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Kas yra Savanorystės “meniu”?
• Savanorystės “meniu” - tai sąrašas jaunimo organizacijų ir neformalių
grupių, veikiančių Vilniaus mieste, kurios metų eigoje yra sutikusios
priimti moksleivius savanoriauti/atlikti praktiką ar kita ir taip jiems
“pasirašyti” socialines valandas, kurios būtų pripažįstamos mokyklose.
• Tai alternatyva/pasiūlymas mokykloms ir mokytojams, kaip galima
įdomiau ir interaktyviau organizuoti tiek socialines valandas mokyklose,
tiek pilietinio ugdymo pamokas, įtraukiant jaunimo organizacijas ir
neformalias grupes į ugdymo procesą.

----• Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, siejama su
pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais,
kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir pan.
• Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę veiklą. Per mokslo metus
jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos).
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Socialinės / pagalbos kitiems

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio
šeimos pagalbos centras
Adresas: J.Matulaičio a. 3 , LT-05111 Vilnius
Telefonas: +37052461772
E. paštas: matulaitis.seimos@gmail.com
Interneto svetainė: www.spcentras.puslapiai.lt/page.php?2
Pagrindinis Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro tikslas – sukurti
.
socialinių paslaugų tinklą ir teikti socialines
bei psichologines paslaugas
Šeškinės, Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonuose gyvenančioms
ir sunkumus patiriančioms šeimoms. Prioritetą teikiame šeimos įgalinimui,
skatindami savipagalbą ir remdami žmogaus, grupių ir bendruomenės
iniciatyvas.

VšĮ Palaiminto J. Matulaičio socialinis
centras, projektas “Atvira
bendruomenė”
Adresas: J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5)246 17 72; 8 61617473, 8 68344358
El.paštas: jzeleniute@gmail.com, soc.centras@takas.lt
Internetinė svetainė: http://www.matulaitis.org/2013-03-08-23-15-27/socialinis-centras
Tai projektas, orientuotas į suaugusį asmenį, turintį proto negalią, bei jo užimtumo ir
santykio poreikius, jo šeimą ir vietinę bendruomenę. Jo tikslas - dienos užimtumo centre
taikyti ir organizuoti asmenims su proto negalia socialinių, bendravimo, buitinių,
savipriežiūros įgūdžių bei darbinio užimtumo. formas, kurios leistų jiems patirti savo kaip
lygiaverčių asmenų buvimą bendruomenėje.
Darbinio užimtumo centras veikia kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 16 val.
Taip pat ieškome savanorių savaitgaliais vykstančioms laisvalaikio veikloms su protinę
negalią turinčiais vaikais ir jaunimu.
Savanoriai galės dalyvauti dienos darbinio užimtumo grupėse, kuriose galės padėsi
mokytis neįgaliam žmogui dirbti, būti kasdieninėje veikloje ruošiant maistą, vedant
įvairiausius
kūrybinius
užsiėmimus,
organizuoti
ir
dalyvauti
įvairiose
šventėse. Savaitgaliniuose susitikimuose galės padėti organizuoti prasmingą laisvalaikį ir
tiesiog džiaugtis bendryste. Trumpiausia savanoriavimo trukmė – 6 mėn. Priima
savanorius visus metus.

VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“
Adresas: Krokuvos g. 8, Vilnius
Telefonas: +37067204442
E. paštas: visiemskartu@gmail.com
Interneto svetainė: www.kartusaldu.blogas.lt
VšĮ Šeimos centras "Kartu saldu" - nepelno siekianti organizacija, kuri
rūpinasi šeimos laisvalaikiu ir emociniu
bei dvasiniu jos augimu. Pas mus
.
besilankančios šeimoms siūlome dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse,
paskaitose, seminaruose, susitikimuose, kurių metu mokomės vieni iš kitų ir
semiamės gerų idėjų bei minčių, dalyvaujame socialinėje veikloje. Šeimos
centras yra įkūręs ikimokyklinio amžiaus vaikams žaidimo ir ugdymo dienos
grupę.

Jaunieji maltiečiai
Kontaktinis asmuo: Aušrinė Čaikauskaitė
Adresas: Gedimino pr. 56b, Vilnius
Telefonas: +370(5)2497304, +370 67908046
E. paštas: info@maltieciai.lt, ausrine.caikauskaite@gmail.com
Interneto svetainė: www.jaunieji.maltieciai.lt ir www.facebook.com/jauniejimaltieciai
Jaunieji maltiečiai - tai aktyvių, kūrybingų ir kitais besirūpinančių jaunuolių būrys, kurį vienija
savanorystė! Savanorystė maltiečių būryje nėra vien siekis padėti negalią turintiems vaikams ar
vienišiems seneliams. Kartu tai ir bendravimo, supratimo, komandinio vieningumo pamokos,
taip reikalingos jaunam žmogui. Organizacijos šūkis - tikėjimo išsaugojimas ir pagalba
vargstantiems.
.
Šiuo metu Vilniaus jaunieji maltiečiai turi penkias socialines veiklas, kuriose savanoriai teikia
pagalbą:
•darbas su vaikais Vaikų dienos centre.
•darbas su neįgaliais vaikais Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje.
•senelių lankymas Vilniaus Vilkpėdės slaugos ligoninėje.
•pagalba neregiams.
įvairūs visuomeniniai renginiai, labdaros akcijos, mugės ir kt.
Vilniaus jaunieji maltiečiai kviečia moksleivius aktyviai savanoriauti visus mokslo metus, nuo
rugsėjo pradžios iki gegužės pabaigos. Vilniaus jaunuosiuose maltiečiuose yra skatinama
ilgalaikė savanorystė, kuria siekiama ugdyti jauną žmogų per savanorišką veiklą.

Pagalba daiktais.lt
Kontaktinis asmuo: Marija Šaraitė
Adresas: Gedimino pr. 21, Vilnius
Telefonas: +37062254719
El.paštas: marija@pagalbadaiktais.lt
Internetinė svetainė: http://www.pagalbadaiktais.lt ir
www.facebook.com/pagalbadaiktais
Pagalbadaiktais.lt – visiems Lietuvos žmonėms atviras tinklas, kuris jungia galinčius
suteikti paramą daiktais ar paslaugomis ir tuos, kuriems ji reikalinga. Projektas
padeda kurti neabejingą pilietinę visuomenę,
gebančią spręsti ne tik savo bėdas, bet
.
ir padėti sunkiau gyvenančiam asmeniui ar stokojančiai daiktų organizacijai.
Pagalbadaiktais.lt priklauso gerumo tinklui kartu su iniciatyvomis Aukok.lt ir
Pagalbareklama.lt.
Siūlomos veiklos savanoriams:
• Organizuoti savo mokykloje gerumo akciją, kurioje būtų renkami daiktai
Pagalbadaiktais.lt stokojantiems;
• Savanoriauti vykdant projektą galima šiose srityse: projekto viešinimas,
renginių/akcijų organizavimas, administracinė veikla.
Savanoriškos veiklos trukmė - neribojama, galima prisijungti bet kuriuo metu.

Pilietinės / jaunimo atstovavimo /
jaunimo dalyvavimo

Lietuvos moksleivių sąjunga
Kontaktinis asmuo: Antanas Mikalauskas
Adresas: Konstitucijos pr. 25 Vilnius
Telefonas: +370600 07438
E. paštas: lms@moksleiviai.lt, an.mikalauskas@gmail.com
Interneto svetainė: www.moksleiviai.lt ir www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga

Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos
mokiniams bei ginti jų interesus. Bendradarbiaudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis
institucijomis, aiškindamasi moksleivių interesus, organizacija siekia prisidėti prie švietimo ir jaunimo
politikos formavimo nacionaliniu lygmeniu. Vykdydama savo veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga:
• Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir. bendradarbiavimą;
• Atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama
su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
• Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
• Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
• Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
• Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.
Moksleiviai kviečiami savanoriauti LMS Biure organizuojant renginius, dalyvaujant diskusijose,
konferencijose, susitikimuose ir atstovaujant LMS, padedant biuro nariams atlikti užduotis.
Savanorystės trukmė derinama su kiekvienu norinčiu, taip pat ir savanorytės sritis. Priima savanorius
visus metus.

Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“
Kontaktinis asmuo: Aistis Ramanauskas
Adresas: Gedimino pr. 21, Vilnius, LT
Telefonas: +37060096737, +37062948952
E. paštas: info@vjosas.lt, pirmininkas@vjosas.lt, ugne@vjosas.lt
Interneto svetainė: www.vjosas.lt ir www.facebook.com/vilniausstalas
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalo“ tikslas – VIENYTI Vilniaus jaunimo
organizacijas ir joms ATSTOVAUTI miesto savivaldybės institucijose. Siekiame gerinti jaunimo
organizacijų veiklos kryptis, palengvinti jų projektų įgyvendinimą, kelti vadovų ir organizacijų narių
kompetencijas. Savo veikla skatiname ne tik Vilniaus jaunimo organizacijų aktyvumą, bet ir
jokioms organizacijoms nepriklausančio jaunimo veiklumą.
Ieškomi savanoriai, kurie norėtų veikti
.
bei įgauti patirties šiose srityse:
• projektų rengimas ir vykdymas;
• žmonių išteklių planavimas ir valdymas;
• biuro darbo administravimas (atskaitų, suvestinių, protokolų rengimas);
• tarptautinių projektų iniciavimas ir vykdymas;
• viešinimas (straipsnių ir pranešimų rašymas įvairiose medijose, komunikacijos planavimas
konkrečiam organizacijos įvykiui);
• IT (dizaino, maketavimo užduotys, tinklalapio gerinimas/priežiūra);
• pagalba organizuojant renginius (parengiamieji darbai, fotografavimas, filmavimas);
• partnerių paieška ir bendradarbiavimo užmezgimas.
Savanoriškos veiklos trukmė ir jos atlikimo laikas yra lankstūs ir derinami.

Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT)
Adresas: Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius
Telefonas: +37052791014
E. paštas: lijot@lijot.lt
Interneto svetainė: www.lijot.lt
Didžiausia nevyriausybinė jaunimo. organizacija Lietuvoje, vienijanti
nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų
sąjungas. Siūloma ilgalaikė savanorystė, orientuota į vyresniųjų klasių
moksleivius.

Pilietiško jaunimo sąjunga
Kontaktinis asmuo: Olegas Beriozovas
Adresas: Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: +37068452080
E. paštas: info@pilietiskasjaunimas.lt, o.beriozovas@gmail.com
Interneto svetainė: www.pilietiskasjaunimas.lt
Pilietiško jaunimo sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, demokratijos
principu veikianti jaunimo organizacija. Vertybės: 1) Lojalumas valstybei 2) Moralės
nuostatai 3) Sąžiningumas 4) Atkaklumas 5) Tolerancija 6) Abipusis bendravimas bei
.
pasitikėjimas. Tikslai yra:
• tapti stipria, vieša organizacija,kuri veiktų pritraukdama visuomenės ir žiniasklaidos
dėmesį;
• atstovauti visuomenės ir jaunimo abipusę opoziciją, kuri parodytų esamą pilietiškumo
padėtį valstybėje ir ją keisti;
• atstovauti ir ginti jaunimo interesus demokratinėje visuomenėje;
• vystyti demokratiją, jaunimo tarpe.
Savanoiauti galima trumpiausiai 4 savaites, ilgiausiai - 3 mėnesius su galimybę likti
ilgiau. Veiklos - prisidėti prie mokymų, seminarų, konferencijų, paskaitų organizavimų;
dirbti biure (viešųjų ryšių, marketingo, dokumentacijos, mokymų skyriuose), organizuoti
neformalius susitikimus, tobulinti savo gebėjimus bei įgyvendinti savo idėjas.

Viešoji įstaiga „Europos
namai”
Kontaktinis asmuo: Roberta Burinskaitė
Adresas: Aguonų g. 10, Vilnius
Telefonas: +370 616 26387,
E. paštas: mep@eurohouse.lt
Interneto svetainė: www.eurohouse.lt ir www.mep.lt ir
www.facebook.com/MokomasisEuroposParlamentas
.

Viešoji įstaiga „Europos namai“ - tai ne pelno siekianti organizacija, kurios
tikslas - plėtoti Lietuvos piliečių sampratą apie Europos integraciją: Europos
Sąjungos principus, raidą, politiką bei Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą.
Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys - neformalus ugdymas ir informacijos
sklaida.
Siūloma savanoriauti Mokomojo Europos parlamento sesijose ir mokymuose,
taip pat prisidėti prie jų organizavimo visoje Lietuvoje. Savanorystės trukmė nuo 2 savaičių iki tiek, kiek pats moksleivis norės. Savanorystė - mobili, t.y.
darbus moksleiviai galės atlikinėti ir namuose.

VšĮ „Savanorių centras“
Kontaktinis asmuo: Laisvita Kulikauskytė
Adresas: Algirdo g. 31, Vilnius
Telefonas: +37069933890
E. paštas: info@savanoriucentras.lt, laisvita@savanoriucentras.lt
Interneto svetainė: www.savanoriucentras.lt ir
https://www.facebook.com/pages/VŠĮ-Savanorių-centras/
.
Savanorių centras užsiima savanoriškos
veiklos skatinimu. Veikla
yra labai įvairiapusiška: koordinacinė, socialinė, kultūrinė,
švietėjiška, pilietinė, kuri apima visas amžiaus grupes,
nepriklausomai nuo lyties, tautybės, sveikatos, religinių bei politinių
įsitikinimų. Mūsų misija – būti didžiausia organizacija priimanti
savanorius Vilniuje. Savanorystė galima ir trumpalaikė (pvz.: vienos
dienos ar kelių valandų) ir ilgalaikė (priklausomai nuo pasiūlymo).
Priimami moksleiviai visus metus.

Studentiškos organizacijos

Vilniaus Gedimino Technikos
universiteto Studentų atstovybė

Kontaktinis asmuo: Justina Petrovaitė
Adresas: Saulėtekio al.11, Vilnius
Telefonas: +37060017857 , 8 (5) 274 50 66
El. Paštas: j.petrovaite@gmail.com, vgtusa@vgtusa.lt
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė (VGTU SA) – tai
nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija,
atsakingai atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius
ir originalius studentus.
Tikslas: Tinkamai atstovaujant studentus kurti jiems palankią socialinę ir
akademinę aplinką, visapusiškai įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą.
Siūlomos veiklos savanoriams savanoriauti:
• Straipsnių rašymas,
• Partnerių ieškojimas,
• Video montavimas/filmavimas,
• Renginių organizavimas, renginių fotografavimas,
• Tinklapių kūrimas, plakatų/skrajučių kūrimas.

Žmogaus teisių apsauga / lygios
galimybės

Nacionalinis socialinės
integracijos institutas
Adresas: Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius
Telefonas: +37065263085
E. paštas: zmogui@zmogui.lt
Interneto svetainė: www.zmogui.lt
.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) kuria ir
taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje
integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Siūloma
savanorystė socialiniame taksi ir “gyvojoje” bibliotekoje.

VšĮ “Spręsti”
Kontaktinis asmuo: Evelina Talandytė
Adresas: Gedimino pr. 21
Telefonas: +37062802547
El.paštas: spresti.org@gmail.com
Internetinė svetainė: http://spresti.campaignsites.net/
.

Neįgaliųjų ir socialiai pažeidžiamų grupių integracija į visuomenę.
Hipoterapijos (žirgų terapijos) ir kitų terapijų Lietuvoje diegimas ir
vystymas. Savanorystė projektuose, renginiuose, gydymo
seansuose.

Žmogaus teisių organizacija
„Tolerantiško jaunimo asociacija"
Adresas: Jakšto 9-133, Vilnius
Telefonas: +37052618483
E. paštas: info@tja.lt
Interneto svetainė: www.tja.lt
Mes siekiame:
•Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui,. jo pasirinkimui ir požiūriui.
•Skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms,
žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją.
•Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai
veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Vaikų ir jaunimo klubai

Vaikų ir jaunimo klubas
„Meteoras"
Adresas: A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
Telefonas: 852457441
E. paštas: rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt
Interneto svetainė: www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt
Mūsų klubas - puiki vieta mokinių .laisvalaikiui, kūrybai ir poilsiui. Klubo
nariai kasmet dalyvauja respublikiniuose, Vilniaus miesto, bei klubo
organizuojamuose įvairaus pobūdžio renginiuose. Kasmet klube vyksta
vaikų vasaros poilsio stovyklos, įgyvendinamos socialines programos,
organizuojamos išvykos ir ekskursijos. Vaikai ir jaunimas čia turi galimybę
šokti, dainuoti, groti gitara, piešti, lipdyti, vaidinti ar sutvirtėti fiziškai.
Kvalifikuoti pedagogai padeda visiems, norintiems tobulėti, išbandyti save,
susirasti draugų, jaustis svarbiu ir reikalingu.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Klevas“
Kontaktinis asmuo: Dalia Simončinkienė
Adresas: Architektų g. 86, Vilnius
Telefonas: +37052443773
E. paštas: rastine@klubasklevas.vilnius.lm.lt
Internato svetainė: www.klubasklevas.lt

Neformaliojo vaikų švietimo įstaiga kviečianti prisijungti aktyvius jaunuolius.
.
Jei moksleivis nori pažint save ir kitus,
išmokti vaidinti ir dainuoti, keliauti
pėsčiomis ar plaukti Lietuvos upėmis, lavinti bendravimo įgūdžius ir įgyti
daug draugų, išmokti piešti ar tapyti, žaisti šachmatais, kurti ir atrasti save,
tai klubas "Klevas" laukia moksleivių.
Siūloma savanoriauti šiame klube organizuojant kūrybinius užsiėmimus
vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams. Savanoriauti siūloma vasaros metu.
Trumpiausia veiklos trukmė 2 savaitės, ilgiausia - 2 mėnesiai.

Vaikų ir jaunimo klubas
„Šatrija“
Kontaktinis asmuo: Viktorija Pužienė
Adresas: Kalvarijų g. 156, Vilnius
Telefonas: +370 673 90019
E. paštas: info@satrijosklubas.lt, renginiai@satrijosklubas.lt
Interneto svetainė: www.satrijosklubas.lt ir www.facebook.com/vaikų-ir-jaunimoklubas-šatrija
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija"- patraukli laisvalaikio praleidimo institucija,
atvira visiems nuo 3 iki 29 metų. Draugiškas
ir profesionalus vadovų kolektyvas
.
kiekvienam padeda lavinti meninius gebėjimus, įgyvendinti įvairius sumanymus, kurti
naujus projektus ir auginti sparnus kūrybiniam skrydžiui į gyvenimą.
Galimos savanorystės veiklos:
pagalba įvairių vaikams ir jaunimui skirtų renginių/projektų metu;
asistavimas vadovams užsiėmimų metu (teatro, šokių, dailės, anglų kalbos ir kt.);
pagalba vaikų vasaros poilsio stovyklų metu.
Veiklos trukmė gali būti įvairi - nuo 1 dienos (pagalba renginio metu) iki 9 mėn.
(asistavimas užsiėmimų vadovams). Klubas priima savanorius visus metus.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Lakštingala“
Kontaktinis asmuo: Larisa Vabals
Adresas: Architektų g. 224, Vilnius
Telefonas: +37052168799, +370 67616032
E. paštas: rastine@klubaslakstingala.vilnius.lm.lt, l.vabals@gmail.com
Interneto svetainė: www.klubaslakstingala.lt

Vaikų ir jaunimo klube "Lakštingala" veikia 7 būreliai: rusų kalbos, anglų
.
kalbos, dailės, dainavimo, choreografijos,
ritminių šokių, meninės
gimnastikos. Klubas sudaro vaikams ir jaunimui galimybes popamokiniu
laiku tenkinti pažintinius ir kūrybinius polinkius bei gebėjimus turiningai leisti
laisvalaikį dalyvaujant įvairiuose renginiuose, ekskursijose, išvykose.
Savanoriaujant siūloma padėti organizuoti ir vesti renginius, papuošti klubo
patalpas prieš šventes, pažaisti su vaikais prieš būrelio veiklą arba po jos.
Padėti būrelio vadovui dirbančiam su 5-8 m. vaikais. Savanoriauti priimami
moksleiviai spalio-birželio mėnesiais.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Žirmūnai“

Adresas: Minties g. 56, Vilnius
Telefonas: (8 - 5) 272 87 91, direktorė - 8 600 91105
E. paštas: rastine@klubaszirmunai.vilnius.lm.lt
zirmunu.klubas@gmail.com
Interneto svetainė: www.zirmunuklubas.lt
.

Atvira kaitai, šviesi, pilna tolerancijos ir pagarbos įstaiga, kurioje kiekvienas
Vilniaus vaikas ar jaunuolis turi lygias galimybes gauti kokybiškas
neformaliojo švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias
visuomenės reikmes. Klubo misija - ugdyti jauną žmogų, tenkinti pažinimo,
saviraiškos poreikius atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, plėtoti
laisvalaikio
kultūrą,
sudaryti
sąlygas
gerai
savijautai.

Jaunimo klubas „Vija“
Adresas: Aušros Vartų g. 23, Vilnius
Telefonas: 868680638
E. paštas: vilimalo@takas.lt
Inerneto svetainė: www.vija.awardspace.com
.

Jaunimo klubas „Vija” yra jaunas klubas. Klubo nariai yra jauni
žmones - tai vyresnių klasių moksleiviai, studentai bei jau pradėję
dirbti jaunuoliai, kurie neabejingi Lietuvos istoriniam, kultūriniam
paveldui, ekologiniai šalies padėčiai, politiniams pakitimams.

Jaunimo centras
„Babilonas“
Kontaktinis asmuo: Jolanta Šliežienė
Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius
Telefonas: +37065069372
E. paštas: babilonas@delfi.lt
Interneto svetainė:http://babilonas.dev.weblancet.com/ ir
www.facebook.com/jaunimo-centras-babilonas
Jaunimo centras “Babilonas” - tai vieta, kur gali ateiti bet kuris jaunas žmogus ir
praleisti linksmai, naudingai ir įdomiai savo. laisvą laiką.
Pagrindinės veiklos, prie kurių būtų prisidėti būtų kviečiami ir moksleiviai:
• Kitokia savaitė – 5 dienų socialinio-emocinio ugdymo programa mokyklų klasėms;
• Tarpkultūrinių jaunimo mainų, kitų tarptautinių projektų organizavimas;
• Teatro studija;
• Dalyvavimas Europos Savanoriškos tarnybos programoje;
• Savanorių klubo veikla;
• Proginių švenčių bei tradicinių „Babilono“ renginių organizavimas;
• Seminarai mokytojams, jaunimo bei kultūros darbuotojams.
Moksleiviai savanoriauti būtų priimami visus metus.

Naujosios Vilnios
moksleivių kūrybos namai
Adresas: J. Kupalos g. 8, Vilniuje.
Telefonas: +37052673692
E. paštas: rastine@vnvmkn.vilnius.lm.lt
Priimami vaikai nuo 7 m. ir jaunuoliai iki 20 m. į dailės, dramos, muzikos,
šokių, elektronikos, keramikos, stalių,
saugaus eismo, kitus būrelius.
.
Savanoriauti galima įvairiuose renginiuose, konkursuose.

Politinių ideologijų

Vilniaus liberalaus jaunimo
organizacija
Pirmininkė: Laura Radavičiūtė
Adresas: Sodų g. 15, Vilnius
Telefonas: +370 613 26 115
E. paštas: info@vlj.lt; lauradaviciute@gmail.com
Interneto svetainė: www.vlj.lt
Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) yra nevyriausybinė jaunimo
organizacija, priklausanti stambesniam liberalius jaunuolius vienijančiam organizmui
. net 1700 jaunuolių. Mūsų misija - skleisti
– Lietuvos liberaliam jaunimui, kuris jungia
liberalias vertybes visuomenėje, skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi, kelti savo
narių kompetenciją. Kitaip tariant, esame jaunatviški, energingi, veiklūs ir atviri,
vienijami liberalių idėjų, besidalinantys žiniomis ir kuriantys galimybes saviraiškai. Šie
tikslai įgyvendinami aktyviai dalyvaujant viešajame šalies gyvenime, rengiant įvairius
projektus, mokymus, akcijas.
Siūloma veikla savanoriams - organizuoti renginius, ieškoti rėmėjų, partnerių,
atstovauti organizacijai įvairuose seminaruose, konferencijose, susitikimuose su
politikais, verslo atstovais. Savanoriauti galima visus metus.

Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga
Kontaktinis asmuo: Nora Naudužaitė
Adresas: B. Radvilaitės g. 1, Vilnius
Telefonas: 8671 00930
E. paštas: nora.nauduzaite@gmail.com
Interneto svetainė: www.jaunimieciai.lt
.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – jaunimo
organizacija, besilaikanti kairiosios politinės ideologijos. Mūsų
svarbiausios vertybės – socialinis teisingumas, solidarumas,
demokratija ir žmogaus teisės.

Jaunieji krikščionys
demokratai
Pirmininkas: Vytautas Keršanskas
Adresas: Pylimo g. 36/2 , Vilnius
Telefonas: 868416842; +370 676 80376
E. paštas: jkd@jkd.lt; vytautas@jkd.lt
.
Interneto svetainė: www.jkd.lt

Jaunieji krikščionys demokratai (JKD) – nevyriausybinė
organizacija, kuriai svarbios šios vertybės: demokratija, pagarba
individo teisėms ir laisvei, solidarumas, subsidiarumas.

Jaunimo organizacija
DARBAS
Kontaktinis asmuo: Paulina Urbelytė
Adresas: Gedimino pr. 10, Vilnius
Telefonas: 864823286, (8 5) 210 71 52
E. paštas: urbelytepau@gmail.com, info@jod.lt
Interneto svetainė: www.jod.lt ir www.facebook.com/jaunimo-organizacija-darbas
Jaunimo organizacijos DARBAS (JOD) tikslas - ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir
juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.
.
JOD siekis - kiekvieno nario savirealizacija, taip pat, kad visuomeninė ar politinė
veikla jiems taptų papildomu motyvu siekiant tolimesnės profesinės karjeros. Taip
pat JOD siekia, kad jos nariai būtų išrinkti į Lietuvos Respublikos Seimą,
savivaldybių tarybas, užimtų politinio pasitikėjimo pareigas. JOD ketina ir toliau
aktyviai dalyvauti tarptautinėje jaunimo veikloje.
Tokie renginiai, kaip "Mokomasis Lietuvos Respublikos Seimas", “Vasaros
mokykla”, "Bravo mokiniai", įvairios akcijos, skirtos minėti svarbias dienas Lietuvoje,
politinio ir visuomeninio pobūdžio konferencijos, mokymai, padeda atsiskleisti
kiekvienam savanoriui bet kurioje jį dominančioje srityje. Savanoriai priimami bet
kuriuo metu.

Kūrybiškumas, menai

VšĮ “BEEPART kūrybinės
dirbtuvės”
Kontaktinis asmuo: Andrius Ciplijauskas
Adresas: Vydūno g. 16-102, Vilnius / Vydūno g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 616 38568
El.paštas: andrius@beepart.lt, pilaite@beepart.lt
Internetinė svetainė: http://beepart.lt/ ir www.facebook.com/beepilaite
Beepart tikslas skleisti kultūrą ir skatinti bendruomeniškumą, iniciatyvas bei kultūrines
ir socialines inovacijas miegamuosiuose rajonuose. Tai
eksperimentinis,
.
nepriklausomas kultūros taškas Pilaitėje, kuris skatina bendruomenės kūrybiškumą.
Beepart komanda kviečia prasmingai praleisti laiką modernioje, jaukioje ir
demokratiškoje aplinkoje.
Moksleiviai kviečiami prisidėti organizuojant ir įgyvendinant kultūrinius ir socialinius
renginius, skatinti jaunimo ir senjorų įsitraukimą į veiklas, kūrybišką darbą su vaikais
ir paaugliais, vesti pamokėles, gaminti suvenyrus, padėti menininkams realizuojant jų
kūrinius bei organizuojant parodas, tvarkyti aplinką, talpinti informaciją į internetinę
erdvę, rašyti pranešimus, kurti naujus bendruomenės verslo modelius, padėti rašant
projektus ir juos įgyvendinant, padėti pristatant dirbtuves įvairiuose renginiuose bei
metodologizuojant dirbtuvių patirtį. Savanoriauti galima visus metus.

VšĮ “Menų ir mokymo namai”

Adresas: Švitrigailos g. 11K, Vilnius.
Būstinės adresas: Gedimino pr. 9, Vilnius
Telefonas: +37061424997
E. paštas: forumoteatraslt@gmail.com
Interneto svetainė: www.forumoteatras.lt
.
Edukacinių, kultūrinių, prevencinių, užimtumo programų kūrimas
įgyvendinimas. Galimybė savanoriauti Forumo teatre ir jų renginiuose.

ir

Neformali jaunimo grupė
„Dalyvauk.lt“
Kontaktinis asmuo: Algirdas Dvarionas
Adresas: Sodu g. 15, Vilnius
Telefonas: +37062212922
E. paštas: info@dalyvauk.lt
Interneto svetainė: www.dalyvauk.lt ir www.facebook.com/dalyvauk.lt
.

Dalyvauk.lt – tai neformali aktyvių jaunuolių grupė, veikianti Vilniuje. Grupė
užsiima kūrybiniais - iniciatyviniais projektais, idėjų įgyvendinimu ir
neformalių jaunimo grupių aktyvumo skatinimu. Taip pat organizuoja
mokymus jaunimui apie jų baimes ir jų įveikimą, motyvaciją, komandinį
darbą, kūrybiškumą.
Galimybė prisidėti prie visų organizuojamų renginių, mokymų, taip pat prie
bendravimo su rėmėjais, lektoriais.

Lyderystė / mokymasis

VšĮ „Sėkmės mokykla“
Kontaktinis asmuo: Ilita Norgailaitė
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius
Telefonas: +37052608634, +370 67322 400
E. paštas: info@sekmesmokykla.lt, ilita@sekmesmokykla.lt
Interneto svetainė: www.sekmesmokykla.lt ir
www.facebook.com/sekmesmokykla
VšĮ „Sėkmės mokykla” yra neformalaus ugdymo organizacija, siekianti
.
prisidėti prie sėkmingų, aktyvių ir atsakingų piliečių visuomenės kūrimo
Lietuvoje. “Sėkmės mokykla” organizuoja mokymus, seminarus,
konferencijas moksleiviams, taip pat “Moksleivių praktikos savaitę” bei kitus
renginius, susijusius su savanoryste, tobulėjimu.
Moksleiviai galės atlikti praktiką organizuodami mokymus, taip pat galės
padėti administracijoje. Praktikos trukmė - nuo savaitės iki mėnesio,
savanoriai priimami visus metus.

VšĮ “Kitas variantas”
Kontaktinis asmuo: Ingrida Bulatovienė
Adresas: Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: 8678 72380, 8674 76170
El.paštas: vilnius@kitasvariantas.lt
Internetinė svetainė: www.kitasvariantas.lt ir www.facebook.com/kitasvariantas
Organizacijos tikslas - kurti ateitį padedant jauniems žmonėms išsiugdyti savybes ir
gebėjimus, kurių dėka jie galės geriau pažinti save, atskleisti visą savo vidinį potencialą ir
tapti pilnaverčiais, laimingais ir sėkmingais visuomenės nariais.
Šiandien prirašyta galybė knygų, išleista aibė mokomosios video ir audio medžiagos,
. mokymai bei seminarai sėkmingos ir
milijonams žmonių visame pasaulyje vedami
laimingos asmenybės formavimo tematika. Jau penkiasdešimt metų šios žinios taikomos
praktikoje duoda puikius rezultatus.Mes manome, kad tokio pobūdžio žinios būtinos
kiekvienam ir turėtų būti prieinamos visiems, o ypač jaunimui, nuo kurio priklausys
tolimesnė mūsų tautos ir kultūros raida.
Mūsų organizacijoje yra Renginių organizavimo komanda, Viešųjų ryšių komanda,
Mentorių komanda ir Žmogiškųjų išteklių komanda, todėl sau aktualią sferą ras kiekvienas
norintis savanoriauti ir veikti kartu. Savanoriavimo laikotarpis yra neapribotas, mes
veikiame 6 metus, turime savanorių, kurie yra kartu su mumis nuo pat pirmos dienos, o yra
ir tokių, kurie savanoriavo mėnesį ar du. Priimami savanoriai visus metus.

Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras
Kontaktiniai asmenys: Paulius Pocius ir Jovita Petrauskaitė
Adresas: Žirmūnų g. 1B, Vilnius, Džiaugsmo g. 44, Vilnius
El. paštas: paulius.pocius@lmnsc.lt , jovita.petrauskaite@lmnsc.lt
Interneto svetainė: www.lmnsc.lt

Centras tęsia sujungtų įstaigų veiklas: neformaliojo mokinių švietimo metodikos, ugdymo
karjerai, mokytojų kompetencijų, gabių ir talentingų vaikų, pilietinio, kūno kultūros ir sportinio,
gamtinio ir ekologinio, turizmo ir etnokultūrinio, sveikatos ir saugos, mokslinio ir techninio,
meninio ir kultūrinio ugdymo bei neformaliojo švietimo paslaugų teikimo srityse. Galima
savanoriauti srityse, susijusiose su techniniais dalykais arba gamtos mokslais.
.
Galimybė susipažinti su profesijomis per būrelinę veiklą ir pagalba vadovui, dirbančiam su
jaunesnio amžiaus vaikais.
Pagalba organizuojant ir vedant renginius (pvz. stebėti ir palaikyti tvarką varžybų metu,
etiketuoti parodų eksponatus, palydėti renginių dalyvius į numatytus objektus Vilniaus mieste ir
pan.).
Pagalba Centro archyve.
---Pagalba rengiant parodas (pvz. piešinių, nuotraukų eksponavimas).
Pagalba tvarkant Centro teritoriją (augalų kolekcijos priežiūra (augalų ruošimas sodinimui,
pikavimui, laistymas, ravėjimas), sausų augalų rinkimas puokštėms daryti, genėjimas,
etiketavimas, lapų grėbimas).

Religinės / krikščioniškosios
vertybės

Lietuvos skautija
Adresas: A. Smetonos g. 8, Vilnius
Telefonas: +37052611252
E. paštas: info@skautai.lt; vytas@skautai.lt
Interneto svetainė: www.skautai.lt
Vienas iš mūsų šūkių – „Pramoga su tikslu!". Mes smagiai leidžiame laiką
.
žaisdami, keliaudami, vakarodami prie
laužų, bet tai nėra vien tuščios
pramogos. Taip mes mokomės, augame ir tobulėjame. Skautų
organizacijoje kiekvienas randa bendraminčių, o stovyklose sutikti žmonės
nejučia tampa geriausiais draugais. Kiekvienas skautas neabejodamas
pritars: esame didelė šeima, kuriai priklausyti yra labai gera.

Ateitininkų federacija
Kontaktinis asmuo: Ričardas Ramanauskas
Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius
Telefonas: +37065231799, +370 62137137
E. paštas: vkav@ateitis.lt, af@ateitis.lt, budriai.ricardas@gmail.com
Interneto svetainė: www.ateitis.lt, ir www.vilnius.ateitis.lt ir www.facebook.com/vilniaus-krastoateitininkai
Ateitininkų organizacija siekia ugdyti jaunuolius, turinčius stiprią tautinę ir katalikišką savimonę,
gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, kurie darytų ženklią
ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Tai daroma per neformalų jaunimo
ugdymą, nuolatinę veiklą kuopose su kuopų globėjais, akademinius savaitgalius, akademijas,
.
stovyklas.
Kviečiami moksleiviai, kurie renginiuose galėtų pasidalinti savo meniniais gebėjimais, savo
linksmu ir draugišku būdu kurtų nuotaikingą atmosferą, prisidėtų prie renginių programų kūrimo,
dirbtų su jaunesnio amžiaus vaikais, organizuotų maitinimą, apgyvendinimą, padėtų palaikyti
tvarką taip pat atliekant techninius darbus IT, logistikos srityse. Savanoriavimo trukmė galėtų
būti nuo dienos iki mėnesio (kai reikalingas ilgesnis pasiruošimas renginiui).
Vilniaus krašte ateitininkai organizuoja tradicinius akademinius savaitgalius - kovo mėn. Šv.
Kazimiero savaitgalis ir lapkričio mėn. Aušros vartų savaitgalis, vasarą vyksta stacionarios ir
keliaujančios stovyklos, gegužės - birželio mėn. mieste rengiama akcija “Išjunk kompą, įjunk
save”, 2014 m. liepos 12-13 d. Vilniuje vyks ateitininkų suvažiavimas, apie kitus vykstančius
renginius informaciją galima rasti internetiniuose puslapiuose arba facebook prieigoje.

Lietuvos krikščioniškojo
jaunimo blaivybės sąjunga
(LKJBS) „Žingsnis“
Kontaktinis asmuo: Andrius Stasiukynas
Adresas: A. Smetonos g. 5-303, Vilnius
Telefonas: +37068694604
E. paštas: info@zingsnis.lt , Andrius.stasiukynas@gmail.com
Interneto svetainė: www.zingsnis.lt
.
LKJBS „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, daugiausia
vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius
dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius
neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą, sveiką
gyvenimo būdą.

Aplinkosauga

Susivienijimas Žali.lt
Adresas: Justiniškių g. 66-6, Vilnius
Telefonas: +37065473926
E. paštas: zali.vilnius@gmail.com
Interneto svetainė: www.zali.lt
Susivienijimas Žali.lt - tai naujos kartos žaliųjų
judėjimas, veikiantis nuo 2011 m., o
.
oficialiai įsteigtas 2012 m. pradžioje. Teisine prasme tai asociacija, į kurią stoti gali
kiekviena/s (taip pat tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys). Veiklos pavyzdžiai, kur ir
moksleiviai galėtų prisijungti savanoriauti: Antiatominiai flashmobai ir mitingai,
panaudotų eglių surinkimo akcija, ekodirbtuvės, konferencijos/seminarai/diskusijos
žaliosiomis temomis, žali filmai, kaštonų gelbėjimas, kitos pilietinės akcijos.

VšĮ “Mes Darom”
Telefonas: 8-648-74045
El.paštas: info@mesdarom.lt, karolis@mesdarom.lt
Internetinė svetainė: http://www.mesdarom.lt/
DAROM – aukštą reputaciją visuomenėje turintis idėjų judėjimas,
kuriuo siekiama pokyčių visuomenės narių įpročiuose, elgsenoje.
.
Judėjimas jungia pavienius asmenis,
šeimas, bendruomenes, kitus
socialinius judėjimus bei organizacijas ir skatina kartu siekti bendro
tikslo.
DAROM tikslai – skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą,
pilietiškumą, socialinį aktyvumą bei stiprinti vietines bendruomenes
ir žmonių bendradarbiavimą.

Jaunimo atviri jaunimo centrai /
erdvės

Antakalnio atviras jaunimo centras
“Žalianamis”
Kontaktinis asmuo: Aušra Lasauskaitė
Adresas: Antakalnio g. 84a, Vilnius
Telefonas: (8-685) 36949, 2685845
E. paštas: zalianamis@gmail.com
Interneto svetainė: www.facebook.com/zalianamis
Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras (kitaip vadinamas „Žalianamiu“, nes įsikūręs žaliai dažytame name) – tai atvira
erdvė 14 – 29 metų jaunimui bendrauti, kurti ir mokytis. Čia nuolat vyksta: įvairios kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, diskusijos,
susitikimai su įdomiais žmonėmis, stalo žaidimų vakarai, šokių, muzikos, teatro užsiėmimai ir improvizacijos,kino peržiūros ir
daugybė kitų veiklų.
Negana to – jaunimo centras ATVIRU vadinamas ne be priežasties – čia galite tiesiog ateiti ir užsiimti mėgstamomis
veiklomis – bendrauti, gerti arbatą, žaisti stalo žaidimus ar inicijuoti kitokias įdomias ir patrauklias veiklas.
Antakalnio atviras jaunimo centro pagrindinis tikslas – sukurti sąlygas ir galimybes jauniems žmonėms ne tik leisti laisvą
laiką, bet ir tobulėti, augti, mokytis ir pažinti save!
.
Siūlomos skirtingos savanorystės rūšys:
•Savanorystę kūrybinėje savanorių komandoje, kuri organizuoja renginius, akcijas Žalianamyje. Čia įgaunama
organizacinės patirties, išmokstama planuoti, dirbti komandoje, realizuojamos pačios beprotiškiausios idėjos;
•Savanorystė strateginėje komandoje, kuri organizuoja ilgalaikes Žalianamio programas, dirba viešinimo, kontaktų mezgimo
srityse. Čia gali save išbandyti pačiose įvairiausiose sirytse: ryšių su visuomene, reklamos, projektų rengimo, organizavimo;
•Savanorystė kaip veiklos vedėjui, iniciatoriui – tai galimybė vesti veiklas bendraamžiams – įvairias dirbtuves, diskusijas,
dalintis gerąja patirtimi, tuo, ką žinai ir moki geriausiai.
•Savanorystė, kaip pagalba jaunimo darbuotojui – tai galimybė išbandyti save kaip jaunimo darbuotoją.
Visi savanoriai centre nuolat mokosi, turi galimybę dalyvauti periodiškai rengiamuose mokymuose, kuriuose remiamasi
neformaliojo ugdymo metodais.
Savanorystės trukmė: trumpiausia – vienas užsiėmimas (t.y. 1 val. jo aptarimui, 1-2 valandos užsiėmimo); ilgiausia –
neribojama – pusmetis, metai ar net daugiau! Priimami moksleiviai rudenį, žiemą, pavasarį.

Vilniaus atviras jaunimo
centras “Mes”
Kontaktinis asmuo: Asta Bieliauskaitė
Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius
Telefonas: +37065520555
E. paštas: info@jaunimo-centras-mes.lt, asta_bieliauskaite@yahoo.fr
Interneto svetainė: http://www.jaunimo-centras-mes.lt/ www.facebook.com/AJCmes
Atviras jaunimo centras „Mes“ - vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus atras vietą sau.
Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir
jaunimo veiklai organizavimas. Jo funkcijos
. – sudaryti jaunimui sąlygas įgyti naujų
socialinių įgūdžių, užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir
interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų
prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais. Lankytojų amžius ‒ nuo 14
iki 29 metų. Atviro jaunimo centro veikla organizuojama taip, kad jame gali lankytis tiek
motyvuotas, tiek mažiau motyvuotas jaunimas. Atsižvelgiama į socialinės rizikos šeimų
poreikius. Su šia grupe dirbama daugiau valandų per savaitę. Pagalba ir konsultavimas
(pagal poreikį) nuolat teikiamas ne tik jaunimui, bet ir jų tėvams bei globėjams.
Siūloma savanoriauti viešinant centro veiklas, organizuojant renginius. Trumpiausia
savanorystė - 4 sav., ilgiausia - 6 mėn.

Kitos (mokslo populiarinimo,
tautinių mažumų, tautinio
jaunimo, sporto, profesinės,
tarptautinių mainų)

Neformali grupė
„Mokslo sriuba“
Kontaktinis asmuo: Ignas Kančys
Adresas: Vilniaus g. 39, Vilnius
Telefonas: +37068390701
El. paštas: info@mokslosriuba.lt, ignas@mokslosriuba.lt
Interneto svetainė: www.mokslosriuba.lt
„Mokslo sriubos“ tikslas – mokslo populiarinimas, siekiant kelti visuomenės
.
sąmoningumą, plėsti žinių visuomenę.
Supažindinti tautą su mokslo ir
technologijų dabartimi, praeitimi ir ateitimi, sudėtingus dalykus pateikiant
paprasta, suprantama ir įdomia kalba.
„Mokslo sriuba“ – tai ne pelno siekianti jaunų žmonių iniciatyva, populiarinanti
mokslą visuomenėje. Mes kuriame interneto TV laidą „Mokslo sriuba“. Kas antrą
šeštadienį „Mokslo sriubą" galima ragauti adresu http://www.mokslosriuba.lt.
Moksleiviai galės prisidėti prie tekstų rašymo, vaizdų paieškos laidoms, pačių
laidų filmavimo, plakatų ar iliustracijų kūrimo ir t.t.

Asociacija „Jaunimo
iniciatyvinė grupė“
Adresas: Išganytojo g. 2/4, Vilnius
Telefonas: +37067639097
E. paštas: info@jig.lt
Interneto svetainė: www.jig.lt
.

Mūsų misija veikti jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus,
kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui, bei stiprinant
vidinį organizacijos potencialą, kurio dėka bus užtikrinta aukšta
įgyvendinamos veiklos kokybė ir efektyvumas. Čia prisijungti gali tautinių
mažumų atstovai bei lietuviai, mylintys ir gerbiantys Lietuvą ir norintys
organizuoti renginius, projektus, savanoriauti juose.

Lietuvių tautinio
jaunimo sąjunga
Kontaktinis asmuo: Julius Panka
Adresas: Kalvarijų g. 125 („Sigma“) 8 aukštas 8 kab.
Telefonas: +37068627791
E. paštas: info@tautosjaunimas.lt; julius@panka.lt
Interneto svetainė: www.tautosjaunimas.lt
.

LTJS – viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų,
siekiančių
išsaugoti
Lietuvą
tokią,
kokia
ji
buvo
ilgus
šimtmečius.Lietuviškos kultūros puoselėjimas, pagarba mūsų istorijai ir
protėviams, patriotizmas ir meilė Tėvynei Lietuvai – tai mūsų organizacijos
narių kelias.

Viešoji įstaiga „Lankininkų
sporto klubas“
Kontaktinis asmuo: Laura Urvakytė-Stankevičienė
Adresas: Kaminkelio 22, Vilnius, vasaros metu - Vingio parko stadionas, žiemos
metu - Birželio -osios g. 10a (Vilniaus krepšinio mokykla)
Telefonas: +37068586695, 867636948
E. paštas: info@lankininkas.lt, laura@archery.lt
Interneto svetainė: www.lankininkas.lt ir www.facebook.com/LTLSK

Klubo misija - populiarinti šaudymo iš lanko sportą Vilniuje, skatinti vaikus, jaunimą ir
suaugusius turiningai ir sveikai praleisti. savo laisvalaikį, ugdyti jaunų lankininkų
profesionalumą ir siekti geriausių rezultatų šaudymo iš lanko sporte.
Siūlomos veiklos:
Padėti organizuoti šaudymo iš lanko varžybas
Pagalba šaudymo iš lanko varžybų pravedime.
Pagalba klubo veikloje.
Priklausomai nuo veiklos, trukmė gali būti 1-2 val. per dieną 1 kartą per savaitę,
varžybų metu pagalbos gali prireikti po 6-8 val. savaitgalio dienomis. Savanoriauti
galima visus metus.

Lietuvos jaunųjų ugniagesių
sąjunga
Kontaktinis asmuo: Romualdas Kazlauskas
Adresas: Ateities g. 17, Vilnius
Telefonas: +37069921221
El.paštas: info@ljus.lt, romualdas@ljus.lt
Internetinė svetainė: http://www.ljus.lt/ ir www.facebook.com/Lietuvos-jaunųjų-ugniagesių-sąjunga
Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga (toliau – LJUS) įkurta 2000 m. Pagrindinis LJUS tikslas – suburti jaunimą, besidomintį
ugniagesyba, gelbėjimo darbais ir ugniagesio profesija bei saugia gyvensena, ir suteikti jiems galimybę plėsti savo žinias ir
ugdyti praktinius įgūdžius elgesio ekstremaliuose situacijose bei skleisti gerąją patirtį visuomenei, ypatingą dėmesį skiriant
vaikams ir jaunimui.
LJUS moko jaunuosius ugniagesius gelbėtojus priešgaisrinės saugos taisyklių, praktinių įgūdžių kaip naudotis pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis bei elgesio ekstremaliose situacijose, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, supažindina su
gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga, alpinizmo ir rikiuotės
. pagrindais, ugniagesybos sportu, taip siekdami ugdyti
atsakingą, stiprų, kūrybingą bei sąmoningą Lietuvos Respublikos pilietį, organizuoja prevencinius renginius ir akcijas, veda
kas savaitinius užsiėmimus „Jaunojo gelbėtojo“ būreliuose, dienines bei vasaros stovyklas vaikams 8-16 metų amžiaus
vaikams, taip pat organizuoja ir veda mokyklose evakuacijos pratybas su demonstravimu moksleiviams, kaip praktiškai
naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis bei pirmosios pagalbos suteikimo būdais.
Ieškomi savanoriai, kurie norėtų tobulėti šiose srityse (savanorystės trukmė derinama asmeniškai)::
• internetinio puslapio administravime (priežiūra ir tobulinimas);
• viešųjų ryšių srityje: organizacijos veiklos viešinime, straipsnių bei prezentacijų parengime;
• renginių organizavime;
• foto - video medžiagos kūrime, plakatų bei skrajučių maketavime;
• meninėje ir kultūrinėje veikloje (užsiėmimai su vaikais, pasirodymų režisavimas įvairiems renginiams);
• priešgaisrinės technikos ir įrangos priežiūroje bei modernizavime;
• projektų rašyme;
• tarptautinio bendradarbiavimo palaikyme (anglų, vokiečių, rusų ir kitos kalbos);
• pagalbininkas vadovui organizavime bei vedime teorinių ir praktinių užsiėmimų jauniesiems ugniagesiams.

YFU Lietuva (Youth For Understanding)
Kontaktinis asmuo: Aistė Baltraitytė, Aivaras Markevičius
Adresas: Gedimino pr. 21, “NVO Avilys" patalpos, Vilnius
Telefonas: +370 67199739, +37068419926
El. Paštas: info@yfu.lt, aiste@yfu.lt, aivaras@yfu.lt
YFU (Youth For Understanding) - tarptautinė organizacija, vykdanti jaunimo
mainų programas visame pasaulyje. YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti
metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms - priimti atvykusį
moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose; eina į vietines
tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems
pažinti skirtingas kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais.
Savanoriams siūlomos veiklos:
• Vesti seminarus/prezentacijas;
• Dirbti biure;
• Kurti dizainą, video, fotografuoti, montuoti medžiagą, rašyti straipsnius;
• Dalinti skrajutes;
• Administruoti internetinį puslapį ir Facebook paskyrą.
Veiklos trukmė galėtų būti 2-3 mėn.

Daugiau informacijos apie savanorystės
“meniu”:
Gabija Karačkinaitė
Vilniaus miesto savivaldybės
Jaunimo reikalų skyriaus
Vyr. specialistė
Tel. 211 23 56
Mob. 869 276122
El. paštas moksleiviai@vilnius.lt

