
SAVANORYSTĖS
GALIMYBĖS
LIETUVOJE

Pilietinės:
Lietuvos liberalus jaunimas
Jaunųjų konservatorių lyga
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sajunga
Apskritasis stalas 

Švietimo / gyvenimo būdo:
Ateitininkų federacija
Lietuvos skautija
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA
Trukmė – 6 mėn.

Amžius – nuo 14 iki 29 m.
Sritys: įvairios (menas, švietimas, aplinkosauga, sportas, socialinė pagalba ir kt.)

Kaina – nemokamai (taip pat apmokama kelionė, jei savanoriaujama kitame mieste)
 

Savanoriaujama 40 val. per mėnesį
 

Suteikia 0,25 stojamąjį balą į pirmosios pakopos studijas Lietuvoje.
 

Atranka vyksta kas pusę metų.
 

Muzikos (pvz.: Galapagai, Karklės festivalis)
Kino (pvz.: Kino pavasaris, Scanorama)
Sporto (pvz.: Vilties bėgimas, Kauno
maratonas)
Teatro (pvz.: Klaipėdos dramos teatras,
Vilniaus jaunimo teatras)
Konferencijų (pvz.: Lietuvos marketingo
asociacijos mokymai, TEDx)

FESTIVALIAI / RENGINIAI

Socialinės:
Jaunieji maltiečiai

Kitos:
Interact klubai



Kaina – taikomas kasmetinis mokestis

Galima keliauti vienam arba su draugu. 
Prisijungęs prie programos, turi galimybę
dalyvauti įvairiuose kursuose, kurie padės atrasti
savo savanorystės vietą. 

Vieta – 170 pasaulio valstybių 
Sritis – savanorystė paremta bendradarbiavimu:
savanoris organizacijai padeda savo gabumais, o ji
suteikia apgyvendinimą.
Amžius – nuo 18 metų.

ES PAGALBINIAI SAVANORIAI
Vieta – visame pasaulyje
Trukmė – Nuo 1 iki 18 mėnesių
Sritis – humanitarinė pagalba
Amžius – nuo 18 metų
Kaina – nemokamai

WORLDPACKERS

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS
Vieta – Europos sąjungoje ir šalyse partnerėse. 
Trukmė – nuo 2 iki 12 mėn. (individualūs), nuo 2
sav. iki 2 mėn. (grupiniai).
Sritys: įvairios (menas, švietimas, aplinkosauga,
sportas, socialinė pagalba ir kt.).
Amžius – nuo 18 iki 30 m. 
Kaina – nemokamai (apmokamos kelionės ir
pragyvenimo išlaidos, kalbos kursai).

Suteikia 0,25 stojamąjį balą į pirmosios pakopos
studijas Lietuvoje.

VOLUNTEERWORLD
Vieta – visame pasaulyje
Trukmė – nuo 3 sav. iki 6 mėn

Amžius – nuo 14 metų

Sritis – Socialiniai projektai (pvz.
gyvūnų gelbėjimas)

Kaina – priklauso nuo organizacijos

WWOF
Vieta – visame pasaulyje
Trukmė – nuo 1 sav. iki 6 mėn.
Sritis – savanorystė organiniuose
ūkiuose
Amžius – nuo 18 metų.
Kaina – iki 50 USD. 

AIESEC

SAVANORYSTĖS
GALIMYBĖS
UŽSIENYJE

Vieta – 120 pasaulio valstybių
Trukmė – nuo 6 iki 12 sav.
Sritis – pasaulinės lyderystės
ugdymas
Amžius – nuo 18 metų.
Kaina – 200 eurų. 


