


Kurie 
teiginiai 
teisingi?
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a) Savanorystė - tai veikla, kuri 
vykdoma asmens laisva valia, 
pasirinkimu ir motyvacija. 

b) Kiekvienas geras darbas yra 
savanoriška veikla. 

c) Savanoriai už savo veiklą 
negauna �nansinio atlygio.



Savanoriauti gali visi
2

a) taip b) ne



Kiek laiko 
trunka 
savano-
riška 
veikla?
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a) 10 – 20 valandų per vienus 
mokslo metus 

b) mažiausiai 3 mėnesius 

c) pagal savanorio ir 
organizacijos susitarimą 

d) maždaug 1 metus



Kurie 
teiginiai 
teisingi?
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a) Savanoriauti galima nevyriausybinėse 
organizacijose

b) Savanoriauti galima biudžetinėse 
įstaigose

c) Savanoriauti galima verslo įmonėse

d) Savanoriauti galima politinėse 
partijose

e) Savanoriauti galima tik LR teritorijoje 
registruotuose organizacijose



Kuriose iš šių įstaigų galima 
savanoriauti?

a) Sporto klubo „Impuls“ 
organizuojamose sporto varžybose 

b) Savivaldybės vaikų darželyje

c) Festivalyje „Akacijų Alėja“
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d) Akcijoje „Darom“

e) MO muziejuje

f) Knygyne „Pegasas“ 



Kaip gali 
būti pripa-
žįstama 
savanoriška 
veikla?
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a) Po savanoriškos veiklos atlikimo gaunamas 
padėkos raštas 

b) Už savanorišką veiklą nacionalinėje ar 
tarptautinėje veikloje galima gauti papildomų 
balų stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas

c) Savanorišką veiklą vertina kai kurie 
darbdaviai, nes tai parodo didesnę motyvaciją

d) Atlikus tarptautinę savanorišką veiklą kartais 
išduodamas Youthpass pažymėjimas

e) Atlikus savanorišką veiklą gali būti 
užskaitomos socialinės – pilietinės valandos



Kokias sąlygas turi atitikti savanoriška veikla, norint, 
kad ji būtų pripažįstama stojant į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas (gaunami +0,25 balo)?

a) Turi būti ne trumpesnė nei 
3 mėn.

b) Turi būti atlikta pagal „Jaunimo 
savanoriškos tarnybos“ arba 
„Europos solidarumo korpuso“ 
programas
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c) Visada turi būti patvirtinta 
Youthpass pažymėjimu

d) Veiklą įsivertinti turi padėti 
mentorius



Koks yra pagrindinis lietuvių motyvas 
savanoriauti?

a) didesnis atlyginimas

b) noras prisidėti prie pokyčių 
visuomenėje
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c) noras praplėsti pažįstamų 
ir draugų ratą

d) noras įgyti naujų įgūdžių, 
išmokti ko nors naujo 



Koks yra 
patikimas 
šaltinis, 
norint gauti 
informacijos 
apie savano-
rišką veiklą?
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a) Jaunimo reikalų departamentas

b) Kaimynė

c) Social Breeze

d) Savanoriškos veiklos skelbimai



Kokią naudą 
valstybei ir 
visuomenei 
teikia sava-
noriška 
veikla?

10

a) Savanorystė tai viena iš priemonių, kuria 
pavieniai asmenys ar grupės gali atkreipti dėmesį į 
žmogiškąsias, socialines ar aplinkosaugines 
problemas

b) Savanoriškos veiklos metu prisidedama 
sprendžiant aktualias problemas

c) Savanorystė skatina humaniškumą ir 
toleranciją, savanoriaujantys asmenys mažiau 
linkę nusikalsti

d) Savanorystė – tai būdas mažinti socialinę 
atskirtį.  

e) Savanoriška veikla sukuria nuo 1 iki 4% BVP.
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