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Savanorystės apibrėžimas
Vieno bendro savanorystės apibrėžimo nėra. Visgi, trumpai apžvelgus esamas 
savanorystės traktuotes, galima išskirti tris pagrindinius jos principus, būtent:

	 už šią veiklą nemokamas atlygis, 

	 asmenys šia veikla užsiima laisva valia,

	 ši veikla yra naudinga kitiems.1

Vienintelis savanorystės apibrėžimas Jungtinės Karalystės teisės aktuose yra 
pateiktas 1997 m. Policijos įstatyme2, kuriame savanoris apibrėžtas kaip: 

„Asmuo, užsiimantis veikla, kuriai vykdyti reikia laiko, kuri yra neatlyginama 
(išskyrus kelionės ir kitas faktines su šia veikla susijusias išlaidas) ir kuria siekiama 
atnešti naudos kokiai nors trečiajai šaliai, t.y. ne (tik) artimam giminaičiui“. 
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4 5Savanoriškos veiklos rūšys
Jungtinių Tautų aiškinamajame konsultacijoms skirtame 
dokumente3 nurodyta, kad yra ne mažiau kaip keturios 
savanoriškos veiklos rūšys. Tai:

1. Savitarpio pagalba arba savipagalba 

2. Filantropija arba tarnystė kitiems

3. Bendrininkavimas – turimas omenyje atskirų individų 
vaidmuo valdymo procese, pradedant atstovavimu vyriausybės 
patariamuosiuose organuose ir baigiant individų, kaip vartotojų, 
dalyvavimu rengiant vietos projektus.

4. Vieša parama ar kampanijų organizavimas

Visų šių rūšių savanoriškos veiklos esama visame pasaulyje, tačiau gerokai skiriasi 
formos, kuriomis pasireiškia vienos ar kitos rūšies savanorystė, ir šių rūšių proporcijos ar derinys 
konkrečioje šalyje, kadangi didelę įtaką savanoriškos veiklos pobūdžiui turi šalies ekonominė, 
socialinė ir politinė struktūra.

Anglijoje savanorystė pasireiškia visuose visuomenės sektoriuose: tiek viešame, tiek ir privačiame, 
taip pat visuomeniniame ir bendruomenių sektoriuose. Šiai veiklai vykdyti sukurta atitinkama 
savanorystės infrastruktūra, todėl organizacijų siūlomomis savanoriškos veiklos galimybėmis gali 
pasinaudoti kiekvienas norintysis. Pavyzdžiui, daugelis darbdavių savo darbuotojams siūlo darbdavių 
remiamą savanorišką veiklą3: darbdaviai gali suteikti darbuotojams laiko jų savanoriškai veiklai arba 
imtis įgyvendinti oficialias darbdavių remiamas savanoriškos veiklos programas.

Esama įvairaus dydžio savanorių organizacijų – nuo vieno ar dviejų savanorių iki nacionalinės 
savanorių organizacijos ar atsargos savanorių. Labai skiriasi ir savanorystės skatinimas bei jai 
teikiama pagalba – kai kurios organizacijos turi atitinkamus pagalbos darbuotojus ir yra parengusios 
savanoriškos veiklos kryptis. 

Savanoriškos veiklos svarba
Anglijoje savanoriška veikla yra plačiai paplitusi. Savanoriai įneša svarų indėlį kuriant stipresnes bei 
darnesnes bendruomenes ir teikia naudą visuomenei daugybe įvairių būdų. Savanorystė itin svarbi 
šiose srityse:

	 teikiant viešąsias paslaugas,

	 kuriant visuomeninį kapitalą4 ir pasitikėjimą tarp individų ir bendruomenių, 

	 teikiant pagalbą labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams,

	 vystant žmonių įgūdžius ir galimybes įsidarbinti,

	 skatinant integraciją, 

	 sutelkiant bendruomenę,

	 ugdant aktyvius piliečius ir aktyvias bendruomenes.

Sąvoka „savanorystė“ apima gerokai daugiau veiklos, nei daugelis paprastai mano, įskaitant būdus, 
kuriais žmonės skiria laiko, kad atneštų naudos savo bendruomenėms. Tai:

	 viešosios paslaugos, pvz., vietos policijoje, sveikatos priežiūros įstaigose, mokyklose ir 
bibliotekose;

	 socialinės rūpybos tarnybos, kuriose dirba savanorių ir bendruomenių organizacijos;

	 sporto, laisvalaikio, kultūros, aplinkos apsaugos ir pilietiniai klubai bei organizacijos;

	 savitarpio ir savipagalbos organizacijos, kurias įsteigia bendrus skiriamuosius bruožus, 
padėtį ar interesus turintys žmonės;

	 socialinė veikla ir visuomeniškas aktyvumas, pasireiškiantis tiek per formalias 
organizacijas, tiek prisiimant asmeninius ar neformalius įsipareigojimus;

	 neformali pagalba draugams ir kaimynams.

Savanorystės vertė
Savanorišką veiklą lengva nuvertinti, tačiau iš tiesų milijonų žmonių gerovė priklauso nuo savanorių 
ir savanoriškos pagalbos kuriant bei aptarnaujant tūkstančius bendruomenių.

	 2008 m. Anglijoje savanoriškoje veikloje dalyvavo 71 proc. suaugusiųjų, arba 30 mln. 
žmonių;5

	 2010 m. savanorių indėlis į JK ekonomiką vertinamas 18 mlrd. svarų sterlingų;

	 62 proc. savanorių įsijungė į šią veiklą todėl, kad norėjo pagerinti tam tikrus dalykus arba 
padėti žmonėms;

	 6 iš 10 oficialių savanorių teigia, kad dalyvaudami savanoriškoje veikloje jie įgijo naujų 
įgūdžių;

	 87 proc. darbdavių mano, kad savanorystė gali padėti siekiant karjeros;

	 dalyvaujant savanoriškoje veikloje paprastai pagerėja tiek fizinė, tiek psichinė sveikata.
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Nuolatiniai 
oficialūs 
savanoriai

Visi 
oficialūs 
savanoriai

Nuolatiniai 
neoficialūs 
savanoriai 

Visi 
neoficialūs 
savanoriai

2009-10 25% 40% 29% 54% 

2008-09 26% 41% 35% 62% 

2007-08 27% 43% 35% 64% 

2007 m. atlikto savanoriškos ir labdaringos veiklos Anglijoje tyrimo „Helping Out“ („Pagalba ištikus 
bėdai“)7 rezultatai:

Oficialiai savanoriškoje veikloje dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas  

pagal amžių 

16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ Visi

Visi oficialūs savanoriai 57% 57% 64% 58% 64% 53% 59%

Nuolatiniai oficialūs savanoriai 43% 34% 36% 38% 42% 41% 39%

Retkarčiais savanoriškoje 
veikloje dalyvaujantys asmenys 
arba vienkartiniai savanoriai

13% 23% 28% 20% 22% 12% 20%

Savanoriškoje veikloje 
nedalyvaujantys asmenys

43% 43% 36% 42% 36% 47% 41%

Oficialiai savanoriškoje veikloje dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas  

pagal lytį 

Vyrai Moterys Visi

Visi oficialūs savanoriai 54% 64% 59%

Nuolatiniai oficialūs savanoriai 35% 43% 39%

Retkarčiais savanoriškoje veikloje dalyvaujantys 
asmenys arba vienkartiniai savanoriai

19% 21% 20%

Savanoriškoje veikloje nedalyvaujantys asmenys 46% 36% 41%

Oficialiai savanoriškoje veikloje dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas  

pagal užimtumą 

Tarnautojas
Savarankiškas 
darbuotojas

Nedirba Visi

Visi oficialūs savanoriai 62% 60% 55% 59%

Nuolatiniai oficialūs savanoriai 38% 36% 40% 39%

Retkarčiais savanoriškoje veikloje 
dalyvaujantys asmenys arba 
vienkartiniai savanoriai

24% 24% 15% 20%

Savanoriškoje veikloje 
nedalyvaujantys asmenys

38% 40% 45% 41%

Pagalba savanoriškai veiklai
Gerai savanoriškai veiklai užtikrinti būtina kokybiška pagalba. 
Savanorystė teikia didžiausią naudą tada, kai savanoriams 
padeda tinkamai parengti bei reikiamų išteklių turintys 
organizatoriai ir vadovai, kurie ir patys gali būti savanoriai 
(bet nebūtinai). Esant kokybiškai pagalbai, didesnė 
tikimybė, kad savanoriai šios veiklos imsis ir ateityje.

Anglijoje sukurta savanorystei reikiama infrastruktūra: 
savanorių centrai (žr. aprašymą toliau) yra įsikūrę 
daugumos miestų centrinėse vietose, taip pat 
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigose 
bei kai kuriose privačiose bendrovėse, kurios 
yra parengusios korporacinės ir socialinės 
atsakomybės planus. Savanoriškos veiklos 
infrastruktūra padeda savanoriams teikti didesnę 
naudą bendruomenėms, pavyzdžiui, didinant 
galimybes įsidarbinti8 ar mažinant recidyvinio 
nusikalstamumo lygį.9

Pastaraisiais metais daug investuota į savanorių valdymo sistemą, 
ir tai jau davė gerų rezultatų. 2007 m. atlikto nacionalinio tyrimo 
metu geresnio savanoriškos veiklos organizavimo pasigedo 31 proc. 
respondentų – gerokai mažesnis skaičius lyginant su10 1997 m., kai per tokį pat tyrimą šį trūkumą 
nurodė 71 proc. respondentų.11 

Gaudamos geresnę pagalbą, organizacijos į savanorišką veiklą galėtų įtraukti daugiau žmonių: 73 proc. 
savanorių organizacijų užverbuotų daugiau savanorių, jeigu turėtų daugiau reikiamų išteklių.
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Savanorystė gali duoti visokeriopos socialinės naudos. 
Investuotų išteklių nefinansinei vertei išmatuoti 
naudojamas socialinės investicijų grąžos apskaičiavimo 
metodas, kadangi socialinė vertė paprastai neatsispindi 
finansinėse ataskaitose.

Kalbant apie pačius savanorius, įsitraukę į naują 
veiklą žmonės neretai pradeda save labiau vertinti, 
įgyja naujų įgūdžių ir patirties, reikalingos ieškant naujų 
karjeros galimybių, taip pat prasiplečia jų socialiniai tinklai. 
Bendruomenėms savanorystė naudinga tuo, kad tik savanorių 
dėka vyksta tam tikros veiklos ir teikiamos tam tikros paslaugos. Be 
to, nustatyta, kad į savanorišką veiklą įtraukus grupes, kurioms gali grėsti 
socialinė atskirtis, pagerėja sveikatos rodikliai, sumažėja nusikalstamumas ir 
savanorių teikiamos naudos sąnaudos.

	 JK leidžiamo Pilietinės visuomenės almanacho (Civil Society 
Almanac) 2010 m. duomenimis, vietoje oficialių savanorių įdarbinus 
etatinius darbuotojus, Jungtinei Karalystei tai kasmet kainuotų 21.5 
mlrd. svarų sterlingų.12

	 Valstybinės sveikatos apsaugos tarnybos patikos fondų grąža, gaunama už 
kiekvieną į savanorystę investuotą svarą sterlingų, vertinama 10,34 GBP. 

	 Vidaus reikalų ministerijos audito duomenimis, kiekvieno į savanorišką veiklą viešajame 
sektoriuje investuoto svaro sterlingų grąža buvo 30 GBP.13

	 Apie 30 milijonų savanorių šiai veiklai per mėnesį skiria 378 mln. valandų, tokiu būdu 
vietos bendruomenėms visoje šalyje suteikdami naudos už milijardus svarų sterlingų.14

	 Paskaičiuota, kad savanoriams pakeisti reiktų apie vieno milijono etatinių darbuotojų, 
kurie šalies ekonomikai kasmet kainuotų 18 mlrd. GBP (skaičiavimai remiasi medianiniu 
valandos darbo užmokesčiu).15

Viešosios paslaugos
Minėtieji duomenys rodo, kad savanorystės finansinis indėlis viešajame sektoriuje iš tiesų yra 
milžiniškas. Savanoriai darbuojasi Valstybinėje sveikatos priežiūros tarnyboje veždami žmones pas 
gydytojus ir namo; ligoninėse ar slaugos ligoninėse, kuriose veikia labdaros organizacijos, tokios kaip 
„Macmillan Cancer Support“ ir „Marie Curie Cancer Care“, kurios rūpinasi onkologiniais ligoniais; 
taip pat savanoriai teikia išskirtinai savanoriams patikimas paslaugas, tokias kaip maisto išvežiojimas 
nepasiturintiems žmonėms.

Esama ir daugybė kitų paslaugų, kurios labai priklauso nuo savanoriško darbo. Tai Pakrančių apsaugos 
gelbėjimo tarnyba (Coastguard Rescue Service), Kalnų ir urvų gelbėjimo tarnyba (Mountain and Cave 

Rescue Service; 3500 savanorių Anglijoje ir 
Velse16), gamtinę aplinką sauganti organizacija 
„Natural England“ (gamtos draustinius saugo 
2200 savanorių17), teismai (30 000 savanorių 
magistratų teismų teisėjų Anglijoje ir Velse18) 
ir policija (daugiau nei 15 000 konsteblių 

specialiesiems pavedimams19).

Tais atvejais, kai savanoriams tenka antraeilis 
vaidmuo šalia etatinių darbuotojų, savanorių 

suteikta pagalba leidžia tiems darbuotojams geriau 
susikaupti ir tokiu būdu efektyviau atlikti savo 

darbus. Savanoriai įneša indėlį ir gerinant vartotojų 
patirtį – skirdami žmonėms laiko ir emocinę paramą, jie 

padidina už pinigus gaunamą vertę. Galiausiai, savanorių dėka 
galima užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms ateityje. 

Tapę jaunų žmonių vadovais (mentors) ir draugais (befrienders), 
organizuodami jiems socialinę ir sportinę veiklą, savanoriai gali padėti 

užtikrinti, kad šie žmonės nepatirtų socialinės atskirties ar neturėtų sveikatos problemų.

Mažinant išlaidas viešosioms paslaugos, svarbu mokamų darbų nepakeisti savanoriška veikla. Vietos 
valdžios institucijos turi aktyviai remti pozityvius savanorių ir mokamų darbuotojų santykius. 
Organizacija „Volunteering England“ ir Profesinių sąjungų kongresas suderino chartiją dėl savanorių 
ir mokamų darbuotojų santykių stiprinimo20, kuria rekomenduojama naudotis darbdaviams.

Savanorių centrai 
Savanorių centrai yra nepriklausomos vietos organizacijos, teikiančios pagalbą ir perduodančios 
sukauptą profesinę patirtį vietos bendruomenei, esamiems ir potencialiems savanoriams bei 
organizacijoms, kurių veikloje dalyvauja ir savanoriai. Kai kuriems centrams didžiąją dalį lėšų 
skiria vietos valdžia, tuo tarpu kiti lėšų uždirba patys – vykdydami vietos ir valstybinės valdžios 
finansuojamus projektus ir teidami specifines tarpininkavimo paslaugas privačioms organizacijoms.

Anglijoje veikia daugiau kaip 300 savanorių centrų, kurie paprastai yra įsikūrę miestų centre šalia 
parduotuvių ir kitų komercinės veiklos įstaigų. Anglijos savanorių centrus vienija nacionalinis tinklas, 
jų kokybę akredituoja ir palaiko organizacija „Volunteering England“. Savanorių centrai skiriasi savo 
dydžiu ir aprėptimi. Kai kuriuose ne visą dieną dirba viso labo vienas žmogus, tuo tarpu kituose 
įvairias paslaugas teikia daugiau nei 20 darbuotojų.

Savanorių centrams tenka svarbiausias vaidmuo įtraukiant žmones į savanorišką veiklą, padedant 
viešosioms, privačioms ir savanoriškoms organizacijoms ieškoti savanorių ir jiems vadovauti bei 
vietos valdžios ir kitoms svarbiausioms institucijoms kurti savanoriškai veiklai palankią aplinką.
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1. Tarpininkauti (padeda savanoriams surasti jiems tinkamas veiklas) – 2008–2009 m. 
besikreipiančiųjų į savanorių centrus skaičius išaugo 31 proc.

2. Skatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje – 2008–2009 finansiniais metais kokiame nors 
savanorystės viešinimo renginyje dalyvavo 69 proc. centrų.

3. Skleisti gerą praktiką – 2008–2009 m. mokymus organizacijoms, kurių veikloje dalyvauja 
savanoriai, surengė 84 proc. savanorių centrų; kiekvienuose mokymuose dalyvavo vidutiniškai 36 
organizacijos.

4. Kurti galimybes užsiimti savanoriška veikla – kiekviename savanorių centre vidutiniškai yra 
užsiregistravusios 251 organizacija, kurių veikloje dalyvauja savanoriai, o vidutinis užregistruotas 
galimybių užsiimti savanoriška veikla skaičius siekia 319.

5. Įgyvendinti politines priemones ir rengti kampanijas – praėjusiais metais 66 proc. savanorių 
centrų dalyvavo konsultacijose savanorystės klausimais ir 47 proc. pravedė konsultacijas savanoriams 
arba vietos organizacijoms, kurių veikloje dalyvauja savanoriai.

6. Strategiškai plėtoti savanorystę – 67 proc. savanorių centrų vertinimu, jie (aktyviai) 
dalyvavo vietos finansavimo programoje, 51 proc. manė (aktyviai) dalyvaujantys vietos politinėje 
programoje.21

Įgūdžių ugdymas ir didesnės įsidarbinimo 
galimybės22 
Patirtis akivaizdžiai rodo, kad savanorystė ugdo įgūdžius ir padidina žmonių galimybes įsidarbinti. 
Savanoriai teigia, kad pagrindinis stimulas įsitraukti į savanorišką veiklą ir savanorystės nauda yra 
būtent galimybės įgyti ir ugdytis naujus įgūdžius.

Savanorystė padeda žmonėms ugdytis ir pasitikėjimą savimi bei socialinius įgūdžius, kurie yra 
naudingi profesinėje ir bendruomenės veikloje. 

	 60 proc. oficialių savanorių teigia, kad dalyvaudami savanoriškoje veikloje jie įgijo naujų 
įgūdžių;23 

	 87 proc. darbdavių mano, kad dalyvavimas savanoriškoje veikloje gali padėti jauniems 
žmonėms kilti karjeros laiptais.24

Nauda sveikatai25

Tam tikromis aplinkybėmis savanorystė turi teigiamą poveikį savanorių sveikatai. Vis dažniau 
pripažįstama, kad tais atvejais, kai sveikatos ar socialinės rūpybos poreikių turintiems žmonėms yra 
padėję savanoriai, galimybė tapti savanoriais patiems pagalbos gavėjams gali pagerinti jų fizinę ir 
psichinę būklę. 

Velso universiteto tyrimo duomenimis, savanorystė gali turėti teigiamą poveikį:

	 gyvenimo trukmei,

	 sugebėjimui atlikti kasdienius darbus,

	 sugebėjimui tvarkytis su savo sveikatos problemomis,

	 sveikos gyvensenos įgūdžiams, saugantiems, pvz., nuo ŽIV ir besaikio alkoholio vartojimo,

	 šeimos santykiams,

	 gyvenimo kokybei,

	 socialinei paramai ir bendravimui,

	 savivertei ir ryžtui siekti tikslo.

Taip pat nustatyta, kad dalyvavimas savanoriškoje veikloje mažina:

	 depresiją,

	 stresą,

	 hospitalizavimo tikimybę,

	 skausmą,

	 psichologinę įtampą.

Minėtąją naudą duoda tokios savanoriškos veiklos, kurios reikalauja fizinio žmonių aktyvumo, 
arba tos, kurios įtraukia žmogų į tam tikrą tinklą, kuris mažina izoliaciją ir todėl teigiamai paveikia 
psichinę sveikatą.



12 13

Pagalba mažinant socialinę atskirtį
Savanoriška veikla gali padėti mažinti socialinę niekur nesimokančių ir nedirbančių jaunų žmonių 
atskirtį. Bent kartą per mėnesį savanoriauja 41 proc. žmonių, kuriems gresia socialinė atskirtis.26 

Savanorių centrai sėkmingai įtraukia tokias grupes, kurios apskritai yra mažiau linkusios dalyvauti 
savanoriškoje veikloje.27 Tai: 

	 etninės mažumos,

	 niekur nedirbantys asmenys,

	 jauni 16-24 metų amžiaus žmonės,

	 neįgalieji.

2008–2009 m. į savanorių centrus kreipėsi itin daug neįgaliųjų, 15-34 metų amžiaus žmonių, bedarbių 
ir ne baltaodžių.28

Tačiau dar daug ką reikia padaryti: 29

	 į savanorišką veiklą vis dar nepakankamai įtrauktos mažumos, neįgalieji ir teistumą 
turintys asmenys;

	 įsitraukti į savanorišką veiklą trukdo psichologiniai barjerai ir praktiniai dalykai;

	 politiką formuojantys asmenys, specialistai ir tyrėjai turėtų daugiau dėmesio skirti 
organizacijų gebėjimui į savanorišką veiklą įtraukti socialiai atskirtus asmenis.

Savanorystės pavyzdžiai

Jaunų žmonių įtraukimas į savanorišką veiklą

Šiuo metu Linvalis visą dieną dirba savanoriu jaunimo centre pagal nacionalinę programą.30 Tačiau iki 
tol jam teko patirti nemažai sunkumų ir tris kartus sėdėti kalėjime. 

Linvalis baigė mokyklą gerais pažymiais. Po mokyklos padirbęs darbininku, jis nusprendė tapti 
mūrininku, todėl baigė reikiamus kursus ir pradėjo dirbti mokiniu. Tačiau vaikinui koją pakišo kiti 
dalykai: jis susidėjo su bloga kompanija, ėmė gerti ir vartoti narkotikus. Prisigėręs jis įsiveldavo į 
muštynes ir patekdavo į kalėjimą. Patekęs į kalėjimą trečią kartą, Linvalis taip ir nebaigė savo darbinės 
praktikos.

Išėjęs iš kalėjimo, Linvalis neturėjo kur gyventi. Jam pavyko susirasti vietą tokiems 
žmonėms pagalbą teikiančiuose namuose, kur jam padėjo išsivaduoti nuo 
senųjų draugų kompanijos. Taip pat jis ėmėsi įvairios veiklos pagal veiksmų 
planą, kurį jis sudarė kartu su jam priskirtu pagalbininku. 

Linvaliui buvo suteikta pagalba išsiaiškinant, ką jis nori daryti ir 
kaip tai pasiekti, ir suvaldant pyktį bei potraukį alkoholiui. Jis taip 
pat buvo paskatintas dalyvauti nacionalinės programos, kurioje jis 
dabar savanoriauja, atvirų durų dienoje. Jaunimo centre Linvalis 
dalyvauja įvairioje veikloje su jaunais žmonėmis ir teikia jiems pagalbą 
pasitelkdamas savo paties patirtį.

Pagalbos namuose ir dalyvaudamas kitose programose Linvalis įgijo įvairių 
kvalifikacijų, taip pat įgis savanoriavimo bendruomenėje kvalifikaciją. Baigęs 
dalyvauti savanorystės programoje, jis ketina susirasti jaunimo pagalbininko darbą: 
„Esu gerai žinomas Abingdone, tačiau dabar – už tinkamus dalykus. Jei galėsiu padėti kitiems išvengti 
tokių pačių klystkelių, tuomet mano patirtis nebus nuėjusi veltui.“

Į darbą orientuota savanoriška veikla

Michaeliui sukako 39, jis ką tik išėjo iš kalėjimo. Visgi jam pavyko gauti keturių savaičių trukmės 
savanorišką darbą organizacijoje, kuri užsiėmė baldų ir elektros prietaisų surinkimu ir pervežimu. Be 
to, jis dar dirbo sandėlyje ir klientų aptarnavimo skyriuje.

Pagrindinė priežastis, kodėl Michaelis nusprendė pamėginti savanoriauti, buvo ta, kad po penkerių 
metų kalėjime jis norėjo įsitraukti į kasdieninę veiklą ir vėl įprasti rytais keltis į darbą.

Savanoriaudamas jis įgijo naujos darbo sandėlyje patirties. Kita jam labai naudinga patirtis buvo 
bendravimas su visuomenės nariais, kuris labai skyrėsi nuo jam įprasto bendravimo stiliaus.

Pasibaigus pirmajam įdarbinimo laikotarpiui, Michaelis ir toliau tęsė savanorišką veiklą organizacijoje. 
Savanorystės dėka jis gali gauti darbdavio rekomendaciją ir savo gyvenimo aprašyme nurodyti turimus 
įgūdžius ir patirtį. Michaelis sako: „Savanoriavimas padėjo man vėl įsilieti į darbo aplinką.“
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29 metų mechanikas Liamas svarstė pakeisti darbą. Jis norėjo padėti žmonėms, todėl kreipėsi į 
vietinį savanorių centrą, ieškodamas galimybių išmėginti ką nors, ko jis niekada nėra daręs, ir 
įgyti naujų įgūdžių, kurių jam reikėtų, jeigu jis norėtų tęsti naująją veiklą ir ateityje. Jis ryžosi visą 
dieną savanoriauti pagalbininku vietos labdaros organizacijoje. Po kažkiek laiko atsirado mokama 

vieta, ir darbuotojai paragino jį pateikti prašymą. Taigi šiuo metu Liamas yra etatinis šios 
organizacijos darbuotojas ir labai džiaugiasi savo darbu.

Į pensiją išėjęs tarnautojas 

Johnas – buvęs valstybės tarnautojas, gauna užtarnautą pensiją, tačiau nori 
panaudoti savo įgūdžius, žinias ir patirtį savanoriaudamas. Savanoriška veikla 
jis užsiima tarptautiniame klube Rotary International, per savo vietos Rotary 
klubą, taip pat kitose labdaringose organizacijose. 

Kaip Rotary klubo narys, Johnas organizuoja vietos bendruomenės renginius, 
pvz., koncertus ir filmų festivalį. Už bilietus surinktos lėšos išdalijamos 

tarptautiniams projektams ir vietos organizacijoms, kurių veikla skirta kovai 
su ligomis, padėti stichinių nelaimių nuniokotoms vietovėms, psichinėmis ligomis 

sergantiems žmonėms ir kaimynystėje skurdžiai gyvenantiems jauniems žmonėms.

Be to, Johnas vadovauja labdaros organizacijai, kuri užsiima įgūdžių ir žinių mainais tarp JK ir kitų 
šalių. Ši organizacija parenka ekspertus (išėjusius į pensiją ir tebedirbančius), kurie gali pasidalinti savo 
profesinėmis žiniomis rengiant ir remiant projektus, galinčius padėti pagerinti žmonių gyvenimus. 
Labdaros organizacijos veikloje dalyvauja ir daugiau įvairias biografijas turinčių savanorių, kuriuos 
visus vienija noras pasidalyti savo patirtimi ir jau ne kartą išbandytais bei patikrintais darbo 
metodais. 

Johnas taip pat dalyvauja labdaros organizacijos, kuri padeda statyti bendruomenės Menų centrą jo 
gyvenamoje vietovėje, veikloje. Ši organizacija bendradarbiauja su 

vietos valdžia, kuri skyrė žemės sklypą ir šiek tiek pradinio 
kapitalo. Organizacijos kolektyvą sudaro įvairius įgūdžius ir 

daug skirtingų kontaktų turintys savanoriais, be kurių vietos 
valdžia tiesiog neturėtų nei laiko, nei išteklių įgyvendinti 

tokį projektą. O patys savanoriai galės naudotis naujojo 
Menų centro bendruomenei teikiamomis paslaugomis.

Savanoris studentas31

Sufyaanas yra universiteto pirmakursis studentas. Jis savanoriauja net šešiose skirtingose 
organizacijose.

Į savanorišką veiklą jis įsitraukė todėl, kad norėjo: 

	 išsiskirti iš minios ir būti pastebėtas universitetų ir darbuotojų;

	 išmokti naujų įgūdžių, kurie leistų jam labiau pasitikėti savimi įveikiant įvairius iššūkius 
kitose jo gyvenimo srityse;

	 įnešti savo indėlį ir padėti kitiems žmonėms; 

	 patobulinti turimus įgūdžius; 

	 gyventi aktyvų gyvenimą; 

	 padėti jauniems žmonėms įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir 
išlaisvinti savo tikrąjį potencialą;

	 rodyti teigiamą pavyzdį savo bendruomenėje. 

Jam nepatiko, kad žiniasklaidoje jauni žmonės vaizduojami neigiamai, 
ir tikėjo, kad savanoriaudamas jis galėtų pakeisti tokį įvaizdį. 

Savanorystė Sufyaanui taip pat suteikė galimybę remti jam iš tiesų 
rūpimus dalykus ir padėti labdaros organizacijoms; neįstengdamas 
aukoti piniginių lėšų, jis ėmėsi aukoti savo laiką per savanorišką veiklą. 

Sufyaanas pabrėžia, kaip svarbu, kad universitetai ir koledžai teiktų 
savanorystės paslaugas savo studentams, nes tai padeda tiek augti patiems 
jauniems žmonėms, tiek ir įnešti teigiamą indėlį savo bendruomenėms ir visai 
visuomenei. Kalbėdamas apie savo patirtį, jis sako: „Savanoriaudamas įgijau gerokai daugiau 
pasitikėjimo savimi, taip pat įžvalgų ir patirties, kuri gali būti naudinga mano tolesnėje profesinėje 
veikloje. Įgyta praktinė patirtis ir gautos rekomendacijos padės man išsiskirti iš minios ir pagerins 
mano galimybes susirasti svajonių darbą.“
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Kerry yra savanorė sodininkė. Ji užsiima savanoriška veikla, nes rūpinasi savo gyvenama aplinka ir 
nori ją pagražinti.

Ji taip pat padeda kitiems įsitraukti į savanorišką veiklą, įtikindama juos, kad sėkmingam 
komandiniam darbui nebūtina visiems turėti vienodus įgūdžius. Paprastai Kerry 

savanoriauja kelias valandas du tris kartus per savaitę, tačiau kartais šiai veiklai skiria 
ir iki 30 valandų per savaitę – priklausomai nuo kitų savanorių užimtumo.

Dalyvavimas savanoriškoje veikloje jai teikia daug pasitenkinimo, ji mano, kad 
jos darbas naudingas tiek gyventojams, tiek miesto svečiams.

Kerry įsitikinusi, kad savanoriavimas padeda žmonėms įsilieti į bendruomenę, 
ir tai tikrai geriau nei tūnoti namie ir leisti viską daryti kitiems. Ji sako: 
„Savanoriaujant labiausiai džiugina bendruomenės dvasia ir draugystė. Tikrai 
rekomenduoju visiems tapti savanoriais – tokiu būdu tampate bendruomenės 

dalimi. Ypač tai naudinga paaugliams.“ 

Savanorystės prieinamumas
Anglijoje nėra konkretaus savanorystę reglamentuojančio įstatymo, todėl žmonės gali savanoriauti 
savo nuožiūra. Kita vertus, yra keli teisės aktai, kurie gali varžyti savanorišką veiklą, pvz., nuostatos 
dėl teistumo patikros, valstybinių išmokų ir vizų. 

Įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie iš pirmo žvilgsnio neturi nieko bendra su savanoryste, gali netyčia 
užkrauti biurokratinę naštą tokiai veiklai. Todėl rekomenduojama atkreipti dėmesį į galimą teisės 
normų poveikį savanoriavimui.

Svarbu, kad savanorius remiančios ir ginančios priemonės jų neatstumtų ir nekliudytų savanoriavimui 
be svarios priežasties. Reikia užtikrinti, kad:

	 nebūtų nustatyta kliūčių, tokių kaip didesni savanorių įsipareigojimai ir draudimo išlaidos; 

	 savanoriams būtų kompensuojamos visos patirtos faktinės išlaidos;

	 visi žmonės būtų skatinami savanoriauti ir gautų reikiamą pagalbą. 

Visos organizacijos turėtų atitikti įstatymuose nustatytus sveikatos ir saugos reikalavimus. Tai turi 
vienodai galioti tiek toms įstaigoms, kuriose dirba mokami darbuotojai, tiek ir savanorių veikla 
besiremiančioms organizacijoms. Anglijoje visos organizacijos, kuriose dirba daugiau kaip penki 
etatiniai darbuotojai, privalo turėti raštišką sveikatos ir saugos politiką. Jeigu organizacijoje dirba 
savanoriai, laikantis geros praktikos principų jie būtinai turi būti įtraukti į sveikatos ir saugos politiką. 
Rengdama savo sveikatos ir saugos politiką, organizacija turi galimybę nustatyti reikiamas procedūras 
ir atsakomybės sritis.

Visos organizacijos, kuriose dirba savanoriai, turėtų juos apdrausti dėl dalyvavimo savanoriškoje 
veikloje. Minimalus reikalavimas – organizacija turėtų apsidrausti darbdavio atsakomybės arba 
viešosios atsakomybės draudimu, apimančiu organizacijos atsakomybę, tam atvejui, jeigu savanoris 
patirtų žalą dėl organizacijos aplaidumo, ir viešosios atsakomybės draudimu, apimančiu ir 
organizacijos, ir savanorio atsakomybę, tam atvejui, jeigu dėl savanorio veiksmų nukentėtų trečioji 
šalis.

Siekiant, kad savanorystė taptų vertinga patirtimi visiems dalyviams, itin svarbu, kad organizacijos 
suprastų tiek geros praktikos principus, tiek teisines savanoriškos veiklos implikacijas. Organizacija 
„Volunteering England“ yra išleidusi knygą „Savanoriai ir įstatymai“ („Volunteers and the Law“), 
kad savanorių vadovai ir visi su savanoriais dirbantys žmonės galėtų susipažinti su Anglijoje ir Velse 
galiojančiais aktualiais teisės aktais. Anglišką šios knygos variantą galima atsisiųsti iš organizacijos 
„Volunteering England“ interneto svetainės:

http://www.volunteering.org.uk/resources/publications/volunteersandthelaw
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