
VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“  

KVIEČIA 

 SAVANORIAUTI 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“  



VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“  

Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas 

finansinis atlygis. Savanorystė svarbi ne tik konkrečiam žmogui, bet ir 

valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų atliekama kultūrinė, 

švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Pavyzdžiui, aplinkos 

tvarkymo akcijų metu švarinama aplinka, įvairios organizacijos rengia 

akcijas, kurių metu surinktos lėšos panaudojamos medicinos įrangos, 

medikamentų įsigijimui ir kt.  
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Dažniausiai yra manoma, kad savanorystė yra neatlygintina pagalba 

kitam. Tačiau tai tik viena „medalio pusė“. Tai ne tik visuomeninė 

veikla, pagalba kitiems, tai pagalba ir sau – būdas tobulėti, įgyti naujų 

žinių, profesinės patirties, pasitikėjimo savimi skatinimas. Tai - geras 

laisvalaikio praleidimo būdas, galimybė susirasti bendraminčių, 

draugų.  

Savanorystė naudinga profesine, ekonomine bei socialine prasme. 

Savanoriaujant galima ne tik išbandyti naują veiklą, įgauti reikiamos 

patirties, bet ir įgyti viešojo kalbėjimo įgūdžių, išmėginti tiek 

individualų, tiek komandinį darbą. Tai gali būti naujos karjeros pradžia. 
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Savanoriaujant, įgydamas vis naujų įgūdžių, žmogus įgauna vis 

daugiau pasitikėjimo savimi, tampa atsparesnis stresinėms situacijoms, 

kas neabejotinai nulemia geresnę jo savijautą.  Tai – savotiški mainai, 

skatinimas dalintis, kas kuria pridėtinę vertę ne tik pačiam žmogui, bet 

ir visai aplinkai, visuomenei. 

Savanorystė atveria kelius, suteikia pasitikėjimo, įkvepia motyvacijos, 

padeda pažinti save, įkvepia geranoriškumo ir nebijojimo ištiesti 

pagalbos ranką kitiems ir, reikalui esant, jos paprašyti. Pagalba kitam-

tai pagalba sau.  
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Savanorystė - skirta visiems geros valios žmonėms, kurie nori ir gali dalį 

savo laiko, energijos, žinių, gabumų skirti visuomeniniams tikslams. 

Vadovaujantis LR seimo 2011 m. birželio 22 d. priimtu savanoriškos veiklos 

įstatymu, savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų LR piliečiai ir LR 

teritorijoje teisėtai gyvenantys užsieniečiai. 

Norint tapti savanoriu, reikalingos dvi sąlygos:  

• Asmuo turi būti tvirtai apsisprendęs skirti savo laiką visuomenei ir jos 

reikmėms, nesitikint jokio piniginio atlygio; 

• Asmuo turi atrasti kitą asmenį ar organizaciją, kuriai reikalinga savanorio 

pagalba. 
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Kas gali būti savanoriškos veiklos organizatoriais?  

Tai labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, 

viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai 

centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, profesinės 

sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno 

siekimas. 
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Viena iš savanoriškos veiklos organizatorių yra VŠĮ „Ištiesk pagalbos 

ranką“. 

Tai yra socialinių paslaugų ir paramos plėtros organizacija, kuri padeda 

sunkiai besiverčiančioms ir socialiai remtinoms šeimoms, kurioms 

teikiama iš kitų žmonių gaunama parama daiktais bei drabužiais.  

Organizacija įsteigė dienos centrus „Šypsena“ (2016 m.), „Meilės lašelis“ 

(2018 m.) ir „Santara“ (2019 m.) skirtus vaikams, turintiems autizmo 

spektro ir kitų raidos sutrikimų bei vaikams iš šeimų, kurioms yra 

taikoma atvejo vadyba (esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje). 

Dienos centrus lanko ir vaikai iš socialiai aktyvių šeimų. Į dienos centrų 

veiklas stengiamasi įtraukti ir tėvus.  
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VŠĮ „IŠTIESK PAGALBOS RANKĄ“ vaikų dienos centrų darbo tikslas – sudaryti 

sąlygas Kauno miesto raidos sutrikimą turintiems vaikams dalyvauti socialinėje, 

kultūrinėje ir bendruomeninėje veiklose. 

Darbo uždaviniai: 

•  Teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) 

ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas.  

• Padėti palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį. 

• Didinti raidos sutrikimą turinčių vaikų užimtumą per meninę saviraišką, skatinant 

neįgaliųjų socialinę integraciją.  

• Teikti psichologines konsultacijas, raidos sutrikimą turinčių vaikų šeimos nariams, 

taip gerinant jų gyvenimo kokybę.  

• Teikti nemokamo maitinimo paslaugas (pagal atskirą susitarimą). 
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Pagrindinės savanorio darbo su vaikais užduotys yra išmokyti juos 

įvairių socialinių elgesio ir reakcijų modelių, kurių jie negali perprasti 

savaime.  

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ vaikų dienos centruose vykdomos 

veiklos: pamokų ruoša, dailės terapijos užsiėmimai, meninių įgūdžių 

lavinimo užsiėmimai, rankdarbiai, įvairūs žaidimai, muzikinė veikla, 

renginių organizavimas (gimtadienių, kalendorinių švenčių šventimas) 

diskusijų popietės, išvykos, ekskursijos bei kitos veiklos. 

  

 



 



 





Padėk vaikams į pasaulį pažvelgti kitomis akimis.  

Būk savanoriu! 



 
 

Jei apsisprendėte būti savanoriu, savo CV siųskite: 

pagalbavls@gmail.lt 

A. Juozapavičiaus pr.21a-23, Kaunas 

Daugiau informacijos: 

https://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/ 

Tel. Nr. 8-37 201351; +370 63315840 
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