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• Savanorių būrelis šiais mokslo metais gimnazijoje veiks

Veikla
2020 – 2021 m. m.

šeštus metus. Būrelio veikla skatina jaunus žmones patirti
savanorystės džiaugsmą ir priimti jos keliamus iššūkius.
Praėjusiais mokslo metais buvo aplankyti Debeikių
savarankiško gyvenimo namų gyventojai – kartu dainuota,
valgyti pyragai, gerta arbata, pavasarį iškelti inkilai.
Nelengvu pandeminiu laikotarpiu ARSPC gavėjai
pradžiuginti kalėdiniais laiškais ir sveikinimais, pokalbiais
telefonu, o šv. Velykoms – suruoštos ir išdalintos dovanėlės.
Pavasariop keliauta Šventosios upės pakrante, sustojant ties
įdomiausiais mūsų krašto gamtos objektais. Vasara pasitikta
apsilankant Dienos centre ir kartu su jo ugdytiniais piešiant
EBRU technika. Organizuotas Anykščių rajono savivaldybės
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių piligriminis žygis:
Anykščiai - Užunvėžiai.

• Savanoriška
PROGRAMOS PASKIRTIS
IR UGDYMOSI TIKSLAS.
INTEGRACINIAI RYŠIAI

veikla
–
savanorio
neatlyginamai
atliekama
visuomenei
naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos
savanorio ir šios veiklos organizatoriaus
susitarimu.
• Dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro
asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie
visuomenės gerovės kūrimo ir skatina
savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą
• Nariai dalyvauja Valstybės šventėse, LJS
„Žingsnis“ veiklose, iškylose, žygiuose,
stovyklose, seminaruose,
mokymuose,
vietinės bendruomenės ir kt. projektuose.

1. Skatinti jaunimo savanorišką veiklą, įtraukiant
jaunus žmones į jų poreikius atitinkančias
veiklas, motyvuojant įgyti darbo įgūdžių,
asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.

2. Padedant suaugusiems skatinti progresyvius
atradimus ir atsakomybę, mokyti vadovauti sau
ir kitiems, įprasminti savanorystę.

UŽDAVINIAI:

3. Ugdyti charakterį ir kompetencijas, skatinti įgyti
pasitikėjimą savimi ir kitais,
bendradarbiauti
ir
bendrauti,
reikalingiems visuomenei.

sugebėti
jaustis

PROGRAMOS SĖKMĖS
KRITERIJAI

• Savanorių programa - kruopščiai paruošta,
pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms bei
išbandyta laiko visame pasaulyje. Veikloje
taikomi įvairūs metodai: pasižadėjimas
sąmoningai įgyvendinti savanorystės veiklas,
mokymasis veikiant, savęs išbandymas, mažų
grupių sistema, mokymasis sekant pavyzdžiu,
aktyviai veikiant pagal savanorystės principus.

PASIEKIMAI IR
PAŽANGA

• Savanorių organizacija – stipri, auganti,
dinamiška bendruomenė, jungianti įvairius
darniai veikiančius struktūrinius vienetus,
patraukli
savanoriškai
veiklai,
ugdanti
bendražmogiškas
vertybes
nariuose
ir
skleidžianti jas visuomenėje.

• Prisidėti prie jaunų žmonių savanorystės
ugdymo ir ugdymosi, remiantis savanorystės
vertybių sistema, siekiant sukurti geresnį
pasaulį, kur žmonės yra realizavęsi ir atlieka
konstruktyvų vaidmenį visuomenėje.

