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2021 m. sausio 5 d. Nr. 16P-1.1-09 (5.26) 

(Vilnius)  
Jaunimo savanorius priimanti 

organizacija: 
Biržų lopšelis-darželis “Drugelis” 

Jaunimo savanorius priimančios 
organizacijos juridinis kodas: 

290534290 

 
Galutinis sprendimas 

 akreditacija suteikiama iki 2023-01-05 
 akreditacija nesuteikiama 

 
Savanorių skaičius: 2 

Savanoriškos veiklos trukmė (vieno mėnesio, vienam savanoriui) 
 Iki 40 val.  40 val. ir daugiau valandų 

 
Organizacija gali priimti savanorius turinčius negalia: 

 Taip  Ne  
Turinčius tam tikrą negalią 

 
Organizacija turi galiojančią Europos savanorių tarnybos akreditaciją 

 Taip  Ne 

 
Įvertinimas 
Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ turi didelę darbo su savanoriais patirtį. Iki šiol buvo akredituoti priimti tarptautinius 

savanorius. Jaučiamas stiprus vadovo, pavaduotojos ir mokytojų įsitraukimas priimant savanorius. Komanda jau 
turi aiškią daro su savanoriais sistemą, žino, kas už ką yra atsakingas.  

Numatytos veiklos ir užduotys, į kurias gali įsitraukti savanoriai. Karantino metu geba skirti užduotis, kurias galima 
įgyvendinti nuotoliniu būdu.  

Savanorių pagalba yra nuoširdžiai vertinama. Matoma, kokią pridėtinę vertę gauna organizacija. Kaip savanorių 
motyvavimo priemonė nurodomas nuolatinis dėmesys savanoriams, jų svarbos įsitraukiant į organizacijos tikslų 
pasiekimą akcentavimas.  

Skiriama dėmesnio savanorių kompetencijų ugdymui. Įvardijamas kokias kompetencijas ir kaip darbuotojai padeda 
savanoriams ugdytis.  

Organizacija aktyviai bendradarbiauja su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentore, susitinka su ja 
maždaug kartą per mėnesį. Kartu su mentore sprendžiamos dauguma probleminių situacijų.  

 

Jonas Laniauskas




 
Rekomendacijos 

Rekomenduojame suteikti 2 metų pakartotinę akreditaciją Biržų lopšeliui-darželiui “Drugelis” 2 
programos savanoriams. 

 
Esant galimybei, rekomenduojame sudaryti sąlygas kuratorėms ir kitiems su savanoriais dirbsiantiems 

darbuotojams dalyvauti mokymuose, skirtuose savanorius priimančioms organizacijoms.   
 
Atkreipiame dėmesį į Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarką, pagal kurią veiklos laiko apimtys 

numatomos visiems programos dalyviams vienodos – kiekvienas programos dalyvis atlieka veiklą ne mažiau kaip 2 val. 
per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius 
nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius, tvarkaraštis 
sudaromas individualiai, tačiau tarnybos laiko apskaita fiksuojama pagal JRD pateiktą nustatytą grafiko formą. 

 
Naudinga informacija priimančioms organizacijoms, kuratoriams tiesiogiai dirbantiems su savanoriais: 
- https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka, kuratoriams ypač 

naudingas leidinys su praktiniais patarimais „Individualaus savanorių lydėjimo rekomendacijos“ (2018) 
- Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše (SADM, 2018 06 22, a1-317) numatytos 

priimančios organizacijos funkcijos, savanoriškos veiklos grafiko forma,  trišalės sutarties forma ir kt.  
- Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos apraše (JRD, 2020 09 04, 2V-164 

(1.4)) daug naudingos informacijos pradedantiems organizuoti ilgalaikę savanorystę įstaigoje, pvz: veikla iki 
savanoriui pradedant tarnybą įstaigoje, tarnybos metu, pasibaigus tarnybos laikotarpiui, kuratoriaus pareigos, ir 
kt. 
- Jaunimo savanoriškos tarnybos pasiekimų programa (2019) skirta stebėti savanorių mokymąsi. 

 
 
 

Akreditavimo ekspertas 

____Eglė Jakutienė_______________________________________________________________________  
 (vardas, pavardė)         (parašas) 
 

Jaunimo reikalų departamento darbuotojas 

_____Sandra Gaučiūtė____________________________________________________________________  
 (vardas, pavardė)         (parašas) 

 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/Individualaus%20palydejimo_rekomendacijos_0806%20(1).pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa3158f2797711e89188e16a6495e98c?jfwid=14f2281hod
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb5302a0eea211eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1133470892211e993ffd4361ddf8976

