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DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO
Informuojame, kad Lietuvoje pradėjo veikti Jaunimo savanoriška tarnyba, kuri pirmą kartą
kviečia visus jaunuolius nuo 14 m. iki 29 m. atlikti savanorišką tarnybą pasirinktoje organizacijoje
ir gauti įgytų kompetencijų pripažinimą. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis numato sistemingą
savanorišką veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius po 40 val. (iš viso nemažiau kaip 240 val.). Siekiant
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, jaunimo savanorišką veiką organizuojančios ir savanorius
priimančios organizacijos, jų atstovai, yra akredituojamos ir konsultuojamos Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų. Nacionalinis aprašas
skelbiamas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/353e8be0786d11e8ae2bfd1913d66d57
Naujienas dėl jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo skelbiamos Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje
https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/jaunimo-savanoriska-tarnyba
Jaunuoliai nuo 14 m. iki 29 m., norintys atlikti savanorišką tarnybą turi registruotis
sistemoje
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e
9n9HSOg/viewform
Marijampolės savivaldybėje savanorišką veiklą organizuojanti organizacija Marijampolės
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ www.mjotas.lt
Savanorius
priima
akredituotos
organizacijos,
jų
sąrašas
skelbiamas
https://www.jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska
Organizacijas norinčias priimti jaunimo savanorius ar organizuoti savanorišką veiklą
savivaldybėje, neturinčios akreditacijos, kreipiasi dėl akreditacijos į Jaunimo reikalų departamentą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos: https://jrd.lt/savanoryste/jst
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro2018 m.
lapkričio 29 d. įsakyme Nr. v-948 „Dėl stojančiųjų į pirmos pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamos studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“
(https://www.smm.lt/uploads/documents/studijos/priemimas/2019%20m%20konkursin%C4%97%2
0eil%C4%97.pdf ) yra numatyta pasiekimų įtaka konkursinei eilei sudaryti kriterijus „...jaunimo
savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėn.“ papildomai skiriama 0,25 balo. Norint,
kad jaunuoliai, dalyvaujantys savanoriškoje tarnyboje, įgytų galimybę gauti papildomą 0,25 balą,
savanorišką tarnybą turi pradėti ne vėliau, kaip 2019 m. sausio 15 d.
Prašome perduoti informaciją suinteresuotiems asmenims ar paskelbti savo įstaigų interneto
svetainėse.
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