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Santrauka 
Projekto dalyviai, dalyvavę tyrime, buvo patenkinti gauta patirtimi tiek 

savanorystės veiklose, tiek mokymuose, ir tokį projektą mato kaip ypatingai atitinkantį 

jaunuolių poreikius ir galimybes. Projekto sėkmę didžiąją dalimi lėmė tai, kad jaunuoliai 

turėjo mentorius - “Social Breeze” atstovus, į kuriuos galėjo kreiptis pagalbos, 

konsultacijos kai iškildavo sunkumai, būdavo nedrąsu - jie padėjo sklandžiai integruotis į 

organizacijas. “Social Breeze” vaidmuo buvo “palydėti” jaunuolius ir būtent tai tyrimo 

dalyviams buvo reikšminga ir padėjo įsitraukti į veiklas, išeiti iš  savo komforto zonos. 

Projekto formatas ir mokymai paruošė dalyvius pirmajai ilgalaikei savanorystei ir suteikė 

reikiamas žinias, paramą, užtikrino jaunuoliams tinkamas sąlygas - padėjo rasti interesus 

atitinkančias organizacijas ir pasiūlė galimybes atitinkančias įsipareigojimo sąlygas (laiko 

savanorystei įsipareigojimai). Visi šie veiksniai leido dalyviams drįsti išbandyti 

savanorystę, kuomet savarankiškai dalyviams buvo per sudėtinga patiems susirasti 

ilgalaikę savanorystę. 

 Dalyviai jautė didelį asmeninį augimą: susirado naujų draugų, bendraminčių; pažino 

savo stipriąsias ir silpnąsias puses, atrado mėgiamą veiklą, įgavo pasitikėjimo savimi, 

patyrė pozityvių emocijų ir jausmų, mokėsi nustatyti ribas. Dalyviai įgavo naujų įgūdžių, 

kurie jiems padeda lengviau integruotis mokyklos veiklose, aktyviau dalyvauti 

bendruomenese, dalyviai jaučiasi gavę darbui naudingų įgūdžių (organizacinių, 

komandinio darbo, bendradarbiavimo, informacinių technologijų, užsienio kalbos). Dalyviai 

kūrė santykį su mišrių etninių grupių žmonėmis, su pabėgėlių bendruomene, tai padėjo 

įsigilinti į skirtumus, kurie praturtina bendravimą ir padeda kūrybiškiau spręsti problemas. 

Keitėsi ir dalyvių požiūris į visuomenės reiškinius - pvz., pabėgėlių situaciją, įsigilinimas į 

situaciją ir gretinimas visuomenėje paplitusių neigiamų stereotipų padėjo ugdyti kritinį 

mąstymą ir informacijos vertinimą, atrasti savo požiūrį. Tai paskatino dalyvius atsisakyti 

savo turimų stereotipų. 

Apibendrinant galima tvirtai teigti, kad dalyviai jaučiasi geriau pasiruošę 

gyvenimui, darbinėms situacijoms, kritiškiau vertina informaciją ir jaučiasi užtikrinčiau ir 

labiau savimi pasitikintys. 

SOCIAL BREEZE IN NAUJOJI VILNIA - PROJEKTO POVEIKIS DALYVIAMS 3



Įžanga 
2020 metais Britų taryba kartu su Social Breeze programa Vilniaus rajone 

organizavo savanorystės projektą “Social Breeze in Naujoji Vilnia” 15 - 18 metų 

jaunuoliams. Projektas skatina jaunuolius pasirinkti juos dominantį socialinį iššūkį ir 

praktiškai išbandyti savanorystę tampant nevyriausybinių organizacijų savanoriais. 

Projekto tikslas yra suteikti jaunuoliams žinių ir įgūdžių įsitraukti į vietines bendruomenes,  

geriau suprasti jose vykstančius socialinius, ekonominius ir ekologinius procesus, 

skatintitautinių mažumų integraciją bei pamatyti savo neatlygintino darbo bendruomenėje 

poveikį ir vertę.  

Šis tyrimas skirtas atskleisti projekto “Social Breeze in Naujoji Vilnia”, vykusio 

2020-2021 metais, poveikį jo dalyviams. Tyrimo uždaviniai: (1) išsiaiškinti, kokie pokyčiai 

įvyko projekto dalyviams, (2) sužinoti, kokie veiksniai yra lemiami, kad projektas turėtų 

teigiamą poveikį dalyviams, (3) išsiaiškinti jaunuolių požiūrį į tarpkultūrinę komandą, (4) 

atskleisti kaip projekto metu pasiekti rezultatai ir poveikis yra panaudojami projektui 

pasibaigus ir (5) išsiaiškinti iššūkius ir sunkumus su kuriais projekto metu susidūrė 

jaunuoliai.  

 Tyrimo metodologija 

“Social Breeze in Naujoji Vilnia” 

projekto poveikio tyrimui pasirinkta 

kokybinė tyrimo strategija, kuri leidžia 

sistemiškai tyrinėti kaip žmonės patiria 

pasaulį ir aprašyti šią patirtį taip, kaip ją 

suvokia nagrinėjamos patirties dalyvis. 

Kokybinis tyrimas taip pat efektyvus 

renkant kultūriškai specifišką informaciją 

apie vertybes, nuomones, elgesį bei tam 

tikrų grupių socialinį kontekstą.  

 Tyrime dalyvavo devyni projekto 

dalyviai: 2 vaikinai ir 7 merginos. Skaitant 

tyrimo įžvalgas svarbu atkreipti dėmesį, 

kad tyrimo medžiaga atskleidžia būtent šių 

dalyvių patirtį ir nebūtinai atspindi kitų 

projekte dalyvavusių dalyvių patirtį.  

 Duomenų rinkimui buvo naudojami 

giluminiai pusiau struktūruoti interviu, kurie 

yra tinkamiausi giliai autentiškos patirties 

analizei. Patyrimas analizuojamas toks, 

koks jis yra, o ne toks, kokio tikimasi ar 

ieškoma.  

 Surinktiems duomenims analizuoti 

buvo pasirinkta indukcinė teminė turinio 

analizė, kuomet temos formuojamos pagal 

tyrimo medžiagą, bet nėra paremtos 

konkrečiomis teorijomis. 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Tyrimo duomenų pateikimas 

 Ataskaitoje pateikiamos įžvalgos iš 

individualių dalyvių interviu. Dalyvių patirtis 

aprašoma per išryškėjusias temas ir jose 

i š r y š k ė j u s i a s į ž v a l g a s , k u r i o s 

i l i u s t r uo j amos v i ena a r ke l i om is 

vaizdingiausiomis citatomis.  

 Prieš gilinantis į projekto dalyvių 

patirtį norisi paminėti, kad visi tyrime 

dalyvavę jaunuoliai džiaugėsi dalyvavę 

projekte ir dauguma jų savo savanorystę 

vis dar tęsia, nes mato tame prasmę ir 

jaučia vertę sau. Daugeliui tyrimo dalyvių 

šios savanorystės patirtys buvo vienos 

pirmųjų rimtų savarankiškų veiklų jų 

gyvenime, kurios skatino asmeninį augimą 

ir gilesnį savęs pažinimą, pasitikėjimą 

savimi, įnešė pozityvių emocijų ir naujų 

d raugysč ių , nau ją sampra tą ap ie 

visuomenėje vykstančius procesus ir kritinį 

požiūrį į juos bei naujų žinių ir įgūdžių.  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1. Projekto dalyvių lūkesčiai 

1.1 Kas patraukė dalyvauti 
projekte? 

Daugelis tyrimo dalyvių (toliau - 

dalyviai) dar iki projekto turėjo norą 

savanoriauti, gauti išsamesnių žinių arba 

praplėsti savanorystės kryptis. Dalis 

dalyvių jau turėjo savanorystės patirties 

trumpuose renginiuose (maratonuose, 

koncertuose ir kt.), tačiau nebuvo bandę 

ilgalaikės savanorystės. Apie projektą 

dalyviai sužinojo mokyklose ar iš mokyklos 

draugų, mokytojų, socialinių darbuotojų 

arba socialiniuose tinkluose.  

 Dalyvauti projekte sudomino keli 

dalykai. Pirmiausia - trijų dienų mokymai ir 

jų programa. Vieniems dalyviams tai reiškė 

smagų laiką su kartu dalyvaujančiais 

draugais ar naujais pažįstamais ir įprastos 

aplinkos pakeitimą, kiti tikėjosi, kad bus 

pakankamai laiko gauti išsamių žinių apie 

savanorystę ir savanoriauti priimančias 

organizacijas, dar kitus motyvavo iš 

ankstesnių projektų ir renginių jau 

pažįstami organizatoriai. Dalyvių dėmesį 

taip pat patraukė tai, jog projekte buvo 

numatyti mentoriai - žinojimas, kad 

prireikus bus kur kreiptis pagalbos, kėlė 

saugumo jausmą. Taip pat keli dalyviai 

minėjo, kad tai buvo vienas iš nedaugelio 

projektų, kuriuose galė jo dalyvauti 

Covid-19 pandemijos laikotarpiu, todėl 

norėjo išnaudoti progą ir gauti naujos 

patirties. 

1.2 Ko tikėjosi iš projekto? 

 Vienas pagrindinių dalyvių tikslų 

buvo laba i konkre tus - išbandyt i 

savanorystę. Vieni dalyviai jau seniai 

turėjo tokį tikslą, bet neturėjo pakankamai 

informacijos ir aiškumo kaip susirasti 

savanorystės organizaciją, kiti norėjo 

išbandyti savanorystę dar mokydamiesi 

mokykloje, galvodami, kad vėliau tam 

nebus asmenin io la iko . Vien iems 

dalyviams savanorystė buvo pagrindinis 

tikslas, kitiems - ir tikslas, ir priemonė 

siekti tikslų.  Apibendrinant galima išskirti 

šiuos tikslus ir lūkesčius, ko ateidami į 

projektą tikėjosi dalyviai: 

• Gaut i naujos pat i r t ies, ž in ių : 

“Ketinimas buvo išbandyti kažką 

naujo” (D7) 

• Gaut i ž in ių , atsakyt i tur imus 

klausimus apie savanorystę 

• Susirasti naujų pažįstamų, draugų, 

bendraminčių 

• Bendrauti 

• Gerai ir linksmai praleisti laiką 

• Atrasti save: sau patinkančią ir 

įdomią veiklą, naujus interesus 
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• Prasmingai leisti laiką 

• Padėti žmonėms 

• Išbandy t i soc ia l i nę ve i k lą - 

pasitikrinti, ar pasirinkta studijų 

kryptis yra artima  

1.3 Kiek patenkinti 
dalyvavimu projekte? 

 Visi dalyviai džiaugėsi dalyvavę 

projekte ir rekomenduotų jame dalyvauti 

savo draugams. Paprašius įvertinti nuo 1 

(visiškai nepatenkintas) iki 10 (visiškai 

patenkintas), kiek dalyvavimas projekte 

išpildė lūkesčius ir kiek yra patenkinti 

pasiektu rezultatu, visi dalyviai projektą 

įvertino nuo 7 iki 10 balų. Paklausti, ko 

trūksta iki visiško pasitenkinimo, dalyviai 

paminė jo ke l is da lykus: Covid-19 

pandemiją ir dėl jos neįvykusius renginius, 

per mažai veiklų ; nuotol iniu būdu 

vykstančią savanorystę - ne visada tam 

buvo motyvacijos; vienos dienos mokymai 

vietoj žadėtų trijų dienų. Šios priežastys ir 

ta i , kad da lyv ia i beve ik ne turė j o 

rekomendacijų projekto tobulinimui (jų 

manymu, viskas vyko profesionaliai ir toks 

pats projektas galėtų būti įgyvendinamas 

vėl ir vėl), taip pat tai, jog kai kurie dalyviai 

planuoja tęsti savanorystės veiklas ir 

toliau, rodo, kad dalyviai yra patenkinti 

savo patirtimi ir pasiektais rezultatais, 

jauč ia naudą i r prasmę , pokyt į i r 

pasitenkinimą juo. 

"Mano tikslas buvo nebijoti ir daryti. Ir aš labai 

patenkinta, kad man pavyko tai padaryti, nes dabar 

aš žiūriu į gyvenimą kitaip, iš kitos pusės. Ir aš 

labai laiminga, kad buvau ir dar esu "Socialiniame 

sufleryje"." (D4). 

"Jau kalbant apie pačius mokymus ir savanorystę, 

tai tikrai taip [patenkinta rezultatu]. Nes 

savanorystė jau trunka nuo spalio ir jeigu aš 

nenorėčiau, ir tas laikotarpis, kuris praėjo, jau rodo 

man, kad aš jau padariau gero kitiems, ir jeigu 

suprasčiau, kad tai nėra vieta, kur aš kažkam 

padedu, būčiau jau seniai išėjusi." (D9) 

2. Projekto poveikis dalyviams  

Projekto poveikis dalyviams 

pasireiškė įvairiomis formomis, kas rodo, 

kad savanorystės patirtys buvo turtingos ir 

įvairiapusės. Dalyviai paminėjo naujas 

žinias, įgūdžius, teigiamas emocijas, 

asmenin į augimą , savęs paž inimą, 

besikeičiantį savęs vaizdą, įžvalgas ir 

besikeičiantį požiūrį, suvokimą apie 

visuomenės reiškinius.  

Pasiekimus ir poveikį svarbu 

suvokti ir priimti žvelgiant per kiekvieno 

dalyvio subjektyvaus suvokimo prizmę, 

SOCIAL BREEZE IN NAUJOJI VILNIA - PROJEKTO POVEIKIS DALYVIAMS 7



nes kiekvienam jų rezultatas ir pasiekimas 

skiriasi ir vienodi poveikio vertinimo 

kriterijai neatspindėtų vertės. Poveikis 

buvo nevienodas dėl keletos priežasčių. 

Dalyviai dalyvavo skirtingose savanorystės 

veiklose ir organizacijose, todėl natūraliai 

įgavo skirtingų žinių ir įgūdžių. Taip pat kai 

kurie dalyviai turėjo didesnę patirtį 

įvairiuose projektuose, užklasinėse 

veiklose, buvo drąsesni, todėl vieniems 

bendravimas buvo įprastas ir pastangų 

nereikalaujantis dalykas, o kitiems - 

esmin is momentas savanorystė je , 

atnešantis daug įžvalgų, naujų įgūdžių, 

savęs pažinimo. Nors patirtys buvo 

skirtingos, visi dalyviai jautėsi asmeniškai 

patobulėję ir patyrė savanorystę kaip 

abipusių mainų santykį. Net mažiausi 

patyrimai, įgūdžiai ar įžvalgos dėl patirties 

naujumo tapo reikšminga patirtimi. 

Dažniausiai dalyviams ypatingai 

ryškus būdavo vienas ar keli projekto 

momentai, kurie ir iliustruodavo pagrindinę 

suvokiamą vertę ar jaučiamą naudą. 

Pavyzdžiui, viena dalyvė prieš prasidedant 

projektui turėjo lūkestį susirasti naujų 

pažįstamų, draugų. Įsimintiniausi projekto 

momentai jai buvo susipažinimas su kitais 

dalyviais mokymuose ir savanorystės 

veikla, kurios metu komandos nariai dar 

artimiau susipažino. Ji rekomenduotų 

projektą ir draugams, nes tai nauja 

aplinka, kurioje sutiksi ir dirbsi su naujais 

žmonėmis, o projekto organizatoriams 

rekomenduotų surengti daugiau bendrų 

v isų savanor ių sus i t ik imų (ne t ik 

mokymus).   

Toliau dalyvių pasiekimus ir 

projekto poveikį jiems aptarsime atskirai 

aprašant asmeninę naudą ir augimą, 

naujas žinias ir naujus įgūdžius.   

2.1 Asmeninė nauda ir 
augimas 

 Susirado naujų pažįstamų , 
draugų, bendraminčių. Visiems tyrimo 

dalyviams tiek mokymai, tiek savanorystės 

veiklos buvo vertingos naujų pažįstamų ir 

draugų prasme. Kai kurie jų eidami į 

savanorystę turėjo būtent šį tikslą - 

susirasti draugų "Nu ryškiausiai tai man 

mokymai buvo, nu buvo pas mane ten gal trys 

draugai buvo su manimi, o kitų visiškai nežinojau, 

bet mes vis tiek susipažinom ir su keliais žmonėmis 

mes dabar bendraujam, susitikinėjam." (D3). 

Projektas buvo nauja aplinka, kuri savaime 

žada galimybę sutikti naujų žmonių, o 

jaunuoliams tai buvo ypatingai aktualu 
“Jeigu mokykloje mokosi, kažką daro, tai jau žinai 

visus žmones, kasdien matai, o kai eini į 

organizaciją tu sutinki naujus žmones ir nieko 

nežinai, ir vis tiek kartu bendrauji, darai kartu, 

padedi kitiems." (D3). Kai kurie dalyviai 

džiaugėsi, kad savanorystei pasibaigus jie 

vis dar bendrauja su naujais pažįstamais, 

o svarbu dar ir tai, kad juos sieja bendri 

interesai  “verta, nes susirandi žmonių panašių į 

save, kadangi jie lygiai taip pat ieško savanorystės, 

tai tas labai smagu yra, kad yra tų bendraminčių ir 

šiaip, atrandi save." (D5).   
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Savęs pažinimas ir savęs 
atradimas - tai visus tyrimo dalyvius 

palietusi tema ir asmeninės įžvalgos. 

Dalyviai mini, kad mokymų ir savanorystės 

veiklos skatino gilintis į save, pamatyti 

save realybėje, apmąstyti temas, apie 

kurias anksčiau negalvodavo, įsigilinti į 

savo tikslus, lūkesčius, pasirinkimus 
"Prisimenu, kad būtinai reikėjo sau pasirašyti 

lūkesčius ir tikslus ir aš labai susimąsčiau, nes 

norėjau savanoriauti tik dėl to, kad norėjau 

savanoriauti ir turėjau tik vieną tikslą. Ir dar reikėjo 

parašyti, ko noriu gauti. Nežinau, labai ilgai 

ga lvo jau . " (D8) . To l i au paminės ime 

ryškiausius savęs pažinimo momentus. 

• Atrado mėgiamą veiklą. Atrasti 

save kai kuriems dalyviams projekte 

reiškė rasti pomėgį, pvz., pati 

savanorystė ir pagalba žmonėms, 

vaikų ar kalbos mokymas, kuris 

jiems patinka ir yra prasmingas "nėra 

tai, kad va mokau kalbos tai ir būsiu 

mokytoja, bet atradau tai, kad tai man viena 

iš patinkančių laiko praleidimo veiklų, kad 

laiką smagu leisti ir savanoriaujant.” (D5). 

• Pamatė realų save - ne tokį, kokį 
įsivaizdavo. Dalyviai dalinosi, kad 

naujos veiklos ir gyvenimiškos 

situacijos padeda pamatyti realų 

save, savo stiprybes ir silpnybes - 

ne geresnį ar blogesnį, ir neretai tai 

nesutapo su turimu savęs vaizdu. 

Būtent tokios situacijos padeda 

pažinti save "Nu geriausias dalykas, tai, 

kad tu pamatai savo silpnąsias puses. Nes 

visada mėgstam galvoti ir sakyti, kad ai tu 

čia ne taip kažkaip darai, jeigu būčiau aš, 

tai būtų geriau.<...> Aš, pavyzdžiui, 

negalvojau, kad aš esu tokia nekantri, 

galvojau, kad tikrai daugiau turiu kantrybės, 

kad bus man lengviau dirbti su vaikais, 

galvojau, kad aš kažkaip rasiu paprastesnį 

būdą atlikti tai, bet iš tikrųjų tai ne." (D9). 

• Praplėtė savęs ir savo galimybių 
suvokimą. Dalyviai dalinosi, jog 

savanorystės veiklos ir atskiri jų 

momentai padėjo save pamatyti 

naujai. Keli dalyviai pamatė save 

kaip galinčius padėti žmonėms, 

kur iems re ik ia pagalbos. Jei 

anksčiau dalyviai nesuvokė, kad 

savo pastangomis gali būti kažkuo 

naudingi kitiems, tai savanorystė 

padėjo pamatyti, kad net ir nedideli 

veiksmai, bendravimas ir tiesiog 

buvimas kartu gali pagerinti žmonių 

kasdienį gyvenimą ir, kad pagalbos 

poreikis yra realus  “anksčiau aš 

nebuvau tok ia ga lbū t sus i rūpinus i 

žmonėmis. Nu galvodavau, kad jeigu jiems 

yra blogai, tai ką aš galiu padaryti, 

negalvodavau, kad kažką galiu pakeisti ar 

prisidėti, kad jiems būtų geriau. Ir būtent 

projekto metu, atradus savo kryptį aš 

supratau, kad tikrai yra žmonių, kuriems tos 

pagalbos labai reikia ir kad aš galiu jiems 

padėti. Nesakau, kad daug padėti, bet 

prisidėti, kad jiems būtų geriau. Ir labai 

atsirado tiesiog rūpestis kitais žmonėmis, 

kad jeigu jiems yra blogai, tau yra šiek tiek 
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geriau, tai tu jiems gali padėti, kad būtų 

kažkiek geriau." (D7).  

Įgavo pasitikėjimo savimi, savo 
jėgomis ir tikėjimo, kad gali pasiekti tai, ko 
nori “iš pačios grupės ko pasisėmiau, tai to 
pasitikėjimo savimi, iš organizacijos tikrai labai 

daug ką pasiėmiau, ir tikrai ta organizacija buvo 

labai gerai pasirinkta. Tai ko pasiėmiau, tai daugiau 

pasitikėjimo savimi, kad aš galiu padaryti tai, ką 

noriu, tai, kas man aktualu, įdomu ir tai, kuo aš 

domiuosi." (D2). Kartais dalyviams buvo 
sunku įvardinti, iš kur pasitikėjimas savimi 
randasi arba koks konkretus tai jausmas, 
tačiau savanorystės patirtis suteikė bendrą 
užtikrintumo savimi pojūtį, kuris padeda 
jaust is tvirč iau įvair iose gyvenimo 
situacijose "Praverčia iš tikrųjų, bet net nežinau, 
kaip suformuluoti, net ir tame pačiame bendravime 

ir kontekste kalbant apie kažką, turi daugiau žinių 

praktinių tokių, į ką atsiremti." (D6).   

Pozityvių emocijų ir jausmų 
išgyvenimas. Pozityvūs išgyvenimai 

dalyviams buvo tai, kas teikė džiaugsmą ir 

dėl ko buvo verta dalyvauti projekte. 

Pozityvūs jausmai kai kuriems dalyviams 

buvo įsimintiniausi išgyvenimai projekte, 

kurie siejami ir su savęs vertinimu, 

pasitikėjimu savimi ir drąsa veikti, imtis 

iniciatyvos, ir kt.. Paminėsime ryškiausius 

išgyvenimus.  

• Atsipalaidavimas, laisvė juokauti, 
nebijojimas suklysti. Visi dalyviai 

vertino projekto atmosferą, ypatingai 

mokymų, kai jautėsi laisvai, galėjo 

atsipalaiduoti, nebijojo bandyti naujų 

dalykų, išreikšti save. Dalyviams tai 

buvo išlaisvinantis ir įgalinantis 

jausmas, leidžiantis atsiskleisti. 

Savanorystės metu, net ir susidūrus 

su iššūkiais, atsipalaidavimas 

padėdavo veikti ir rasti kantrybės 
"geriausios emocijos yra tai, kad su vaikais 

yra daug paprasčiau viskas. Ne paprasčiau, 

žinoma, sunku yra padaryti namų darbus, 

bet paprasč iau yra ta prasme, kad 

emocionaliai, vaikiškai, tu įsigilini į tą 

vaikišką būseną ir emociškai tu laisviau 

jautiesi, tu gali pajuokauti, kažką pradėti 

kalbėti ir tavęs už tai niekas nebaus, tu esi 

neįsitempęs." (D9).  

• Įv e r t i n i m o i r p a s i t i kė j i m o 
išgyvenimas. Dalyviams buvo 

svarbūs momentai, kai buvo įvertinti 

ir jautė suaugusiųjų pasitikėjimą. Tai 

ypat ingai svarbu, nes ki tose 

aplinkose (namuose, mokyklose), 

jaunuoliai vis dar matomi kaip vaikai 

i r suaugusiej i j iems nepat ik i 

atsakingų užduočių. Tai leidžia 

matyti save kaip atsakingą ir 

patikimą kitų akyse "Dar buvo 

savanorystės momentas, kai baldus 

paėmėm, įs ikė lėm į au tomobi l į i r 

važiavome, tai aš po to nuo Uber baldus iki 

savo namų atvežiau. Užstrigo tuo, kad man 

daugiau atsakomybės davė, tai faina buvo. 

Nes tėvai mano, kad esu mažas vaikas. 

Faina, kai vyresni žmonės pasitiki." (D2).    
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• Prasmės, pasitenkinimo ir savo 
svarbos išgyvenimas. Dalyviai 

l y g i n o s a v o t r u m p a l a i k i ų 

savanorysčių patirtis su šio projekto 

patirtimi ir aiškiai jautė ilgalaikės 

savanorystės prasmę. Asmeninis 

santykis su žmonėmis, kuriems 

padeda, leido pasijausti išskirtiniais 

ir pamatyti realų savo pastangų 

poveikį, būtent tai skyrėsi nuo 

t r u m p a l a i k i ų s a v a n o r y s č i ų 

(maratonų, kitų renginių), kai 

dalyviai jausdavosi tik masės dalis ir 

nepatirdavo prasmės jausmo "buvo 

tas po pirmo susitikimo Carite, kad vau - aš 

kažką prasmingo darau. Nes po tų įvairių 

maratonų tai buvo daug emocijų, jos buvo 

pozityvios, bet jos buvo tokios vienadienės 

ir žiauriai daug paauglių buvo, kurie 

savanoriavo, tai nesijauti toks special. O 

dabar kai nueini kažkur taip svarbiai tai 

galvoji, ir tam žmogui, kuriam tu padedi, yra 

gera." (D6); “Aš labai jaučiu, nežinau, didelį 

pasitenkinimą tuo ir, kad galiu prisidėti 

kažkuo tai, tuo labiau mokyti savo 

gimtosios kalbos užsieniečių, kai jie nori jos 

išmokti, tai tas yra labai smagu. Iš tikrųjų 

niekada gyvenime nebuvau pagalvojusi, 

kad taip kada nors įvyks." (D5). Pati 

savanorystės veikla jaunuoliams 

buvo lyg įrankis, kuris leido parodyti 

savo brandą ir gebėjimą imtis 

atsakingų veiklų, priartėti prie 

suaugusiųjų "O kaip paauglei man dar 

yra tas dalykas, kad parodom, kad mes irgi 

kažką naudingo darom, tai tiek." (D6). 

Ugdė kantrybę . Ne vienas 
dalyvis minėjo, kad dirbant su vaikais arba 
užsieniečiais reikėjo daug kantrybės. 
Įsipareigojimas padėti žmonėms skatino 
sąmoningai atpažinti savo būsenas ir dirbti 
su jomis, o ne pabėgti, todėl dalyviai ne tik 
ugdė kantrybę, bet ir sąmoningumo ir 
savęs pažinimo įgūdžius "Na manau, kad 
kantrybę išugdžiau. Nes kai buvo pirmi tie 

susitikimai, tai aš galvojau jetau, kiek čia užtruks, 

kaip čia paaiškinti tam žmogui, kodėl jisai 

nesupranta, nu vat visad klausimas kaip jis gali 

nesuprasti, čia gi elementarus dalykas yra 2+3 yra 

5, ne 4. Aš savyje atpažinau, tai kažkaip pradėjau 

pati su savim kalbėti "ramiai, ramiai, čia viskas 

praeis, tu turi išmokti". Tai pirmas dalykas, tu 

išmoksti save išgirsti, sau patarti, save palaikyti, va 

tas va dalykas." (D9).  

Ugdė valią ir atsakomybės 
jausmą. Gavę rimtas užduotis, pajutę 
pasitikėjimą ir savo pastangų svarbą, 
jaunuol ia i pradė jo jaust i s t ipresn į 
atsakomybės jausmą ir įsipareigojimą, 
atsakomybę padėti "atsakomybė. Nu aš 
pradėjau labiau atsakyti ne tik už save, bet ir už 

kitus žmones. Jeigu reikia padėti kažką, tai aš 

visada padėsiu žmonėms, padėti, kad jie 

susidraugautų." (D3). Dalyviai minėjo, kad 
karantinas, nuotoliniai susitikimai mažino 
motyvaciją ir kartais būdavo sunku 
prisiversti atlikti įsipareigojimus, tačiau 
gaunamas “atlygis” padėjo ugdyti valią 
"Turbūt gebėjimas planuoti, ne tai kad laiką, bet kai 

vykdavo tie mūsų susitikimai šeštadieniais 10 ar 11 

valandą, tai tas valios ugdymas, kad prisiversti 

atsikelti ir nuvažiuoti. Ir kiekvieną kartą būdavo 
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sunku, bet tada nuvažiuoji ir išvažiuoji iš ten su 

labai daug emocijų, ir gera tada." (D5).  

Tapo drąsesni. Dalyviai, kurdami 

san tyk į su paga lbos lauk ianč i a i s 

žmonėmis ir kitais savanoriais, minėjo per 

š ią patirt į tapę drąsesni. Tai buvo 

patyrimas leidžiantis aktyviau įsitraukti į 

įvairias veiklas, gyvenimą: dalyviai minėjo 

n e b e b i j a n t y s u ž k a l b i n t i žm o n ių , 

įsitraukiantys į veiklas, apie kurias 

anksčiau būtų net nedrįsę pagalvoti. Kai 

kuriems dalyviams išėjimas iš komforto 

zonos ir suvokimas, kad baimių įveikimas 

įgal ina, buvo didž iausias projekto 

atradimas "Kad nereikia nieko bijoti, jeigu tu 

kažko labai nori, tai tu ir daryk, nereikia bijoti. Aš 

labai bijojau kalbėti su žmonėmis, nežinau kodėl, 

bet jeigu manęs paprašys eiti paklausti kiek laiko - 

aš negalėdavau, bijodavau, bet dabar - aš galiu 

t ies ia i pak laus t i , pasaky t i kažką , n ieko 

nebijau.” (D4). Projekto formatas - mokymai 

ir komandinis darbas savanorystės metu, 

privertė išbandyti save naujose situacijose, 

o patyrus sėkmę baimės liko mažiau  "Nu 

labai daug žmonės va taip va galvoja, kad bus tik 

tavo draugai, tik artimieji. Mes kai pradėjome 

savanoriauti, ten buvo skirtingi žmonės, visokie 

žmonės ir tu turėjai su jais bendrauti, kažką 

pasikalbėti, padėti ar kažką padaryti. Tai va tas 

man labai padėjo, nes aš labai bijodavau su 

kažkuo pasikalbėti, lauke ypač, o dabar daug 

drąsiau." (D3). 

2.2 Naujos žinios ir 
besikeičiantis požiūris 

 Gavę naujų žinių ir patirties projekto 
dalyviai neišvengiamai stebėjo ir savo 

besikeičiantį požiūrį, kritiškesnį situacijų 

vertinimą. 

Dalyviai, kalbėdami apie naujas 
žinias, pagrinde minėjo praplėtę savo 
suvokimą apie savanorystę. Naudinga 
buvo sužinoti apie savanorius priimančias 
organizacijas. Daugeliui buvo nauja, kad 
jaunuoliai - mokiniai - gali eiti savanoriauti į 
jų žodžiais tariant “rimtas” organizacijas 
(Caritas, Raudonasis kryžius ir kt.) "tas 
asmeninis atradimas, kad nereikia bijoti tų didesnių 

organizacijų. <...> dabar yra visai kitokia nuomonė 

apie tas didesnes organizacijas ir dabar jau norisi 

žiūrėti, pamatai, kad renka savanorius, ir jau 

nebėra tos baimės." (D6), todėl mokymų dalis, 
kur reikė jo pr istatyt i savanorystės 
organizacijas ir pasirinkti kur norėtų 
savanoriauti buvo viena įdomiausių ir 
naudingiausių mokymų dalių. Kitiems 
dalyviams faktai ir bendrosios žinios apie 
savanorystę, jos reglamentavimą, buvo 
nauja, netikėta ir naudinga prieš pradedant 
savanoriauti informacija "Naudingiausia turbūt 
buvo diskusija apie pačią savanorystę, nes tada 

praplėtė žinias. Tada sužinojau, kad galima 

savanoriauti tik nuo 14, bet nežinojau, kad čia visur 

taip yra, bet pasirodo - visur taip yra. Tiesiog 

įprastos paprastos žinios pravertė. Nes buvo 

visokių įdomių klausimų, nes nežinojau, kad galima 

savanoriauti tiktai tose įstaigose, kur nesiekia 

pelno. Nes galvojau, kad gali daug kur savanoriauti 

ir tau netgi gali už tai baudą duoti, jo, apie tai nieko 

nežinojau." (D5). 
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Dauguma tyrimo dalyvių jau buvo 
turėję savanorystės patirties, tačiau ji 
būdavo trumpalaikė (maratonai, koncertai 
ir pan.), todėl ir savanorystės samprata iš 
dalies buvo paremta turima patirtimi. 
Neretai trumpalaikėse savanorystėse 
dalyviai turėdavo veikti tai, ką reikia, o ne 
tai, kas jiems įdomu, todėl tai, kad 
savanorystė gali  suteikti pasitenkinimo ir 
prasmės jausmą, būti ilgalaikė ir leisti 
mokytis įvairių dalykų, kai kuriems 
dalyviams buvo nauja "Visą laiką norėjau 
savanoriauti mokykloje, bet niekada nerasdavau tų 

organizacijų, nu per daug ir neieškodavau, 

nesigilindavau. Nes pvz., tokios organizacijos kaip 

Raudonasis kryžius, vien pavadinimas, taip 

nuoširdžiai sakant, jis mane atbaido, nes atrodo, 

kad čia kryžius, kažkas tai, bus labai neįdomu ir 

panašiai. Ir prieš visokiausius tokius pavadinimus 

išgirstant, man asocijuodavosi su visokiais 

nuobodžiais dalykais. O kai pradėjau savanoriauti, 

tai man visiškai pasinaikino toks mąstymas. Ir aš 

galvojau, kad savanorystės yra trumpos pagrinde, 

kaip maratonai. Aš niekada negalvojau, kad jos gali 

būti ilgos ir iš tikrųjų tokios įtraukiančios." (D5).  

Dal is tyr imo dalyvių turė jo 

susikurtą įspūdį apie savanorystę, kad joje 

daug biurokratijos, darbai labai rimti, kurių 

mokiniai nesugebės įgyvendinti. Pati 

savanorys tės pa t i r t i s ke i tė š i uos 

įs iva izdav imus i r a tvė rė p la tesn į 

savanorystės veiklų, galimybių ir vertės 

sampratą, "Aš patenkintas, iš pradžių maniau, 

kad savanoriauti bus sunkiau, įeiti į šitą temą, bet 

pamačiau, kad reikia tiesiog pradėti ir viskas bus 

gerai. <..> "Maniau, kad bus daug formalumų 

nereikalingų, bet nebuvo jų." (D2). Žinios apie 

savanorystę padėjo suvokti pasirinkimo 

ga l imybes , i eško t i sau t i nkamos 

savanorystės. Dalis tyrimo dalyvių mini 

supratę, kad savanorystė gali būti įvairi ir 

todėl verta ieškoti informacijos, domėtis 

organizacijomis.  

 Dalyviai taip pat gavo žinių tose 
srityse, kuriose veikė jų pasirinktos 
s a v a n o r y s tė s o r g a n i z a c i j o s . Ta i 
neišvengiamai praplėtė jų suvokimą 
visuomeniniais klausimai, o tuo pačiu tai 
skatina ir kritinį mąstymą, naują ir gilesnį 
požiūrį į visuomenės problemas. Net keli 
dalyviai pasakojo “naujomis akimis” 
pamatę pabėgėlių situaciją Lietuvoje "ką 
sužinojau, tai sužinojau kokia iš tikrųjų bloga 

situacija yra su tais pabėgeliais. Tiesiog daugiau 

žinių gavau apie juos, nebuvau aš prieš juos 

nusistačiusi kažkaip, nes šiaip nemažai žmonių yra 

"jokios naudos iš jų, tik atvažiuoja ir naudos nori 

gauti". Tai man tokios minties niekada nebuvo, 

visada galvojau, kad reikia juos palaikyti, padėti 

jiems kažkaip, bet aš negalvojau, kad jų yra ant tiek 

daug. Pagalba jiems yra reikalinga ir kaip jiems yra 

sunku palikti savo šeimą. Juk jie važiuoja čia ne 

tam, jog čia, nežinau, pasipelnyti, bet iš tikrųjų, nes 

nėra kitos išeities." (D5). Kita dalyvė mini, kad 
per savanorystę pabėgėlių centre sužinojo 
daug informacijos, faktų apie pabėgelių 
įsidarbinimą ir pastebi, kad visuomenės 
stereotipinė nuomonė apie šiuos žmones 
yra neigiama, jog požiūryje trūksta faktų ir 
įsigilinimo į situaciją, nors faktai rodo, kad 
jie stengiasi įsitvirtinti Lietuvoje, pažinti 
kultūrą, rasti darbą ir patys užsitikrinti 
gyvenimą. Tai keičia ir pačios dalyvės 
suvokimą apie pabėgėlių bendruomenę 
Lietuvoje - padeda juos geriau suprasti, 
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lavina kritinį mąstymą “verčiant tuos tekstus 
buvo daug informacijos apie ju vykdytus projektus 

ir planus, ir naujausias, kurį teko versti, tai ten buvo 

apie darbą ir ten procentais kiek dirba tų žmonių ir 

kiek ne, ten moterų vyrų atvaž iavusių iš 

Tadžikistano. Tai tas turbūt labiausiai pasijautė, 

kaip juos labiau suprasti, ir kad pas mus dažnai yra 

girdima, ypač tarp vyresnio tipo žmonių, kad "Va 

čia privažiuoja visokių", tai kad iš tikrųjų įsiskaityti į 

tas situacijas ir suprasti, kad nėra taip, kad jiems 

lengva, kad jie atvažiuoja ir sėdi ant pašalpų” (D6). 

 Dalyviai taip pat minėjo sužinoję 
praktinių dalykų, kurie praverčia gyvenime, 
pvz., kokias paslaugas teikia “Uber”, arba - 
kas yra mokymai, kurie tikrai yra naudingi 
ir padeda pažinti save "Nu aš dabar po tų 
mokymų supratau, kas yra tie mokymai, nes 

galvojau visada, kad mokymai ir tokie labiau kur 

ateini ir tau viską pasako, jūs atėjot todėl ir todėl, 

savanorystė yra tai ir tai ir panašiai, o čia supratau, 

kad mokymai yra ta vieta, kuri tave sudomina, 

pritraukia, bet tu sužinai tai pats eidamas, ne kai 

tau pasako, o kai tu eini pats ir pažinti turi. Viskas 

priklauso nuo tavo noro, jeigu tu turi noro, tu 

pažinsi, jeigu neturi - tu nepažinsi. Nes tu gali 

sėdėti, klausyti, per vieną ausį įeis, per kitą išeis. 

Mokymai yra būdas pritraukti, o vėliau jau eini pats 

su tais žmonėmis ir darai." (D9). 

2.3 Nauji įgūdžiai 

 "O kitas tai, aš iš tiesų negaliu netgi 

paaiškinti: jaučiu kaip keičiasi mano darbas su 

vaikas. Nes jeigu žiūrėti į tuos šeštadienius, kurie 

buvo pirmieji, tai jie buvo nedrąsūs ir kažkokie 

keistoki, o dabar organizuoju tuos šeštadienius gal 

kitaip. Nu nežinau, matau kaip keičiasi mano 

darbas su kitais, bet negaliu paaiškinti kas. Gal dėl 

to, kad ir patirtis kažkokia ateina, nes dar jauna aš 

ir neturėjau kažkokių rimtesnių darbų, ir čia pirma 

pažintis tokio darbo. Manau kiekvieną kartą vis 

geriau jaučiuosi, kad žinių daugiau vis gaunu. Ir dėl 

bendradarbiavimo pradėjau tvirčiau jaustis ant 

kojų, tikrai stirniukas Bembis buvau, keistokai 

jaučiausi." (D9) 

 Dalyviai projekto metu pastiprino 
turimus įgūdžius ir įgavo naujų. Kartais 
buvo sunku juos įvardinti konkrečiai, tačiau 
buvo jausmas, kad gavo naujos patirties, 
kuri yra vertinga. Daugeliui įgūdžiai 
asocijavosi su nauja patirtimi, nepatirtomis 
situacijomis, eksperimentavimu, problemų 
sprendimu - būtent tame dalyviai įžvelgė 
didžiausią projekto vertę "Aš pasakyčiau, kad 
dalyvauti, nes tu su šiuo projektu gali patirti 

kažkokias ekstremalias situacijas, nu šiaip kažką 

patirti, ir tu žinosi kaip tu darysi toliau, ir kaip išeiti 

iš šios situacijos, kaip geriau padaryti, kaip nereikia 

daryti. Mums irgi buvo, nes kol tu bijosi, tai tu nieko 

nepadarysi. Tau reikia nusiraminti, pagalvoti, ar tu 

tikrai šito nori ir pradėti kažką daryti." (D4). Šalia 
naujos patirties dalyviai paminėjo ir 
konkrečius įgūdžius, kurie yra reikalingi 
gyvenime, siekiant karjeros. 

 M o kės i d i r b t i k o m a n d o j e , 
komandinio darbo principų. Dalyviams, 
savanoriavusiems didesnėje komandoje, 
tai buvo ir smagaus laiko praleidimo 
būdas, ir savęs pažinimo įrankis. Dalyvis, 
savanoriaudamas komandoje, pajuto 
komandinio darbo prasmę "tas, kad vienas 
žmogus nedaug gali pakeisti, bet žmonių grupė 

tikrai gali daugiau." (D2). Kai kurie tyrimo 
dalyviai turėjo pirmąją rimtą komandinio 
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darbo patirtį pasirinktose organizacijose. 
Nors anksčiau teko bendradarbiauti 
komandose mokykloje ir stovyklose, tačiau 
komandinio darbo patirtį savanorystėje 
dalyvė įvardino kaip neįprastą, nes pirmą 
kartą sprendė rimtus darbinius klausimus, 
mokėsi komandinio darbo principų 
(susitarti, planuoti, padėti, palaikyti, 
suprasti savo ir kitų indėlį). Komandoje 
dalyvė įsitikino, kad net ir sudėtingas ar 
nesėkmingas situacijas galima išspręsti 
komunikuojant "Tas darbas komandoje man 
buvo neįprasta, nes neturėjau tokios patirties. <...> 

Stovykloje labiau kaip žaidimas jaučiasi, užduotys, 

o č i a v i s t i e k j a u k a i p d a r b a s . To k s 

komunikabilumas, mane labai džiugina, kad mes 

kartą per mėnesį susiskambinam su savanoriais ir 

aptariame kaip kam sekasi. Ir jeigu kažkokie 

klausimai kyla ar problemos su vaiku, galima 

pasipasakoti ir supranti, galbūt kažkas turi panašią 

problemą. <...>  nu ir iš tikrųjų reikia kalbėti, kad 

kažkas tai pavyktų ir nereikia taip bijoti atrodyti 

niekaip, nežinau kaip pasakyti, problematiškai. 

Malonu ten buvo." (D8). Kiti dalyviai apie 
komandinį darbą mokėsi mokymų metu 
per patyrimines užduotis. Komandinės 
užduotys leido pamatyti realų savo elgesį 
komandoje, suprasti, kad yra ne tik 
asmenin is , bet i r bendras t iks las 
savanorystėje ir, kad bendradarbiavimas, 
komunikacija ir susitarimas padeda 
pasiekti bendrą tikslą. Visi šie patyrimai 
atnešė įžvalgų ap ie save i r ap ie 
savanorystės prasmę "Mes neturime pamiršti, 
kad ateiname į savanorystę padėti kitiems, 

kažkokios naudos sau atsinešti, bet nepamiršti, kad 

yra kiti savanoriai ir kad turite bendrą tikslą. O kai 

eini bendrai, negali eiti keliais žingsniais pirmiau, tu 

neturi... egoistiškai elgtis, turi eiti kartu ir 

nepamiršti, kad yra žmogus, kuris irgi turi tokią 

pačią užduotį ir tu turi su juo visada kalbėtis, jį 

palaikyti ir su juo susitarti." (D9).   

 Mokėsi bendravimo įgūdžių. Visi 

ty r imo dalyv ia i minė jo patobul inę 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius ir 

kai kuriems tai buvo esminis pasiekimas ir 

projekto rezultatas.  

• Ribų pasirinkimas santykyje. 
Dalyvė pastebėjo, kad kurti santykį 

(dirbant pabėgėlių centre) reikia 

palengva ir būnant sąmoningai. 

Svarbu pamatyti kitą žmogų ir jo 

lūkesčius, taip pat suprasti kiek ji 

pat i nor i i r ga l i sk i r t i la iko. 

P a s t e b ė j u s i , k a d p a g a l b o s 

prašantieji reikalauja vis daugiau 

pagalbos i r dėmesio, dalyvė 

suprato, kad tai yra jos asmeninė 

atsakomybė apsispręsti kaip ir kiek ji 

skiria energijos, tačiau norint padėti 

kyla dilemos, per kurias dalyvė ir 

mokėsi nustatyti ribas "Jo, tai aš 

pamačiau, kad aš nelabai moku nustatyti 

ribas ir pasakyti ne žmogui. <..> "Aš 

pamačiau, kad reikia ieškoti skirtingų būdų 

kaip prieiti prie žmogaus, kaip su juo būti, 

kaip jam pasakyti, kad neįskaudinti ir, kad 

per daug prie jo nepriartėti. Kai jie pamato, 

kad tu esi savanoris ir atėjai jam padėti, tai 

kartais jie ima tai per daug arti ir po to iš 

tavęs reikalauja tos pagalbos. <...> bet 

savanorio nėra pareiga viską atlikti už tą 

žmogų. O jie galvoja, kad tu turi atsirasti bet 
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kuriuo metu, bet kada, kada tik jiems 

prireiks. Žodžiu tu turi teisingai prieiti šitoje 

situacijoje." (D9).  

• Dalyviai, dirbdami komandoje, 

mokėsi palaikyti v ienas ki tą 

sudėtingose situacijose, išklausyti, ir 

rasti bendrą kalbą su skirtingais 
žmonėmis, bendrauti pasitelkiant 

skirtingas bendravimo formas "Mes 

kai vaikščiojom visus kviesti, tai ten buvo 

visokių žmonių, ir rusiškai, ir lietuviškai 

kalbantys, ir seni, ir jaunesni. Ir buvo tie, 

kurie labai blogai girdėjo ir reikėjo kažkaip 

su jais viską aptarti. Man atrodo, padėjau 

geriau susitarti su žmonėmis." (D3).  

• Jautresnis bendravimas su 
žmonėmis - to leranci jos i r 
empat i jos apra iška k i toms 
etninėms grupėms. Mokymai 

savanorystės organizacijoje ir 

patirtis suteikė suvokimą, kad reikia 

j au t r i au p r ie i t i p r i e žmon ių , 

empatiškai reaguoti į situaciją, 

įvertinti aplinkybes, nes neapgalvoti 

žodž ia i gal i žeist i i r pr ivest i 

užsisklęsti žmones "mano kalba 

gražesnė tapo, anksčiau gal sakydavau ai 

va čia negrai kokie, tarkim užsieniečiai 

juodukai. Ir man tas pačios kalbos leksika 

pasikeitė, kaip aš bendrauju su žmonėm. Ir 

jeigu matau, kad jiems ten yra jautru apie 

kažką kalbėti, tai aš stengiuosi labai tos 

temos neliesti. O anksčiau būdavo "Nu tai 

kodėl taip yra, o kodėl?", nu man labai 

viskas įdomu būdavo ir aš gal kišdavausi 

labai ten, kur nereikia. O dabar, kadangi 

buvo mokymai Raudonojo kryžiaus, tai ten 

mokė, kaip reikia bendrauti su tokiais 

žmonėmis (kitataučiais). Tai jeigu man 

tiesiog nu pasitaiko kartais, kad kam nors 

reikia pagalbos, tai tiesiog išmokau 

bendrauti su jais taip ramiai, per daug 

neisterikuoti, nu žodžiu pats bendravimas 

pasikeitė." (D7).  

• Dalyviai būrė bendruomenes, 
p a t y rė jų v e r tę . P a dėd a m i 

kaimynams susipažinti projekto 

metu dalyviai pamatė, kad net ir 

artimoje aplinkoje gyvenantys 

žmonės yra nepažįstami, bijo 

bendrauti "Manau, kad taip (kuria poveikį 

visuomenei), nes kai tu gyveni bute ir negali 

pabendrauti su savo kaimynais, tai būtent 

toks žaidimas, kuris padeda kalbėti ir 

susipažinti, ką reikia sakyti ir ko nereikia 

sakyti, padeda suprasti." (D4). Įtraukdami 

juos į bendras veiklas dalyviai matė 

poveikį - radosi bendrumo, artumo 

jausmas. Dalyviai džiaugėsi, kad net 

ir skirtingi žmonės - skirtingų etninių 

grupių, kalbantys skirtingomis 

kalbomis, seni ir jauni - geba sukurti 

ryšį ir tuo džiaugtis “turėjome kalbėti su 

žmonėmis, kad jie bendrauti pradėtų ir taip 

kuo daugiau bus žmonių, tuo geriau. Nes 

žmonės bijo bendrauti, kažką ne taip 

pasakyti ar nežinoti kaip pasakyti rusiškai 

ar lietuviškai, tai mes padėdavom jiems. Tai 

buvo labai įdomu.” (D4). Patys dalyviai 

išmoko kurti santykį su įvairiais 
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žmonėmis.  

M o k ė s i i n f o r m a c i n i ų 
technologijų įgūdžių. Dalyvė, mokydama 

užsieniečių šeimą lietuvių kalbos, gaudavo 

patarimų ir žinių iš šeimos kaip dirbti ir 

efektyviau panaudoti skaitmeninius 

į rank ius. Š ios ž in ios praverč ia i r 

mokykloje.  

Tobulino užsienio kalbos 
įgūdžius. Dalyviai projekto veiklose 

tobulino rusų, lietuvių ir anglų kalbos 

žinios. Jaunuoliai iš rusų ar lenkų šeimų 

matė vertę dalyvauti projekte vien dėl 

lietuvių kalbos tobulinimo.  

St ipr ino la iko p lanavimo 
įgūdžius "Patobulinau galbūt savo laiko 
planavimą, nes reikėdavo viskam laiko rasti, tiek 

darbui, tiek mokslui, tiek savanorystei ir kartais, 

sakau, aš anksčiau labai išsibalansavusi buvau. 

Bet projekto metu išmokau, kad yra tam tikras 

terminas, per kurį aš tiesiog turiu kažką padaryti ir 

pradėjau laiką labiau planuoti, labiau vertinti. Ir 

dabar galiu savo laiką laisvą kažkaip naudingiau 

praleisti negu prascrolinti TikTok'e." (D7). 

 To b u l i n o o r g a n i z a c i n i u s 
įgūdžius. Stebėdami, kaip vyksta veiklos 

savanorystės organizacijoje, dalyviai tai 

laikė pavyzdžiu ir stengėsi įsiminti, kad 

ateityje galėtų panaudoti patys. Žinios ir 

įgūdžiai kaip rašyti laiškus, kvietimus, 

tekstus ir kaip juos struktūruoti, taip pat 

kaip organizuoti susitikimus, jų struktūrą, 

buvo vertinga patirtis "Labai buvo smagu 

pasisemti patirties iš susitikimų, kaip jis juos vykdo, 

kokiu eiliškumu, kaip jis praneša informaciją, tai tas 

man labai pravartu. Mes darėm vieną susitikimą su 

vietos bendruomenėmis, tai irgi buvo įdomu 

sužinoti, kad tokie dalykai veikia ir kaip jie veikia, 

ėjom kalbinom žmones, kad jie prisijungtų." (D1). 

 Ugdė tarpkultūriškumo įgūdžius, 
toleranci ją i r empati ją . Šį įgūd į 

daugiausiai minė jo dalyvia i , kur ie 

s a v a n o r y s tės m e t u b e n d r a v o s u 

užsieniečių šeimomis ar vaikais, su 

sk i r t i ngomis e tn inėmis g rupėmis . 

Dalyviams buvo įdomu pažinti kitas 

kultūras, vaikų auklėjimą būdingą kitai 

kultūrai. Taip pat buvo įdomu stebėti 

integracijos procesą, kuris daugeliui buvo 

naujas ir pamatyti tikrą pagalbos poreikį iš 

arti - tai motyvavo padėti. Buvimas 

integracijos centruose, bendravimas su 

kitataučiais ir žinios apie situaciją keičia 

jaunuolių pož iūr į, suteikia aiškesn į 

situacijos matymą, sukelia empatijos ir 

tolerancijos jausmus, bei kviečia kritiškiau 

mąstyti ir vertinti aplinkinių nuomonę 

(jaunuoliai gavę žinių geba integruoti 

skirtingas perspektyvas ir pasirinkti sau 

tinkamą požiūrį) "Prisimenu, kaip įkėlė 

nuotrauką, <...> ir buvo vienas komentaras, 

maždaug, kad kam čia tiem arabam padedi, jie čia 

veltėdžiai, nori viską nemokamai gauti. Ir aš vat 

pagalvojau, kad yra tokių šeimų Lietuvoje, kuriems 

daug pagalbos suteikta yra, tik jie tos pagalbos 

neįvertina, o yra žmonių, kuriems iš tikrųjų to labai 

reikia ir dauguma žmonių nurašo tuos žmones - 

užsieniečius, tarkim tuos pabėgėlius, kurie nori, 

kad jiems būtų geriau ir stengiasi dėl savo gerovės 
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patys bandydami kurti savo geresnį gyvenimą. <...> 

Tiesiog mano požiūris pasikeitė į tuos žmones, 

kuriems tos pagalbos reikia." (D7). Dalyviai 

susipažindavo ne tik su kitomis kultūromis 

bet ir su psichologinių sunkumų turinčiais 

k i t a t a u č i a i s ( p o t r a u m i n i s s t r e s o 

sindromas), todėl empatiškai žiūri į 

pabėgėlius ir jų šeimas "Nu jo, tas dalykas, aš 

anksčiau dar niekada nebuvau susidūrusi su tokia 

tauta, žmonėmis iš Sirijos, žmonės iš tokios 

valstybės, kur vyksta karas. Jie yra, jų psichika gali 

būti pažeista, jie kitaip žiūri į gyvenimą, į žmones, 

ypač kitaip žiūri į žodį pagalbą. Kodėl jie pabėgo - 

kadangi jie neturėjo kur prisiglausti, jiems nebuvo 

suteikta pagalba ir jiems jos reikia. Jie kai pamato 

pagalbą, jie iš karto ją griebia, nu kažkas iš karto 

griebia, kažkas ne iš karto atsiveria tau." (D9).  

 N o r s p a t i r t y s r o d o , k a d 

savanorystė , padedant užsienieč ių 

šeimoms, pabėgėliams, plečia jaunuolių 

suvokimą ir toleranciją kitoms etninėms 

grupėms ir bendruomenėms, tačiau 

pirmasis žingsnis link to gali atrodyti 

baugus. Pasirenkant savanorystės kryptį 

viena dalyvė minėjo, kad buvo galimybė 

dirbti su romų šeimomis, bet mini 

neigiamus visuomenės stereotipus apie 

šią grupę, kurie baugina rinktis šią veiklą 
"Pasirinkimas buvo ir platus netgi. Kažkaip buvo du 

pasirinkimai eiti į aplinkos tvarkymą, lyg Botanikos 

sodą, nu tai aišku paauglių tai netraukia - su 

grėbliais vaikščioti ir grėbti tuos lapus, tai jau 

atkrito. Tada buvo su romų šeimomis dirbti, tai irgi 

toksai nu žinant tą jų kultūrą, šiek tiek yra baimė eiti 

pas juos, tai irgi kaip ir atkrenta.” (D5). Matant 

organizatorių teigiamą poveikį dalyviams, 

s iū l y tume pas ida l in t i poz i tyv iomis 

istor i jomis apie darbą konkreč io je 

savanorystės kryptyje (šiuo atveju apie 

darbą su romų šeimomis) siekiant 

paskatinti jaunuolius rinktis šią sritį, nes 

dalyviai minėjo, kad organizatorių ir 

mentorių istorijos buvo motyvuojančios, 

įkvepiančios, padrąsinančios. 

3. Poveikis persikelia į kasdienybę 
 Dalyviai jaučia, kad projekte įgytos žinios ir įgūdžiai padeda ir kitose aplinkose, 

pvz., mokykloje. Dėl naujos patirties dalyviai jaučiasi drąsiau, o vienas ryškiausių pokyčių 

kasdienybėje yra susijęs su sklandesniu bendradarbiavimu ir įsiliejimu į mokyklos 

bendruomenę, lengvesniu santykių užmezgimu. Be bendro tvirtumo ir augimo, dalyviai 

įvardino konkrečių situacijų, kur pritaiko projekte įgytą patirtį. 

• Naudoja tekstų rašymo žinias ir 
praktiką, pastebi, kad praktika 

suteikia aiškumo ir efektyvumo "Jau 

savanorystės metu man teko būti Social 

Breeze savanoriu. Tai buvo visai įdomu 

žiūrėti kaip Žilvinas veikia, pvz., kaip jis 
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tekstus rašo kažkokius. Aš irgi pastebėjau, 

kad irgi mėgstu sugrupuoti kaip jis daro, 

pradėjau tą daryti." <...> Pvz., kaip buvo 

rašomi tekstai, pvz kvietimas <...> tai labai 

panašiai stengdavausi rašyti." (D1). 

• Pri taiko susit ikimų vedimų 
struktūrą , santykio kūr imo 
elementus. Dalyvis, matydamas 

kaip efektyviai veikė savanorystėje 

organizuojami susitikimai, kaip 

re ik ia d i rb t i i r bendraut i su 

žmonėmis, kaip juos įtraukti, 

sudominti, šiuos elementus naudoja 

ir savo aplinkoje "Taip pat tie mūsų 

vidiniai susitikimai, tai eiga visa, kaip 

viskas eina, kažkiek laiko palaukiam, tada 

l i n k s m a i b e n d r a u j a m , t a d a v ė l 

surimtėjame, tai va šitą stengiausi irgi 

pastebėti." (D1).  

• Informacinių technologijų žinios 

padeda efektyviau bendradarbiauti 

mokykloje, padaryti daugiau nei 

galėdavo anksčiau "mokykloje labai 

g e r a i p r a v e rč i a t o s i n f o r m a c i nės 

technologijos. Visokius projektus reikia 

daryti su draugais, tai galiu ir normaliai 

d a l i n t i s d o k u m e n t u , o a n k s č i a u 

padarydavau ir nusiųsdavau ir jie redaguoti 

negalėdavo, nes aš nemokėdavau tos 

prieigos padaryti. Tai kai tokių dalykų 

išmokė, daug paprasčiau yra. O rusų kalba 

tai gyvenimui tikrai reikalinga bus." (D5). 

• Rusų, anglų ir lietuvių kalbos 
įgūdž i a i p a d e d a d a l y v i a m s 

m o k y k l o j e , b e t d a r l a b i a u 

užmezgant naujus kontaktus, 

buriant kaimynų bendruomenes, 

leidžia efektyviau bendrauti projekto 

veiklose ir su skirtingų tautybių 

dalyviais.  

• A t s i r a d u s i d r ą s a , 
bendradarbiavimo ir komandinio 
darbo įgūdžiai padeda dalyviams 
p i lnaver t išk iau įs i t rauk t i į 
mokyklos bendruomenę. Dalyviai 

dalinosi, kad po projekto lengviau 

užmezga kontaktą ir atviriau dalinasi 

patirtimi, nuomonėmis, efektyviau 

bendradarbiauja mokykloje, nes 

savanorystės metu patyrė, kas yra 

komandinis darbas ir kaip jis turi būti 

efektyviai organizuojamas "būtent toks 

komunikabilumas ir bendradarbiavimas, 

man didžiausią įspūdį ir padarė, ir pajutau, 

kad tapo lengviau kalbėti su žmonėmis, ir 

ne tik apie išgyvenimus, bet ir dirbti kartu 

būtent, tai svarbu man pasirodė." (D8).  

Dalyvė džiaugėsi, kad po projekto jį 

nebebi jo įsi jungt i į renginius 

m o k y k l o j e , p r i s i d ė t i s a v o 

pastangomis ir kartu kurti, taip pat 

matydama pagalbos poreikį išdrįsta 

p r i e i t i i r p a dė t i m o k y t o j a i , 

bendraklasiams "Mano požiūris tai tikrai 

pasikeitė, ir mokykloje kai buvo visokios 

šventės, aš visko bijojau, o dabar tai aš 

v iską darau.<. . .> Daugiau padedu 

mokytojai, nes jai sunku, jai labai daug 

mokinių. Su kitais vaikais padedu, jeigu jie 
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kažko nesupranta. Kaip mes darome 

krikštynas, tai aš ir dekoracijas dariau visas 

ir viską, pačius konkursus irgi. Galima 

pasakyti, kad irgi savanoriavau." (D4).   

• Keitėsi požiūris į darbą, radosi 
o r g a n i z a c i n i a i įgūd ž i a i i r 
aiškumas apie ateities karjerą. 
Įsipareigoj imai i r atsakomybė 

savanorystės metu mokė dalyvius 

s t r u k tū r o s , o r g a n i z u o t u m o , 

planavimo, sąmoningai išsikelti, 

įvertinti ir siekti tikslų, ugdė valią, 

todėl ir kitose aplinkose darbų 

organizavimas tapo efektyvesnis 
"Kad išmokau pritaikyti tą tikslų pasiekimą ir 

būtent, nu jo, kažkaip pasikeitė požiūris į 

darbą, aš net nežinau kaip tai pasakyti, bet 

toks kažkoks lyg suprantu, kur čia kaip 

daryti ir panaš iai, laisviau jauč iuosi 

darydama įvairius darbus, nesusijusius 

arba susijusius su mokykla." (D8). Kita 

dalyvė, savanoriavusi socialinėje 

sferoje, planuoja su šia sritimi sieti 

studijas, todėl savanorystė suteikė 

galimybę išbandyti save, pajausti 

kaip atrodytų darbas ir aiškiau 

įsivaizduoti ateities karjerą. 

• Kritinis mąstymas, sugriuvę 
s t e r e o t i p a i , y p a t i n g a i 

s a v a n o r i a u j a n t p a b ė g ė l i ų 

in tegraci jos centre. Dalyv ia i , 

susidūrę ir bendradarbiavę su 

pabėgėlių šeimomis, bendruomene, 

įvardino pasikeitųsi požiūrį į juos bei 

svarbą kritiškai vertinti visuomenėje 

paplitusius stereotipus. Įsigilinę į 

situaciją, pamatę faktus dalyviai mini 

pakeitę požiūrį, atsisakę neigiamų 

stereotipų apie šią bendruomenę 
"Požiūris taip, pasikeitė, aš buvau irgi toje 

grupėje, kur buvau stereotipus nusistačiusi. 

Buvo toks dalykas, kad man nelabai rūpėjo 

tie žmonės, galvojau, kad jie kažkokie 

kitokie ir buvau nusistačiusi šiek tiek prieš 

juos. Nes galvodavau, kad jeigu man yra 

gerai, tai kodėl kitiems ne, gal jie patys ten 

kalti yra. Ir sakau, man pasikeitė tas 

požiūris, aš pradėjau labiau įsigilinti ir 

suprasti į tuos žmones ir, kad jiems tikrai 

tos pagalbos reikia." (D7). 

• Plečia draugų ir artimųjų akiratį - 
kuria poveikį platesnei auditorijai. 
Ne vienas dalyvis minėjo, kad savo 

patirtimi dalinosi su šeima, draugais, 

mokykloje. Dažnai apl inkiniai 

neturėdavo žinių apie savanorystę, 

jos galimybes, todėl dalyviai per 

savo patirtį skleidė žinią ir motyvavo 

įsitraukti ir kitus "Aš manau, kad tai 

naudinga platesnei visuomenei, nes tai 

įkvepia manau. Ir vis tiek, tarp jaunų 

žmonių yra iš dalies geras ir iš dalies 

blogas dalykas manau yra tai, kad labai 

greitai plinta tai, kad ką vienas daro - 

perima ir kiti. Tai iš gerosios perspektyvos 

žiūrint, manau, kad daug ką tai motyvuoja 

pabandyti. Ir net jau po karantino kelios 

draugės irgi sako, gal pabandyti mums 

išsiųsti laiškus į Caritą, bet jau nori kai tas 
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nuotolinis pasibaigs. Tai kaip ir yra tas, kad 

iš kitų žmonių yra noras išbandyti ir kažką 

pabandyti."(D6). Dalyvių pavyzdys 

dvejojantiems dėl savanorystės 

parodo, kad jie irgi gebėtų prisidėti 

prie gerovės kūrimo visuomenėje 

"Tikrai taip, tai organizacijoms ir žmonėms, 

kuriems padedame, arba aplinkai, kurią 

tvarkome. Ir visuomenei, kadangi tai yra 

informacijos sklaida tai, ką mes darome, tai 

manau, kad galbūt tiems žmonėms, kurie 

kaip ir aš galvojo, kad aš čia nesugebėsiu, 

man čia nepavyks, galbūt jiems irgi padės 

pamačius tas nuotraukas, jie gal galvos, 

k a d a š i r g i n o r i u , a š i r g i g a l i u 

prisidėti." (D7). 

4. Poveikį kuriantys veiksniai 
Bendrąja prasme poveikį kuria nauja patirtis savanorystėje, realių problemų 

sprendimas, išėjimas iš komforto zonos ir akiračio praplėtimas. Be naujos patirties, 

poveikiui buvo reikšmingi ir kiti aspektai. 
Etniškai ir amžiaus grupėmis 

mišri savanorių mokymosi grupė 
(lenkai, rusai, lietuviai, 15-18 metų 
jaunuoliai). Neigiamos nuostatos dalyvių 
grupėje dėl etninių tapatybių tyrimo metu 
n e i š r y š k ė j o - v y r a v o p o z i t y v u s 
nusiteikimas ir tolerancija, o skirtumai 
buvo išnaudot i mokyt is bendraut i , 
komunikuoti, kūrybiškai išreikšti save, 
tobulinti lietuvių, lenkų ir rusų kalbų žinias 
ir įgūdžius. Dalyviai džiaugėsi ir vertino 
įvairovę, kuri buvo naudinga nuomonių ir 
požiūrių turtingumu "Manau, kad jinai yra 
reikalinga, nes tada sužinai nuomonių tiek iš 

skirtingo amžiaus žmonių ir gali labiau padiskutuoti. 

Nes būtent, kai buvome susitikę, tai kai kurių 

nuomonės sutapo, kai kurių - susipriešino ir vat 

labai smagu buvo padiskutuoti.” (D7), skirtingos 

nuomonės skatino kūrybiškus sprendimus "Gal tie 

žmonės turi kitas nuostatas ir požiūrius ir dėl to tu 

atrandi kūrybiškus išėjimus iš situacijos." (D2). 
Nors grupė buvo etniškai mišri, tačiau 
dalyviai jautėsi priimti ir nepastebėjo 

neigiamų nuostatų vieni kitų atžvilgiu 
"Trumpa istorija. Stovykla buvo jaunimo darbuotojų 

daryta, tai įdomi diskusija buvo apie tapatybę, tai 

ten daug lenkų ir rusų buvo, ir lietuvių. Ir labai 

įdomiai buvo, aš niekad nepagalvočiau, kad 

lietuviai ir lenkai taip stipriai negatyviai žiūri vienas į 

kitą. Man kažkaip šiame projekte neatrodė, kad 

kažkas tokio būtų. <...> pas mus kažkaip 

to lerant iškai ž iū rė jo į tapatybes. Aš kai 

pasakydavau, kad aš iš rusų mokyklos, tai daugelis 

nustebdavo net." (D8); “žmonės, su kuriais 

labiausiai bendravau buvo įvairiakalbiai, tai tikrai 

nebuvo tokio nieko. Ir š iaip nepastebė jau 

stereotipų ar kad kažkas turė tų pradinių 

nusistatymų. Dauguma dalyvių buvo iš Vilniaus 

rajono, tai niekas tokių ir neturėjo stereotipų.” (D1). 
Dalyviams buvo svarbiau bendras 
vienijantis tikslas ir susitelkimas į jį, 
tapatybės skirtumai buvo vertybė, o 
bendras tikslas - vienijantis veiksnys "mes 
neturime visi būti lietuviai, rusai ar lenkai, kad gerai 

praleistume laiką, ne tai, kad man geras laiko 

praleidimas yra tik su lietuviakalbiais - ne. Geras 
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laiko praleidimas yra su tais žmonėmis, kurie taip 

pat žiūri į gyvenimą, kaip tu, kuriems nesvarbu, ar 

tu iš turtingos šeimos, ar ne, ar lietuvis, ar 

koks." (D9) . Dalyvė pastebė jo , kad 
bendrav imas ta rp e tn in ių g rup ių , 
kitakalbių, lavino bendradarbiavimo, 
komunikacijos ir išraiškos įgūdžius. Iššūkis 
susikalbėti suartino ir paskatino dar labiau 
stengtis "tai yra labai geras dalykas (etniškai mišri 
grupė), kadangi tu ieškai būdų kaip susibendrauti 

su tuo žmogumi, aišku man paprasčiau, nes aš 

mokėjau kalbas, bet tiem žmonėm, jie pradeda 

mąstyti, ieškoti būdų kaip susibendrauti, tai 

prasideda gestai visokie jau. Tai iš vienos pusės tai 

yra juokinga, bet iš kitos pusės, žmogus įveikia 

kliūtį, jis pradeda ieškoti kaip išreikšti save kitaip. 

Bet ir tu labai nori suprasti tą žmogų, tu labai 

įsigilini, kad jį suprastum, o jis nori, kad tu jį 

suprastum ir irgi labai įsigilina, kad tai perteiktų. Tai 

čia iš vis labai daug kas veikia tame mūsų 

organizme, ir mąstymas, ir tas noras, ir tos 

emocijos, ir ambicijos, ir kliūčių peržengimas, ir tas 

pats taisyklių laužymas." (D9). 

 Lygiavertis, nuoširdus santykis ir 
visokeriopa pagalba. Dalyviai pabrėžė, 

kad lektoriai buvo nuoširdūs ir ypatingai 

stengėsi padėti, motyvuoti, padrąsinti 

dalyvius, o tai buvo pastiprinantis veiksnys 

atsiverti ir išdrįsti imtis atsakingų veiklų 
"Mane nustebino dar, jeigu kalbėti apie mokytojus 

mokymų, tai tas noras mus apšviesti ir mums 

padėti, begalinis noras viską mums atiduoti - žinias, 

kad mes sužinotume viską, nuoširdumas jų." (D9). 

Dalyviai jautė, kad su jais bendraujama 

kaip su lygiais, kaip su suaugusiais ir 

jautėsi drąsūs klausti, prašyti pagalbos. 

 P a t y r i m i n ė s k o m a n d i n ė s 
užduotys. Daugel is dalyv ių jautė 

komandinio darbo poveikį mokymų metu ir 

vardino įvairias patyrimines užduotis, 

kurios jiems paliko įspūdį, padėjo suprasti 

ir pažinti save, suprasti komandinio darbo 

svarbą, gauti įžvalgų apie savanorystės 

prasmę “visi savęs pažinimo žaidimai, viskas apie 

savanorystę ką pasakojo, visos praktinės užduotys, 

po kelis kartus atsimenu darėm, tai viskas labai 

naudinga” (D6). Dalyviai lygino šias užduotis 

su ankstesne komandinio formavimo 

patirtimi, tačiau šių mokymų užduotys 

buvo ne tik žaidimas, bet ugdančios ir 

save analizuoti padedančios veiklos.  

 Lektorių dalinimasis asmenine 
savanorystės patirtimi. Dalyviai minėjo, 
kad tai buvo viena įdomiausių ir labiausiai 
motyvavusių mokymų dalių. Tai ir praplėtė 
žinias, suvokimą, kas yra savanorystė ir 
kokių asmeninių naudų galima tikėtis 
savanoriaujant "tikrai reikia projektą daryti, nes 
geriausios emocijos ir prisiminimai yra apie tai, ko 

aš pasisėmiau iš tų žmonių, va Žilvinas, Indrė, 

Paulius. Man yra visada labai įdomu bendrauti su 

žmonėmis, kurie turi daug patirties ten, kur aš einu, 

ko aš siekiu, šiuo atveju savanorystė. Ir jie labai 

daug mane išmokė, ir buvo labai svarbu ta jų 

žmogiška pusė, kad jie nuoširdžiai viską taip darė." 

(D9). Keletas dalyvių minėjo, jog norėtų 
m o k y m u o s e išg i r s t i d a r d a u g i a u 
asmeninės savanorystės patirčių, mokytis 
iš žmogiškosios patirties. 

M o k y m ą s i i r a t v i r u m ą 
skatinanti atmosfera (mokymuose). 
Dalyviai ypatingai pabrėžė projekto 
atmosferą, kuri padėjo greitai ir lengvai 
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susibendrauti su nepažįstamais dalyviais. 
Kai kurie net buvo nustebę, kaip greitai 
turint bendrą tikslą kūrėsi ryšys su projekto 
dalyviais "Iš mokymų, pradėsiu nuo mokymų, nes 
man labiausiai patiko. Yra toks - žmonės tik 

susitiko ir yra toks greitas susibondinimas, kai 

žmonės labai greitai randa bendrą kalbą ir turi 

bendrą tikslą, žino, dėl ko čia atėjo, ir yra lengva 

pradėti su jais bendrauti, va tas va labai 

patiko." (D9). 

4.1 Kuo projekto formatas yra patrauklus jaunuoliams 
"Tai kaip jai sakiau (rekomendavo draugei dalyvauti projekte), visų pirma tiesiog pabandyti yra 

įdomu, ir antr - tai atveria galimybes, kurias, kaip mums per mokymus ir sakė, jos yra užtikrintos ir 
tu žinai, kad tai nebus vienkartinis savanoriavimas ir tu jausiesi saugiai, ir turėsi organizatorius, į 

kuriuos galėsi atsiremti. Ir tai nebus visiškai nefiksuojama, belekada belekas. Aiškumo 
daugiau." (D6) 

 Tyrimo dalyviai paminėjo keletą jiems svarbių momentų, kuo šis projektas, jo 

formatas ir organizavimo būdas yra patrauklūs. Jaunuoliai mano, kad projektas ypatingai 

tinka paaugliams, nes šalia galimybės mokytis savarankiškumo ir atsakomybės, viso 

projekto metu yra suteikiama pagalba ir jaunuoliai yra paruošiami savanorystei 

(mokymuose gauna žinių, ir turi mentorių palydėjimą). "Ir faina, kad jie supranta su kuo dirba, kad 

dirba su jaunuoliais, kurie neturi to.. nu vis tiek mes dar vaikai, gal nepripratę daryti sunkesnių darbų ir 

mokykla dar yra." (D8). Turint omeny ankstesnę dalyvių patirtį - turėjo norą savanoriauti, bet 

nesiėmė veiksmų - įvedimas į savanorystę buvo vienas esminių faktorių lėmusių 

įsitraukimą į savanorystę. 

 Atskirai vertėtų paminėti mentorių 

(“kuratoriai”, “koordinatoriai”) vaidmenį. 
Būtent šis aspektas paskatino kai kuriuos 

da lyv ius p r i s i j ung t i į p ro jek tą , o 

sudalyvavus, dalyviai suprato, kad 

pirmosios ilgalaikės savanorystės metu 

mentoriai buvo didelė pagalba ir vertybė. 

Didžiausia vertė ta, kad jaunuoliai jautėsi 

ne vieni, ir žinojo, kad bet kuriuo atveju 

turės kur kreiptis pagalbos ir žinojo, kad 

jos sulauks - naujose patirtyse šis 

saugumo jausmas yra kritinis palaikymo 

momentas "Man netgi gaila (kad baigėsi 

projektas), nes visada žinojau, kad jeigu kils kokios 

problemos, visada gali teirautis. Bet ir šiaip toks 

jausmas, kad kažkas yra šalia ir kad nesu viena, tai 

labai nuramindavo jau pats faktas. Nu čia Social 

Breeze, kad ir Žilvinas, ir kiti ten žmonės, tai, kad 

ramiau kai kažkas yra šalia ir gali bet kada 

padėti.” (D8). Jaunuoliai minėjo sudėtingas 

si tuaci jas, kada mentor iai būdavo 

tarpininkai tarp savanorių ir organizacijų, ir 
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padėdavo spręsti sunkumus. Taip pat buvo 

s v a r b u s n u o l a t i n i s p a l a i k y m a s , 

domėjimasis, kuris motyvavo, paskatino 

imtis iniciatyvos "jie padeda palaikyti tą tempą, 

nėra taip, kad nuleidi rankas ir nieko nebedarai. Jie 

tave pamotyvuoja, paklausia kaip tau sekasi. Ir ne 

tai, kad tu dėl jų kažką darytum, kad turėtum ką 

pasakyti, bet šiaip paprastas paklausimas, matosi, 

kad jiems rūpi ir kad jiems ne šiaip daro tą projektą, 

kad jie nori įtraukti tuos savanorius." (D5). 

Mentorių buvimas taip pat suteikė 

ramybės ir dalyvių tėvams - žinojo, kad jų 

vaikai prireikus sulauks pagalbos ir nebus 

palikti vieni. Be mentorių dėmesio projekto 

metu, šventiniu laikotarpiu dalyviai sulaukė 

atvirukų, o projektui pasibaigus - dovanų, 

kuriuos pozityviai nustebino "Dovanėlės gal 

(įsiminė). Atvirukus atsiųsdavo per Kalėdas, tai 

kažkaip miela. Dabar baigėsi projektas ir irgi 

atsiuntė dovanėlių: buteliuką, power banką ir 

panašiai, nu faina tikrai, visai nesitikėjau. Nes dar 

nemokamas projektas ir dar tiek gauti, nu keista 

net buvo." (D8).   

 Prasmės jausmas ilgalaikėje 
savanorystėje. Daugelis dalyvių lygino 
a n k s t e s n ę s a v a n o r y s t ė s p a t i r t į 
maratonuose, renginiuose, ir jautė, kad šio 
p ro j ek to savano rys tė buvo daug 
prasmingesnė, kad tai buvo ne tik teigiamų 
emocijų išgyvenimas, bet ir realūs 
gyvenimui reikalingi įgūdžiai "Anksčiau 
savanoriauvau, bet maratonuose. Ten tikrai 

trumpalaikis, emocijų atidavimas ir vienam kartui, o 

čia jau toks gilesnis ir rimtesnis darbas." (D8), 
jaučiama didesnė vertė, nes kuriasi 
ilgalaikis ryšys "Vertė didesnė, nes artimesnis 

ryšys yra susidaręs. Nu, pvz., maratone yra ryšys 

tarp tų savanorių kartu ir jie ale atsisveikina "toliau 

susirašom, palaikom ryšį" ir nei vienas, nei kitas 

neparašo, ir toks lyg ir susipažinimas, bet ryšio kaip 

ir nėra. Nu diena praleista smagiai, bet tai yra tik 

tiek. Bet ilgose savanorystėse atsiranda ryšys tarp 

žmogaus, kuriam reikia pagalbos ir savanorių, ir jie 

gali tapti vat draugais ir ilgą laiką būti kartu. Nes 

irgi, kaip sako - draugą pažinsi nelaimėje, tai tu ir 

tampi tuo draugu, nes tu jam padedi labiausiai 

reikalingu momentu." (D5). 

 P a t r a u k l u s s a v a n o r y s t ė s 
įsipareigojimas laiko investavimo 
prasme. Dalyviai džiaugėsi radę šį 
projektą, kuris siūlo, jų manymu, adekvatų 
laiko įsipareigojimą, kuris netrukdo 
mokslams, kitoms veikloms "Aš vienuoliktokė, 
ir labai daug darbų užpuolė, bet nusprendžiau, kad 

vieną dieną aš tikrai galiu skirti savanorystei ir mes 

susitarėme, kad šeštadieniais vieną dieną 

susiskambiname ir turime pamoką." (D5). Būtent 
tai atvėrė galimybę jaunuoliams patirti 
pirmąją ilgalaikę savanorystę, nes nors ir 
būdavo noro anksčiau ją išbandyti, tačiau 
jaunuoliai nerado tinkamų galimybių "jie 
supranta, nu kažkas turi daugiau noro savanoriauti, 

kažkas mažiau ir kad nėra kažkokių laiko ribų - 

man tai labai dėkinga. Nes yra daug projektų, 

pavyzdžiui tas JST - jaunimo savanoriška tarnyba, 

aš galvojau jame dalyvauti, nuo rugsėjo labai 

norėjau, bet supratau, kad šešis mėnesius po 10 

valandų per savaitę aš neištempsiu, ir, kad man tai 

yra per daug. <...> Tai tau tik padeda savanoriauti, 

tai labai norėtųsi, kad ir toliau tokių projektų 

būtų." (D8).  

 Savanoriavimas grupelėse, 
komandose (toje pačioje organizacijoje). 

Tai jaunuoliams buvo labai patrauklus ir 
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bendravimo džiaugsmo teikiantis veiksnys, 

tuo pačiu padrąsinimas, palaikymas, 

galimybė pasidalinti išgyvenimais ir, 

kartais didžiulėmis, emocijomis "ėjo aš ir dar 

trys merginos, <...> Tai iš pradžių labai faina, kad 

nebuvau viena ir tikrai mes emocijomis labai 

dalinomės, buvo faina tikrai." (D8). 

Taikliai pasirinkta savanorystės 
organizacija - ten, kur norisi. Dalyviai 

dž iaugėsi, kad pateko bū tent į tą 

organizaciją, į kurią ir norėjo. Svarbu tai, 

kad projektas pasiūlė skirtingas veiklas ir 

dalyviai galėjo pasirinkti tai, kas jiems 

artimiausia arba šiuo metu reikalingiausia 

augimo prasme. Tai ypatingai svarbu, nes 

trumpalaikėse savanorystėse dalyviai 

kartais dirbdavo tai, ką liepdavo. 

 5. Patirti iššūkiai 

Kalbant apie iššūkius projekte - 
dalyviai daugiausia minėjo Covid-19 
pandemiją . Daugelis dalyvių buvo 
nul iūdę , kad negalė jo įgyvendint i 
suplanuotų savanorystės veiklų tiesiogiai, 
gyvai, arba kad veiklų buvo mažiau, nei 
tikėjosi. Kai kuriems buvo sudėtinga 
persiorientuoti ir kartais trūko motyvacijos 
savanoriauti nuotoliniu būdu (lyginant su 
gyvais susitikimais) "Turbūt persilaužti į tą 
nuotolinę sistemą savanorystei. Čia buvo toks 

naujausias dalykas, kur net neįsivaizduoji kaip tai 

turi vykti. Nes išvis yra gan sunku turėti kontaktą su 

žmogumi nuotoliniu būdu. Tai savanoriauti 

nuotoliniu būdu skamba labai savotiškai ir sunkiai 

suvokiama, ta va tas ir buvo sunkiausia, persilaužti 

į tą nuotolinį ir jaustis vis tiek naudingai, nors tas ir 

neapčiuopiama yra tai, ką tu darai." (D6), bet net 
ir nuotolinis bendravimas visgi buvo 
vertingas, o kai kurie dalyviai ypatingai 
dž iaugės i , kad pras idė jus antram 
karantinui veiklos nenutrūko. 

Tarp erzinančių dalykų projekte 
dalyviai (atvykę po vieną) paminėjo 

savanorių grupeles, kai iš vienos mokyklos 
dalyviai buvo susitelkę tarpusavyje ir 
atė jusiems po vieną buvo sunkiau 
integruotis į jų grupę "Nu jo, šiek tiek buvo 
[nesmagu], nes kai tu vienas atvažiuoji ir yra jau 

tokia didelė kompanija, tai tu nematai tiek daug 

galimybių susirasti sau kokį draugą ar ką. O jeigu 

visi būtų po vieną, tai visi pabandytų kažką 

padaryti, susipažinti." (D5). Dar kelis dalyvius 
erzino tai, kad grupelės pažįstamų 
jaunuolių atrodė mažiau susikaupusios ir 
ne taip atsakingai žiūrėjo į veiklas, atrodė, 
kad jiems svarbesnis geras laikas kartu 
nei susitikimo tikslas “kartais atrodė, nu aš 
prisimenu, kad labai erzinausi dėl to, kad jie ne taip 

gal rimtai žiūri į visą tą projektą, o man tai buvo 

labai svarbu ir panašiai, tai labai erzinausi. Aš labai 

dėl tokio neatsakomybės jausmo jų, gal kad 

dauguma jie jautėsi laisviau ar panašiai, ta 

atsakomybė, nežinau." (D8). 

Keli dalyviai išskyrė pirmąją 

savanorystės patirtį, kai jie patys, be 

organizacijos atstovo, organizavo renginį. 
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Dalyviai pasakojo, kad pirmasis renginys 

buvo pilnas nežinomybės ir buvo baisu 

suklysti. Susitvarkyti su užduotimi padėjo 

vadovo nuotolinė pagalba atsakant 

klausimus ir komandinis darbas (darbų 

pasiskirstymas, aiškumas), vienas kito 

palaikymas, geros nuotaikos kūrimas "Tas 

momentas, kai mes pirmą kartą viską darėme 

patys, nes nežinojome kaip padaryti. Mums pasakė 

kaip, bet toks jausmas buvo, kaip baisu baisu, kad 

kažką ne taip padarysim. Nes buvom iš viso vieni, 

vadovas buvo Kaune, tai mes rašėm, jeigu ko 

nežinojom ir viskas gerai buvo.” (D4). 

Da l yv ia i pa t y rė iššūk ių i r 

savanorystės metu, bet juos padėjo spręsti 

mentoriai, organizacijų atstovai, todėl tai 

labiau buvo kaip vertingos mokymosi 

situacijos, nei dalykai, kuriuos reikėtų 

keisti. 

6. Dalyvių rekomendacijos 

1. Praplėsti pasirenkamų organizacijų spektrą. Dalyviai pastebėjo, kad renkantis 

organizacijas, kai kurios buvo patrauklios daugeliui dalyvių ir dėl to kai kurie jų 

nepateko į norimą organizaciją. Nors organizatoriai padėjo susirasti kitas 

organizacijas, dalyviai siūlytų į pasirinkimo sąrašą įtraukti dar daugiau organizacijų 

ir savanorystės krypčių. Kaip vienas iš pasiūlymų buvo leisti pasirinkti norimą kryptį 

aplikuojant į projektą, tada iš anksto būtų žinomas krypčių poreikis. 

2. Daugiau turtingos savanorystės patirties pasidalinimo, kviestinių svečių, kurie 

pasidalintų gyva savanorystės patirtimi, nes tai buvo prasminga ir naudinga 

dalyviams veikla. Taip pat dalyviai norėtų daugiau laiko šioms patirtims išgirsti. 

3. Išsamiau pristatyti mentorius ir aiškiai iškomunikuoti, į kurį mentorių kreiptis. 

Dalyvė minėjo, kad mentorių turėjo pasirinkti gyvai jo nemačiusi, o šis aspektas jai 

buvo ypatingai svarbus, todėl siūlo parengti video prisistatymus, jei mentoriai negali 

dalyvauti gyvai. Taip pat dalyvė nežinojo, kas buvo jos mentorius (supranta, jog 

galbūt pati praleido šią informaciją), ir tai užtruko išsiaiškinti - norėtų aiškesnės 

komunikacijos. 

4. Mažiau didelių dalyvių grupių iš vienos mokyklos, kad būtų lengviau įsilieti į 

susibendrauti mokymų metu po vieną atvykusiems dalyviams.  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