Jaunimo savanoriškos
veiklos organizavimo
modelis

Modelio įgyvendinimo
vykdytojai ir dalyviai


Koordinuojanti organizacija – toliau KO



Priimanti organizacija – toliau PO



Savanoris



Kuratorius (dirba PO)



Mentorius (dirba KO)



Savivaldybės



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – toliau SADM



Švietimo ir mokslo ministerija – toliau ŠMM



Jaunimo reikalų departamentas – toliau JRD

Modelio kūrimo ir
įgyvendinimo etapai
1.

Alternatyvų analizė (išnagrinėtos 3 alternatyvos)

2.

Ekspertinis modelio vertinimas

3.

SADM jaunimo sav. veiklos organizavimo aprašo
tvirtinimas

4.

Aprašo pateikimas / derinimas ŠMM dėl 0,25 balo

5.

JRD aprašų tvirtinimas (4 aprašai)

6.

PO (re)akreditacija (nuo 2017-11-01 iki 2018-01-20).
Vykdo JRD.

7.

Informacijos pristatymas savivaldybėms, skatinimas
prisidėti prie sav. finansavimo (2017-01)

8.

KO akreditacija ir finansuojamų KO atranka (nuo 2018-0120 iki 2018-03-20). Vykdo JRD.

9.

Veiklos įgyvendinimas (nuo 2018-04-01)

Teisės aktai, kurie turi būti
patvirtinti


SAVANORIUS PRIIMANČIŲ IR KOORDINUOJANČIŲ
ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS



SAVANORIUS PRIIMANČIŲ IR KOORDINUOJANČIŲ
ORGANIZACIJŲ VEIKLOS KOKYBĖS TVARKOS APRAŠAS



ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO,
VYKDANT SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ, TVARKOS APRAŠAS



KOORDINUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ JAUNIMO
SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018
METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

Išnagrinėtos alternatyvos






1 Alternatyva – dvi KO (nacionalinė ir savivaldybės)


Savanorystės kokybę užtikrina nacionaliniu mastu finansuojamos KO, kurios dengia Lietuvą
ir užtikrina savanoriškos veiklos kokybę ir mentoriavimą (finansavimas iš JRD).



Savivaldybėje savanorišką veiklą organizuoja/koordinuoja/administruoja akredituota
vietinė KO, kuri gauna finansavimą veiklai iš savivaldybės ir JRD.



Savivaldybėje savanorišką veiklą organizuoja/koordinuoja/administruoja akredituota
vietinė KO, kuri gauna finansavimą veiklai iš savivaldybės.

2 Alternatyva – viena KO (sav.)


Savanorystės kokybę savivaldybėje užtikrina JRD ir finansuojama KO pagal atvirą konkursą
pasirinktose savivaldybėse organizuoti savanorystės veiklai (kofinansavimas iš savivaldybės
arba kt. šaltinių).



Savivaldybėje savanorišką veiklą organizuoja/koordinuoja/administruoja/mentoriauja
akredituota vietinė KO, kuri gauna finansavimą veiklai iš savivaldybės ir JRD.



Savivaldybėje savanorišką veiklą organizuoja/koordinuoja/administruoja/mentoriauja
akredituota vietinė KO, kuri gauna finansavimą veiklai iš savivaldybės.

3 Alternatyva – viena KO (nac.)


Savanorystės kokybę užtikrina nacionaliniu mastu finansuojamos KO, kurios dengia Lietuvą
ir užtikrina savanoriškos veiklos kokybę, mentorystę (finansavimas iš JRD)



Savivaldybėje savanorišką veiklą organizuoja/koordinuoja/administruoja savivaldybėse
veikiančios akredituotos PO, kurios gauna finansavimą veiklai iš savivaldybės ir JRD.

Pliusai ir minusai






1 Alternatyva – dvi KO (nacionalinė ir savivaldybės)


Pliusai: bus užtikrinta savanoriškos veiklos kokybė, koordinavimas bus atskirtas
nuo mentorystės, paprastesnis metodinis palaikymas.



Minusai: atsiranda papildoma grandis, reiktų akredituoti dvi KO, padidėja
veiklos išlaidos, didėja veiklos koordinavimo poreikis.

2 Alternatyva – viena KO (sav.)


Pliusai: bus užtikrinta savanoriškos veiklos kokybė, stiprus ryšys su savivaldybe
tiek koordinavimo tiek finansavimo srityse, reiktų akredituoti tik vieną KO. Bus
vieno langelio principas savivaldybėse, paprastesnis metodinis palaikymas.



Minusai: KO turi būti pastoviai kontroliuojama, nebus atskirtas koordinavimas
nuo mentorystės.

3 Alternatyva – viena KO (nac.)


Pliusai: pinigai eis tiesiogiai į PO.



Minusai: sudėtinga bus užtikrinti savanoriškos veiklos kokybę, atsiranda
palyginamai didesnės veiklos išlaidos, prarandamas ryšys su savivaldybe,
sudėtingesnis informacijos koordinavimas.

SADM

Patvirtina teisės aktus
Suplanuoja valstybės
biudžeto lėšas

JRD

SAVIVALDYBĖS,
KITI RĖMĖJAI

Atrenka ir finansuoja
KO, pvz., 60 %
Akredituoja KO, PO

KO
Mentorius
Padeda rasti PO,
konsultuoja, kompensuoja išlaidas

Palydi savanoriškos veiklos metu, konsultuoja

Finansuoja 100 %

Finansuoja
pvz., 40 %

PO
Kuratorius

Veikla privalo būti
vykdoma pagal
SADM ir JRD teisės
aktus

AKREDITUOTOS,
BET
NEFINANSUOTOS
KO

Finansuojamų KO atranka
Akreditacijos metu KO vertinamos balais, KO vertina ir
akredituoja ekspertai
KO dalyvavusios akreditacijoje pagal balus
reitinguojamos savivaldybėse, kuriose planuoja vykdyti
veiklas
Išrenkama po vieną KO surinkusi daugiausiai balų
konkrečioje savivaldybėje. Kitos KO, kurios surinko
mažiau balų (bet ne mažiau min. balų skaičiaus) yra
akredituojamos, tačiau nėra finansuojamos
Tuo atveju jeigu KO neatitiko minimalių kriterijų ir
nesurinko nustatyto min. balų skaičiaus, KO
neakredituojama
Išrinkus po vieną daugiausiai balų surinkusią KO
kiekvienoje savivaldybėje sudaromas bendras visų
savivaldybių sąrašas pagal balus

Finansuojamos daugiausiai balų surinkusios KO

Finansavimo modelis


Finansuojamos išlaidos pagal pateiktą sąmatą.



Finansuojamos išlaidos:


KO darbuotojų (mentorius, koordinatorius) DU (ne daugiau kaip
50 proc. visos sumos)



PO tiesioginės išlaidos susijusios su savanoriu (kanceliarinės ir
kt.) (ne daugiau 10 proc. sumos)



Savanorių išlaidų kompensavimas (kelionės, kt.)



Vieno savanorio išlaidos per savanoriavimo laikotarpį negali
būti didesnės negu 160 Eur / žmogui (JRD finansuoja 96
Eur)



Maksimali suma metiniam finansavimui iš JRD turi būti
paskaičiuota savanorių skaičius dauginant iš 96 Eur, jei
imame maksimalią sumą.

Rezultatai


Finansavimo suma: 160 000 Eur (iš jų valstybės 96000 ir
savivaldybių ar kitų šaltinių – 64 000 Eur).



Savanoriaujančių jaunų žmonių skaičius – 1000 žmonių



Savivaldybės, kuriose modelis veikia – iki 18

