PROJEKTAS
„SAVANORYSTĖ – PIRMAS ŽINGSNIS SĖKMINGOS KARJEROS LINK“

INFORMAVIMO APIE PROJEKTĄ
ATMINTINĖ
Nevyriausybinėms organizacijoms

PROJEKTO VYKDYTOJAS

PROJEKTO PARTNERIAI

Gerbiami, nevyriausybinių organizacijų vadovai ir darbuotojai,
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įgyvendina projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link“, kurio tikslas - plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą
nedirbančio jaunimo tarpe bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant jaunimą į
aktyvią darbo rinką.
Ši atmintinė skirta supažindinti Jus su projekto tikslais, veiklomis, projekto etapais ir tiksline
auditorija bei išsamiai pateikti informaciją apie tai, kuo projektas yra naudingas jauniems žmonėms ir
ypatingai savanoriška veikla besidomintiems asmenims. Atmintinėje pateikiame rekomendacijas, kaip
tinkamai pristatyti projektą Jūsų organizacijos savanoriams tam, kad jie galėtų pasinaudoti projekto teikiama
nauda.
Su Jūsų pagalba įgyvendinant projektą tikimės prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, paskatinti
jaunus žmones įsilieti į visuomeninę veiklą bei padėti jiems atrasti tinkamą karjeros kelią, pasinaudojant
savanorystės teikiamomis galimybėmis.
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1. APIE PROJEKTĄ
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija projektu „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos
karjeros link“ siekia padėti jauniems ir nedirbantiems asmenims atrasti savo karjeros kelią bei lengviau
integruotis darbo rinkoje. Projekto veiklose dalyvaujančiam jaunimui bus organizuojama ne mažiau nei 200
valandų savanoriškos veiklos praktika, po kurios kiekvienas savanoris turės galimybę dalyvauti 3 dienų
trukmės mokymuose savo gebėjimų pažinimo ir karjeros planavimo temomis, bei gaus įgytą patirtį
patvirtinantį sertifikatą. Tikim, kad savanoriška veikla gali tapti lemtingu posūkiu jaunimo karjeros kelyje.
Projektas “Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link”- galimybė jauniems žmonėms:





įgyti darbo patirties ir pasitikėjimo savimi;
praturtinti turimas žinias ir praplėsti kompetencijas;
atrasti sau įdomią veiklą dalyvaujant savanoriškoje veikloje;
sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Projekto pagrindu sukurta savanorysčių paieškos ir organizavimo sistemą GERA PRAKTIKA
SAVANORIAMS, skirta patogiam savanoriškos veiklos organizavimui organizacijoms ir savanoriams. Sistema,
kuri yra tinklapyje savanoryste.gerapraktika.lt, suteikia patogius įrankius savanoriams ieškoti savanoriškos
veiklos praktikų įvairiose organizacijose, o organizacijoms lengviau ir patogiau organizuoti savanorių paieškos
ir atrankos procesus.
Registruotis sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS gali visi savanoriška veikla besidomintys
žmonės bei organizacijos.

2. PROJEKTO TIKSLINĖ AUDITORIJA
Projekte gali dalyvauti asmenys, kurie projekto pradžios metu atitinka žemiau išvardintus kriterijus:





Amžius: yra ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 29 metų amžiaus;
Išsilavinimas: yra įgiję pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
Nesimokantys pagal formaliojo švietimo programą;
Nedirbantys, t.y. neturi darbo (darbo santykių), nesiverčia individualia veikla, nėra įrašyti į kitam
asmeniui išduotą verslo liudijimą, neturi ūkininko statuso, nėra ūkininko partneriu ar žemės ūkio
veiklos subjektu.

SVARBU!
Projekto dalyviai bet kurios veiklos metu gali ir toliau tęsti darbo paieškas.
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3. PROJEKTO ETAPAI IR NAUDA
1. I etapas. 200 val. trukmės SAVANORYSTĖ
Pirmojo etapo metu dalyviai turi užsiregistruoti sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS, iš esamų
skelbimų išsirinkti norimą organizaciją ir veiklos sritį, kurioje norės atlikti 200 val. trukmės savanoriškos
veiklos praktiką.
Nauda. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje suteikia galimybę praktiškai išbandyti skirtingas veiklos
sritis ir darbo aplinkas, susipažinti su valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus veiklos specifika. Dalyviai galės
pasirinktį sritį, kurioje norės save išbandyti, ugdys socialines, profesines kompetencijas, savo asmeninių
indėliu prisidės prie organizacijų tikslų siekimo. Iššūkiai, su kuriais susidurs savanorystės metu padės įgyti
daugiau pasitikėjimo savimi ir atrasti sritis, kuriose jausis realizuojantys savo galimybes. Savanorystė taip pat
yra būdas užmegzti naujas pažintis bendraujant su organizacijų darbuotojais ir partneriais bei būti
įvertintiems organizacijų vadovų ir gauti jų rekomendacijas. Visa tai, neabejotinai, naudinga ieškant darbo
pasiūlymų ir planuojant savo karjeros kelią.
2.

II etapas. 3 dienų (24 ak. val.) MOKYMAI

Po savanoriškos veiklos praktikos atlikimo dalyviams bus organizuojami 3 dienų mokymai, kurių
metu bus ugdomos socialinės, profesinės ir karjeros valdymo kompetencijos.
Nauda. Mokymų metu dalyviams bus suteiktos tiek praktinės, tiek teorinės žinios, kaip geriau pažinti
save, išskirti asmeninius gebėjimus bei pritaikyti juos darbo rinkos poreikiams. Jaunimas bus mokomas
atrasti savo karjeros kelią, efektyviau ieškoti darbo pasiūlymų, tinkamai pristatyti save potencialiems
darbdaviams rašant gyvenimo aprašymą ir pokalbių dėl darbo metu, išnaudoti savanorystės metu užmegztas
pažintis ir gautas rekomendacijas.
3 dienų mokymai vyks šiomis temomis:
 Bazinių karjeros kompetencijų ugdymas
 Asmeninės karjeros planavimo gebėjimų lavinimas;
 Asmeninės karjeros valdymo kompetencijų ugdymas.
Mokymai suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip sėkmingai tęsti darbo paieškas ir įsitvirtinti
darbo rinkoje.
3. Rezultatas – PAŽYMĖJIMAS
Kiekvieno etapo pabaigoje dalyviai gaus pažymėjimą, patvirtinantį jų savanoriškos veiklos praktikos
atlikimą bei mokymuose įgytas žinias ir kompetencijas.
Nauda. Pažymėjimais patvirtinta savanoriška veikla ir mokymai bus papildomas naudingas įrašas
gyvenimo aprašyme ir suteiks informaciją potencialiems darbdaviams apie įgytą darbinę patirtį, žinias ir
kompetencijas bei gautas rekomendacijas. Darbdaviai savanorišką veiklą vertina itin gerai. Į žmones, savo
gyvenimo aprašymuose turinčius įrašą apie savanoriškos veiklos patirtį, dažniausiai žiūrima palankiau ir jiems
lengviau gauti darbo vietą. Jeigu jaunas žmogus savanorystės metu dirbo srityje, kurioje norėtų įsidarbinti jis
turi daugiau galimybių gauti norimą darbą.
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4. JAUNIMO INFORMAVIMO INSTRUKCIJA
Žemiau pateikiame informavimo instrukciją, kurią sudaro 3 žingsniai:
1. Informacija žodžiu. Priimdami į savo organizaciją jaunus žmones, kurie atitinka projekto tikslinės
auditorijos kriterijus ir dalyvauja savanoriškoje veikloje, arba jau esamus savanorius informuokite
apie projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“:






Papasakokite apie projektą ir jo etapus;
Pabrėžkite, kad projektas skirtas padėti jaunimui ieškoti darbo ir lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje;
Papasakokite apie savanorystės galimybes ir išskirkite jos naudas planuojant karjerą;
Papasakokite apie mokymus ir gautų žinių pritaikymo galimybes darbo paieškoms;
Įvardinkite, kad dalyvavimas projekte bus patvirtintas pažymėjimu ir bus papildomas įrašas
gyvenimo aprašyme;
 Informuokite apie žingsnius kaip dalyvauti projekte;
 Nurodykite portalą savanoryste.gerapraktika.lt.

2. Elektroninio laiško siuntimas. Papildomai savo savanoriams galite išsiųsti pranešimą apie projektą
elektroniniu paštu Pranešimo tekstą žr. priede Nr. 1 Informacinio pranešimo el. laiško tekstas):
 Išsiųskite el.laišką su informaciją apie projektą savo duomenų bazėje turimais savanorių kontaktais.
 Laiško tekstas pateiktas priede Nr. 1 ir taip pat bus išsiųstas Jums elektroniniu paštu, kad
galėtumėte patogiai jį persiųsti.

3. Informacija el.svetainės naujienų skiltyje ir baneris. Papildomai galite patalpinti informaciją savo
internetinės svetainės naujienų skiltyje bei įsidėti informacinį banerį į savo internetinę svetainę.
 Patalpinkite informaciją apie projektą savo interneto svetainės naujienų skiltyje, jei ją turite. Galite
naudoti tą patį tekstą, kuris pateikiamas el.laiške jaunuoliams.
 Įsidėkite informacinį el.banerį į savo svetainę, jei turite tokią galimybę ir tam skirtą vietą.
El. banerį parsisiųskite spausdami čia.
 Pasidalinkite informacija apie projektą savo organizacijos Facebook profilyje.
Reklaminį paveiksliuką parsisiųskite spausdami čia.

SVARBU!
Kitame puslapyje pateikta sutrumpinta informacija apie projekto etapus, kiekvieno etapo naudą
darbo paieškoms ir karjeros planavimui bei dalyvavimo projekte žingsnius.
Naudokite šią informaciją pasakodami apie projektą žodžiu. Jums tai bus naudinga kaip informacijos
pateikimo planas.
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5. KODĖL JAUNIMUI VERTA DALYVAUTI PROJEKTE?
Dalyviai projekto etapuose turės galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis galimybėmis ir nauda:

SAVANORYSTĖ

MOKYMAI

 Atliks 200 val. trukmės
savanorystę
 Įgys darbinės patirties
praktiškai dalyvaudamas
skirtingose veiklose
 Susipažins su valstybinio ir
nevyriausybinio sektoriaus
veiklos specifika
 Įgys didesnį pasitikėjimą savo
jėgomis ir asmeniniais
gebėjimais
 Užmegs tolimesnėms darbo
paieškoms naudingų pažinčių
 Gaus rekomendacijų iš
organizacijų vadovų, kurios
padės ieškant darbo

 Dalyvaus 3 temų mokymuose
(3 dienos, 24 ak. val.)
 Išmoks geriau pažinti save ir
asmeninius gebėjimus
 Įgys naujų kompetencijų,
kurios pravers planuojant
asmeninę karjerą
 Išmoks pritaikyti savo
gebėjimus darbo rinkos
poreikiams ir siūlomoms
galimybėms
 Išmoks tinkamai pasiruošti
gyvenimo aprašymą
 Išmoks geriau pristatyti save
pokalbio dėl darbo metu
 Sužinos kaip efektyviai ieškoti
darbo bei jame įsitvirtinti

PAŽYMĖJIMAS
 Patvirtins atliktą savanorišką
veiklą pasirinktoje srityje
 Patvirtins mokymuose įgytas
naudingas žinias ir
kompetencijas
 Bus puikus papildomas įrašas
gyvenimo aprašyme
 Suteiks daugiau informacijos
potencialiems darbdaviams ir
išskirs iš visų pretenduojančių
į tą pačią darbo vietą.

6. KAIP DALYVAUTI
Norėdami dalyvauti projekte dalyviai turi atlikti žemiau nurodytus veiksmus:









Apsilankyti puslapyje savanoryste.gerapraktika.lt
Užsiregistruoti savanorysčių paieškos ir organizavimo sistemoje
Registruojantis pažymėti varnele langelį „Noriu dalyvauti“
Pasirinkti organizaciją, kurioje norėtų savanoriauti
Atlikti 200 valandų trukmės savanorystę
Sudalyvauti po savanorystės organizuojamuose 3 dienų mokymuose
Gauti pažymėjimą patvirtinantį įgytą patirtį

SVARBU!
Pasistenkite, kad kiekvienas Jūsų organizacijos savanoris, priklausantis projekto tikslinei auditorijai,
sužinotų apie projektą ir pasinaudotų jo teikiama nauda.
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7. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 Informacinio pranešimo el. laiško tekstas
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Priedas Nr. 1 Informacinio pranešimo el. laiško tekstas
JAUNUOLI, KĄ ŠIANDIEN NUVEIKEI, KAD DIRBTUM NORIMĄ DARBĄ?
Ieškai darbo, o paieškos neduoda norimų rezultatų? Nesi tikras, kurioje srityje norėtum realizuoti
save? Geram darbui susirasti skelbimų skaitymo ir CV siuntimo nebepakanka. Tapk aktyvus – įgyk pranašumų
ir atrask savo kelią savanoriaudamas bei dalyvaudamas mokymuose. Prisijunk prie didžiausio šiais metais
jaunimo savanorystės projekto Lietuvoje „SAVANORYSTĖ – PIRMAS ŽINGSNIS SĖKMINGOS KARJEROS
LINK“!
Projekto metu:
Įgysi darbo patirties ir tapsi patrauklesnis darbdaviams;
Tobulėsi padedamas ir mokomas savanorystės vadovo;
Atrasi būtent Tau įdomią ir artimą veiklą;
Užmegsi darbo paieškoms svarbių pažinčių;
Dalyvausi karjerai naudinguose mokymuose ir konsultacijose.
Svarbiausias karjeros posūkis Tavęs laukia adresu savanoryste.gerapraktika.lt.
KAIP DALYVAUTI?
Apsilankyk puslapyje savanorystė.gerapraktika.lt
Užsiregistruok savanorysčių paieškos ir organizavimo sistemoje
Pasirink organizacija, kurioje norėtum savanoriauti
Išbandyk save ir tobulėk savanoriaudamas
Dalyvauk, praplėsk savo kontaktų sąrašą, gauk karjerai naudingų rekomendacijų ir PIRMYN!
Jeigu nė vienas iš savanorystės pasiūlymų neatitiks Tavo poreikių – rašyk savanoryste@gerapraktika.lt,
pasistengsime atrasti geriausią variantą būtent Tau.
Suteik pagreitį darbo paieškoms jau šiandien!
GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS organizatoriai
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