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Lietuvos verslo konfederacija kartu su VšĮ Savanorių centru įgyvendina projektą „Savanorystės 

bendruomenės kūrimas ir vystymas“, kurio tikslas - plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir 

prieinamumą nedirbančio jaunimo tarpe bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant 

jaunimą į aktyvią darbo rinką. 

Šis projekto pristatymas yra skirtas supažindinti Jus su projekto tikslais, veiklomis, projekto etapais ir 

tiksline auditorija bei išsamiai pateikti informaciją apie tai, kuo projektas yra naudingas jauniems žmonėms.  

Su Jūsų pagalba įgyvendinant projektą tikimės prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, paskatinti 

jaunus žmones įsilieti į visuomeninę veiklą bei padėti  jiems atrasti tinkamą karjeros kelią, pasinaudojant 

savanorystės teikiamomis galimybėmis. 

APIE PROJEKTĄ 
 
Lietuvos verslo konfederacija ir viešoji įstaiga ,,Savanorių centras” kartu su Socialinių mokslų kolegija 
projektu „Savanorystės bendruomenių kūrimas ir vystymas“ siekia padėti jauniems ir nedirbantiems 
asmenims atrasti savo karjeros kelią bei lengviau integruotis darbo rinkoje. Projekto veiklose dalyvaujančiam 
jaunimui bus organizuojama ne mažiau nei 200 valandų savanoriškos veiklos praktika, prieš kurią kiekvienas 
savanoris dalyvaus 3 dienų trukmės mokymuose savo gebėjimų pažinimo ir karjeros planavimo temomis, 
bei gaus įgytą patirtį patvirtinantį sertifikatą. Tikim, kad savanoriška veikla gali tapti lemtingu posūkiu 
jaunimo karjeros kelyje. 
 
Projektas “Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas” – galimybė jauniems žmonėms: 

 geriau pažinti save ir gebėti projektuoti savo karjeros žemėlapį; 
 įgyti darbo patirties ir pasitikėjimo savimi; 
 praturtinti turimas žinias ir praplėsti kompetencijas; 
 atrasti sau įdomią veiklą dalyvaujant savanoriškoje veikloje; 
 sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

PROJEKTO TIKSLINĖ AUDITORIJA 
 
Projekte gali dalyvauti asmenys, kurie projekto pradžios metu atitinka žemiau išvardintus kriterijus: 

 Amžius: yra ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 29 metų amžiaus; 
 Išsilavinimas: yra įgiję pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 
 Nesimokantys pagal formaliojo švietimo programą; 
 Nedirbantys, t.y. neturi darbo (darbo santykių), nesiverčia individualia veikla, nėra įrašyti į kitam 

asmeniui išduotą verslo liudijimą, neturi ūkininko statuso, nėra ūkininko partneriu ar žemės ūkio 
veiklos subjektu. 

 

SVARBU! 
Projekto dalyviai bet kurios veiklos metu gali ir toliau tęsti darbo paieškas. 
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PROJEKTO ETAPAI IR NAUDA 

 
I etapas. 3 dienų (24 ak. val.) MOKYMAI 
Prieš savanoriškos veiklos praktikos atlikimą dalyviams bus organizuojami 3 dienų mokymai, kurių metu bus 
ugdomos socialinės, profesinės ir karjeros valdymo kompetencijos. 
Nauda. Mokymų metu dalyviams bus suteiktos tiek praktinės, tiek teorinės žinios, kaip geriau pažinti save, 
išskirti asmeninius gebėjimus bei pritaikyti juos darbo rinkos poreikiams. Jaunimas bus mokomas atrasti savo 
karjeros kelią, efektyviau ieškoti darbo pasiūlymų, tinkamai pristatyti save potencialiems darbdaviams rašant 
gyvenimo aprašymą ir pokalbių dėl darbo metu, išnaudoti savanorystės metu užmegztas pažintis ir gautas 
rekomendacijas. 
3 dienų mokymai vyks šiomis temomis: 

 Asmenybės vertinimo ir asmeninio karjeros žemėlapio formavimas: „Mano Aš, arba kaip atrakinti 
duris į sėkmę?” 

 Asmeninio darbo rinkos žemėlapio sudarymas: „Mano kelias į darbo rinką: kaip judėti greičiau?” 
 Asmeninio darbo rinkos žemėlapio ir asmeninio karjeros žemėlapio suderinimas: „Įsitvirtinimas 

darbe: kaip nepražiopsoti to, kas svarbiausia?” 
Mokymai suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip sėkmingai tęsti darbo paieškas ir įsitvirtinti darbo 
rinkoje. 
 
II etapas. 200 val. trukmės SAVANORIŠKOS VEIKLOS PRAKTIKA 
Projekto organizatoriai suradę valstybės, savivaldybės įstaigas ar įmones, nevyriausybines organizacijas kvies 
projekto dalyvius pasirinkti vieną ar kelias iš jų ir atlikti ten praktiką. 
Nauda. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje suteikia galimybę praktiškai išbandyti skirtingas veiklos sritis ir 
darbo aplinkas, susipažinti su valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus veiklos specifika. Dalyviai galės 
pasirinktį sritį, kurioje norės save išbandyti, ugdys socialines, profesines kompetencijas, savo asmeninių 
indėliu prisidės prie organizacijų tikslų siekimo. Iššūkiai, su kuriais susidurs savanorystės metu, padės įgyti 
daugiau pasitikėjimo savimi ir atrasti sritis, kuriose jausis realizuojantys savo galimybes. Savanorystė taip pat 
yra būdas užmegzti naujas pažintis bendraujant su organizacijų darbuotojais ir partneriais bei būti 
įvertintiems organizacijų vadovų ir gauti jų rekomendacijas. Visa tai, neabejotinai, naudinga ieškant darbo 
pasiūlymų ir planuojant savo karjeros kelią. 
 
Rezultatas – PAŽYMĖJIMAS 
Kiekvieno etapo pabaigoje dalyviai gaus pažymėjimą, patvirtinantį jų mokymuose įgytas žinias ir 
kompetencijas bei savanoriškos veiklos praktikos atlikimą. 
Nauda. Pažymėjimais patvirtinta savanoriška veikla ir mokymai bus papildomas naudingas įrašas gyvenimo 
aprašyme ir suteiks informaciją potencialiems darbdaviams apie įgytą darbinę patirtį, žinias ir kompetencijas 
bei gautas rekomendacijas. Darbdaviai savanorišką veiklą vertina itin gerai. Į žmones, savo gyvenimo 
aprašymuose turinčius įrašą apie savanoriškos veiklos patirtį, dažniausiai žiūrima palankiau ir jiems lengviau 
gauti darbo vietą. Jeigu jaunas žmogus savanorystės metu dirbo srityje, kurioje norėtų įsidarbinti, jis turi 
daugiau galimybių gauti norimą darbą. 
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KODĖL JAUNIMUI VERTA DALYVAUTI PROJEKTE? 

 
Dalyviai projekto etapuose turės galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis galimybėmis ir nauda: 
 

MOKYMAI  SAVANORYSTĖ PAŽYMĖJIMAS 

 Dalyvaus 3 temų mokymuose  

(3 dienos, 24 ak. val.) 

 Išmoks geriau pažinti save ir 

atrasti asmeninius gebėjimus 

 Įgis naujų kompetencijų, 

kurios pravers planuojant 

asmeninę karjerą 

 Išmoks pritaikyti savo 

gebėjimus darbo rinkos 

poreikiams ir siūlomoms 

galimybėms 

 Išmoks tinkamai pasiruošti 

gyvenimo aprašymą  

 Išmoks geriau pristatyti save 

pokalbio dėl darbo metu 

 Sužinos kaip efektyviai ieškoti 

darbo bei jame įsitvirtinti 

 Atliks 200 val. trukmės 

savanorystę 

 Įgis darbinės patirties praktiškai 

dalyvaudamas skirtingose 

veiklose 

 Susipažins su valstybinio ir 

nevyriausybinio sektoriaus 

veiklos specifika 

 Įgis didesnį pasitikėjimą savo 

jėgomis ir asmeniniais 

gebėjimais 

 Užmegs tolimesnėms darbo 

paieškoms naudingų pažinčių 

 Gaus rekomendacijų iš 

organizacijų vadovų, kurios 

padės ieškant darbo 

 Patvirtins atliktą 

savanorišką veiklą 

pasirinktoje srityje 

 Patvirtins mokymuose 

įgytas naudingas žinias ir 

kompetencijas 

 Bus puikus papildomas 

įrašas gyvenimo 

aprašyme 

 Suteiks daugiau 

informacijos 

potencialiems 

darbdaviams ir išskirs iš 

visų pretenduojančių į tą 

pačią darbo vietą. 

  

KAIP DALYVAUTI 
 

Norintys dalyvauti projekte asmenys turi atlikti žemiau nurodytus veiksmus: 
 Parašyti laišką el. paštu antanas@savanoriucentras.lt  
 Atitikti reikalavimus, tai yra būti 16-29 metų jaunas žmogus, kuris nedirba ir nesimoko; 
 Sudalyvauti 3 dienų mokymuose 
 Atlikti 200 valandų trukmės savanorystę 
 Gauti pažymėjimą patvirtinantį įgytą patirtį 

 

mailto:antanas@savanoriucentras.lt


 

5 

 

PRIEDAI 
 
Priedas Nr. 1 Mokymų programa 
 

 

MOKYMAI, SKIRTI PAPILDOMOMS KOMPETENCIJOMS IR ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI 

 

PROJEKTAS „SavanorystėS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS IR VYSTYMAS“ 

(Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006) 

1 diena: 

Mano Aš, arba kaip atrakinti 

duris į sėkmę? 

2 diena: 

Mano kelias į darbo rinką: kaip 

judėti greičiau? 

3 diena: 

Įsitvirtinimas darbe: kaip 

nepražiopsoti to, kas svarbiausia? 

Mokymų metu: pažinsi save ir 

susidarysi savo karjeros viziją 

Mokymų metu: suvoksi darbo 

rinkos lūkesčius ir išmoksi 

priimti sprendimus 

Mokymų metu: pasiruoši ateities 

karjeros iššūkiams 

 

Po mokymų gebėsi: 

 

- Geriau pažinti save ir 

išmoksi vertinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias 

puses;  

- Projektuoti karjeros 

žemėlapį ir sėkmingai 

jame naviguoti; 

- Įsiklausyti į savo norus 

ir talentus ir suprasi, 

ko tikiesi iš būsimo 

darbo; 

- Užsibrėžti tikslus ir 

prioritetus ir 

nusimatyti savo kelią 

jiems pasiekti; 

- Savanoriauti ir ugdyti 

tas savybes, kurios bus 

naudingos darbo 

rinkoje. 

 

Po mokymų gebėsi: 

 

- Geriau įvertinti darbo 

rinkos paklausą ir pasiūlą; 

- Pasiruošti darbo paieškai, 

ją organizuoti ir valdyti; 

- Susidėlioti savo karjeros 

viziją; 

- Pasitelkti verslumą 

įvairiose gyvenimo 

situacijose; 

- Priimti apgalvotus 

sprendimus dėl 

savanorystės, darbo ir 

tolesnės karjeros; 

- Tinkamai pristatyti save, 

parduoti savo gebėjimus 

ir įgūdžius potencialiam 

darbdaviui.  

 

Po mokymų gebėsi: 

 

- Pažinti organizacijas ir jų 

veiklą, tikslus ir uždavinius; 

- Geriau valdyti savo asmeninį 

laiką ir finansus; 

- Valdyti konfliktus ir spręsti 

nesutarimus, kylančius 

savanorystės ar darbo metu; 

- Planuoti savo karjerą 

ilgesniam laikui; 

- Įveikti karjeros sunkumus ir 

priimti sprendimus, kurie 

bus naudingi ateičiai; 

-  Mokytis visą gyvenimą ir 

tobulinti kompetencijas, 

kurios neša didžiausią vertę. 

 

 

Dalyvavimas šiuose mokymuose gali tapti pirmu žingsniu į TAVO karjeros sėkmę, nes jų metu su TAVIMI 

žiniomis ir patirtimi dalinsis didelę mokymų, konsultavimo ir personalo paieškos patirtį turintys PERSON 

PREMIER ekspertai-praktikai. 

 

 

 


