laiką ir datą – konkrečioms dienos
priskiriamos veiklos
Planuojama individualiai – visos veiklos, kurioms
nėra numatyta datų. Tokios veiklos paprastai
būna įgūdžių savanorystė (dizainas, vertimai,
konsultacijos ir pan., Pro bono ar nuotolinė)
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Jei jums, ar jūsų darbovietei svarbi kuri nors
konkreti darnaus vystymosi tema (plačiau
skaitykite DVT), galite filtruoti veiklas pagal
darnaus vystymosi prioritetus. Šioje grafoje
rodomi tik prioritetai, kuriems paskelbtos veiklos.

Čia galite pasirinkti įgūdžius, kurių ieško
organizacijos.

Veiklos tipas – nusako veiklos pobūdį. Tai reiškia,
jog galite pvz. pasirinkti tikslinę grupę žmonėmis
turinčiais negalią, tačiau veiklą galite rinktis
rankdarbius. Tokiu būdu galite išfiltruoti labiausiai
jūsų poreikius atitinkančias veiklas.

Galite taip pat rinktis pagal tikslinės grupės amžiaus
kategoriją. Tai iš tiesų svarbi aplinkybė, kadangi
skirtingo amžiaus žmonės veikia skirtingus dalykus
ir gali reikėti skirtingų asmenybinių savybių dirbti su
vaikais ar su suaugusiais žmonėmis.
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Uždėkite varnelę, jei planuojate įsitraukti į grupinę
savanorystę – su draugais, bičiuliais, ar kitais
žmonėmis.

Rinkdamiesi prie kurios tikslinės grupė gerovės
norėtumėte prisidėti, būtinai įvertinkite praktinius
aspektus, pvz. jei esate judraus būdo, galbūt tiktų
aktyvi veikla su jaunimu ar vaikais, o galbūt norisi
lėto ritmo ir rimties – tam puikiai tinka bendrauti
su senoliais. Tačiau taip pat svarbu apsvarstyti ir
savo vertybes, kas jums svarbu, kuri visuomenės
problema neduoda ramybės, ar kirba viduje
smalsumas, o kaip man ten sektųsi?

Kvietimo kodas yra skirtas įmonių savanoriams,
kurių veiklų kalendorius jau yra numatytas. Jei
jūsų darbovietė yra Platformos partneriai,
kreipkitės dėl specialaus kodo į jūsų įmonės
personalo
vadovą(ę)
arba
socialinės
atsakomybės specialistą(ę).
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Savo paieškas galite išsaugoti, kad kitą sykį nereikėtų iš
naujo suvesti tų pačių duomenų. Paieškas galite
pavadinti ir turėti visą kolekciją!

REGISTRACIJA
Savanoriškos veiklos kuriamos skirtingais būdais, tad ir registracija į jas šiek tiek
skiriasi, galite rinktis savanorystę:

1.

Pagal datą ir laiką + Registruotis

2.

Domėtis

2.1

Domėtis tvarkaraščiu
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Registracija konkrečiu laiku ir data

Virtuali savanorystė tik domėjimuisi

1.

Registruotis. Naudojamas norint tuoj pat užsiregistruoti į savanorišką veiklą.

Spustelėjus šį mygtuką priimanti organizacija priima jūsų registraciją, kaip
galutinę ir lauks jūsų savanorsytėje burodytu 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.
2.

Domėtis. Šis registracijos tipas leidžia savanoriams išreikšti susidomėjimą

paskelbta veikla, tačiau nesate automatiškai patvirtinama(s). Ši registracija tinka,
kuomet nėra svarbios savanorystės datos (pvz. norite tartis individualiai ir laikas nėra
pririštas prie konkrečių veiklų, kaip kad dienos centro vaikų užimtumas ir pan.).
Tuomet savanorių koordinatorius peržiūri susidomėjusių savanorių sąrašą ir gali
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jūsų registraciją priimti arba atmesti. Jei savanoris patvirtinamas, koordinatorius
gali ko nors paklausti, ar informuoti papildomai, galbūt paprašyti kokio nors
dokumento ir sutarti pirmojo susitikimo laiką ir vietą.
3.
Domėtis tvarkaraščiu. Kai kuriais atvejais matysite daugybę datų, kuriomis
numatomos veiklos, tačiau leidžiama tik Domėtis. Šiuo atveju jūs matote visą tam
tikros veiklos tvarkaraštį (pvz. futbolo treniruotės vaikams vaikų dienos centre),
kada savanoriai reikalingi reguliariai (t. Y. pirmadieniais 9–17 val. ir penktadieniais
9–12 val.) 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.
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ĮGŪDŽIAI
SAVA platformoje galite įveiklinti turimus specialiuosius ar bendruosius įgūdžius. Sudarykite
savo įgūdžių profilį, kad galėtume, esant reikalui jus informuoti apie tokių įgūdžių poreikį.
Daugybė nevyriausybinių organizacijų iš tiesų dairosi rimtesnės pagalbos, tokiu būdu
sukuriama didesnė vertė ir geriau pasirūpinama savo bendruomene ar efektyviau vykdoma
misija.

Įgūdžių profilis neįpareigoja jūsų jų panaudoti, tačiau gali padėti efektyviau surasti jums
veiklas arba mums atliepti organizacijų poreikius. Sertifikatai nėra privaloma, nebent
išimtiniais atvejais.
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SAVANORIAUKITE SU KOMANDA
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. Šiuo atveju svarbu filtruoti veiklas, kurios pažymėtos „Tinka grupėms“.
Sukurti komandą galite prisiregistravę ir paspaudę nuorodą SAVANORIAMS -> NARIŲ SRITIS
-> MANO KOMANDOS:

Kuomet užregistruosite komandos narius, jie gaus pranešimą į savo elektroninį paštą, taip
pat gaus pranešimus apie būsimas veiklas ir jų pakeitimus. Užsiregistravus į savanorišką
veiklą visuomet į el. paštą atkeliauja laiškelis su žemėlapiu ir koordinatėmis, veiklos
pavadinimu ir vieta, taip pat prieš veiklą atkeliauja priminimas. Tokiu būdu viską planuoti ir
atsiminti yra lengviau!
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KIEK LAIKO SKYRĖTE SAVANORIŠKAI VEIKLAI?
SAVA platforma ypatinga tuo, jog joje galima ne tik stebėti kiek laiko skirta savanoriškai
veiklai, bet ir gauti patvirtinimą iš savanorius priimančios organizacijos. NARIŲ SRITYJE taip
pat galite pranešti apie savanoriškai veiklai skirtas valandas patys ir gauti patvirtinimą:

Kuomet baigiasi savanorystė, jūs gausite pranešimą apie savanorystės valandas
bei pranešimą, kuomet valandos patvirtintos.
Pasibaigus savanorystei labai laukiame jūsų atsiliepimo apie organizaciją ar veiklą:
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Savo veiklos apžvalgoje taip pat matysite į kokias veiklas esate užsiregistravęs(usi)
ir atitinkamai atšaukti, arba pasilikti veikloje. Tai bendrauti paprasčiau!
DĖMESIO: jei registruodamiesi į veiklas suklydote ar pasikeitė jūsų planai, būtinai
pašalinkite save iš savanoriškos veiklos. Padarykite tai ne vėliau nei 24 val. iki veiklos
pradžios.
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PABAIGAI - SAVANORIO ETIKOS KODEKSAS
Savanorystės metu – net jei ji labia trumpa, tikėtina, jog pažinsite organizaciją iš
vidaus, sužinosite daugiau apie bendruomenę ir konkrečius asmenis. Dažnai po
savanorystės patirčių norisi dalintis įspūdžiais su kitais, atkreipiame dėmesį, jo labai
svarbu laikytis savanorystės etikos:
- natūralu jausti pranašumą prieš mažiau prisitaikiusius šiame pasaulyje žmones,
tačiau svarbu siekti priimti kitą su pagarba ir palaikyti kito žmogaus orumą,
nepaisant to, kokioje situacijoje duotuoju momentu šis asmuo yra. Savanorystėje
kiekvienas esame su savo stiprybėmis ir silpnybėmis. Siekis yra vieni kitus įgalinti,
suteikti savarankiškumo, vertingos patirties ir patirti save ir kitą pagarbiame
santykyje.
- laikytis konfidencialumo principo - neatskleisti žinių ar istorijų apie socialiai
pažeidžiamus asmenis, kad nebūtų identifikuoti. Kartais ir patys žmonės atskleidžia
nepamatuotai daug ir nepamatuotai greitai, saugokime jų pasitikėjimą kitais.
- dalinantis patirtimi laikytis pagarbios leksikos, neklijuojant etikečių: vietoje
“invalidai”, sakome “negalią turintys žmonės”, vietoj “pacanai” ar “nemotyvuotas
jaunimas”, sakome jaunuoliai, kiekvienas žmogus yra motyvuotas, tik ne tam, ko
mes tikimės. Vietoj “benamiai” – benamystę išgyvenantys žmonės. Atpasakodami
situaciją visuomet įvertinkime iš kito žmogaus perspektyvos. Žodžiais kuriame
realybę ir formuojame kitų žmonių požiūrį.

Jei

kyla

klausimų,

ar

nesklandumų,

susisiekite,

prašome

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.
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