AC Patria savanorių centras * Atviras jaunimo centras "vartai" * Savarankiškumo udgymo centras "Kitaip" * AC Patria metodinis centras

A . C . P a tA.C.
r i a S aPatria
vanorių centro

savanorių
centro
naujienlaiškis
NAUJIENLAIŠKIS
2017 M. SPALIO MĖNESI
2017m. spalis / lapkritis

Mieli skaitytojai, pagaliau sugrįžta SC naujienlaiškis!!!
PO PUSMEČIO PERTRAUKOS SKAITYKITE APIE:
- Savanorystės sezono pradžią;
- Galimybę atrasti save per savanorystę;
- Gerieji pavyzdžiai - kaip savanoriai tampa modeliais;
- Priimančių organizacijų tinklą Kaune;
- Jaunimo forumą Vilniuje;
- Kaip prisijungti prie savanorių dienos renginio;
- A.C. Patria persikraustė!
Savanorystės sezono pradžia - rugsėjo ir spalio mėnesiais
Patrioje startavo savanorystės programos: vietinė savanorystė,
Europos savanorių tarnyba bei Erasmus studentų grupė.

ERASMUS STUDENTAI
SKIRIA SAVO LAIKĄ
SAVANORYSTEI
Erasmus studentai atrado
būdą pažinti Lietuvą per kilnią
savanorišką veiklą - jie
skiria savo laisvą laiką
organizacijoms, kurioms labai
reikia papildomų rankų.
Savanoriai renkasi kas dvi
savaites Patrioje, dalinasi, kaip
jiems sekasi savanoriauti,
kalbasi apie patirtis ir
išgyvenimus savanorystės metu.

VIETINIAI SAVANORIAI
VAŽIAVO Į
PASIRUOŠIMO
SEMINARĄ
Vietinių savanorių grupė spalio 67 d. važiavo į Rumšiškes
pasiruošti ilgalaikei savanorystei.
Grupėje yra 7 savanoriai, kurie
savanoriaus iki 2018 m. gegužės
mėnesio skirtingose Kauno
organizacijose. Naujienlaiškyje
kas mėnesį pasakosime, kaip
jiems sekasi savanoriauti ir kokie
nuotykiai lydi jų savanorystės
kelią.

ATVYKO 22
SAVANORIAI
IŠ ĮVAIRIŲ
UŽSIENIO ŠALIŲ
Austrija, Tunisas, Ispanija,
Ukraina, Čekija, Vokietija,
Vengrija, Gruzija,
Rumunija... Savanoriai iš
šių šalių susitiko Kaune
siekdami:
- patirti lietuvišką
gyvenimą,
- savanoriauti skirtingose
organizacijose Lietuvoje,
- įgyti
tarpkultūrinės patirties
savanorių
bendruomenėje,
- mokytis per savanorišką
veiklą ir iššūkius.
Savanorių įspūdžius
galėsite skaityti čia (psl.
yra anglų kalba):
http://timetoevs.blogspot.l
t/
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Galimybė atrasti save per
savanorystę
NAUJIENLAIŠKIS

Projektas "Atrask save", skirtas nedirbantiems ir nesimokantiems
2017 M. SPALIO MĖNESI
jauniems žmonėms nuo 15 iki 29 metų, suteikia galimybę savanoriauti
pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programą iki 4 mėnesių ir
sukaupti 0.25 balo stojant į aukštąsias mokyklas Lietuvoje.
PROJEKTAS SKIRTAS NEDIRBANTIEMS IR
NESIMOKANTIEMS IR NEDIRBANTIEMS JAUNUOLIAMS
NUO 15 IKI 29 M.

- Projektas yra vykdomas visoje Lietuvoje,
- JST savanorystės mentorės padeda išsirinkti organizaciją,
konsultuoja ir lydi savanorius,
- kontaktus pagal savivaldybes galima rasti čia:
https://jaunimogarantijos.lt/lt/kontaktai/33

SAVANORIAI
ATRANDA SAVO
STIPRYBES IR KARTAIS
NET DARBO VIETĄ...
Per savanorišką veiklą
savanoriai turi galimybę
padėti tiems, kuriems reikia
jų pagalbos, mokytis naujų
dalykų, išbandyti save
naujoje sferoje. Taip pat
savanorystė yra būdas
susipažinti su organizacija iš
arčiau bei save parodyti
organizacijos komandai.
Neretai atsiranda
organizacijos motyvacija
priimti savanorį: planuodama
ateityje įdarbinti
žmogų organizacija suvokia,
kad per savanorišką veiklą
gali atrasti naują komandos
narį.

KREPŠINIO
CENTRAS KAUNE
PRIIMA
SAVANORIUS
Jeigu tavo aistra yra krepšinis ir
tu svajoji apie krepšininko ateitį
arba trenerio darbą, tu gali tapti
Sabonio krepšinio centro
savanoriu, kaip Rokas
Grabliauskas. Jo sėkmės istoriją
gali rasti čia:
https://jaunimogarantijos.lt/lt/se
kmes-istorijos/saboniokrepsinio-centre-savanoriavesrokas-tai-man-suteike-labaidaug-patirties/258

SAVANORYSTĖ
KULTŪROS
SRITYJE
Meno galerija, biblioteka,
kino teatras, menininkų
namai, šokio teatras... Tai
yra įstaigos, kuriuose
galima atlikti savanorišką
tarnybą ir prisidėti prie
veiklų, įgyti naujų
kompetencijų. Kuriose
srityse galima tobulintis
savanorystės metu?
Viskas priklauso nuo
individualios situacijos ir
bendro susitarimo tarp
savanorio ir priimančios
organizacijos. Bet
spektras platus: renginių
organizavimas,
viešinimas, darbas
komandoje, viešasis
kalbėjimas,
administraciniai darbai,
parodų rengimas/
organizavimas, laiko
planavimas....
Juk tobulėjimui nėra
ribų ;)
Mūsų organizacijos JST
mentorių kontaktai:
Lina Daugėlaitė,
daugelaite.lina@gmail.com
8 600 19 550
Birutė Daugėlienė,
jst.patria@gmail.com,
863096690
Betina Gaertner,
betinaga.patria@gmail.com
863058865
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- kaip savanoriai tampa
N A U Jmodeliais
IENLAIŠKIS
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Perskaitę antraštę turbūt
galvojate
apie
žmones,
blizgiais viršeliais ir t.t. Bet ne, savanorystės kontekste kalbame apie "Positive role models"
projektą, kurio rėmuose Europos savanorių tarnybos savanoriai dalinasi savo patirtimi, kaip jie
tapo savanorystės ambasadoriais, ir kaip gerą pavyzdį rodo, kokį poveikį savanorystė daro
organizacijai, bendruomenei ir, aišku, pačiam savanoriui. "Positive role models" yra projektas, kurį
įgyvendiname šiais metais.
Nuo 2017 m. gegužės 12 d. įvyko 28 renginiai 14 miestų,
miestelių ir kaimų: Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje,
ERASMUS+
Kelmėje, Biržuose, Naujojoje Akmenėje, Kaišiadoryse,
- EUROPOS
Kupiškyje, Kulautuvoje, Ančiškių km., Joniškyje ir Pakruojyje.
SAVANORIŲ
Įvairiose erdvėse - mokyklose, universitetuose, parkuose,
TARNYBA
atviruose jaunimo centruose, nevyriausybinėse
Veiklos trukmė:
organizacijose, Europos komisijos atstovybėje ir kt. - savo
14 dienų – 12 mėnesių;
patirtimi dalinosi buvę EST savanoriai. Jeigu norėtumėte,
kad savanoriai pristatytų Europos savanorių tarnybą jūsų
Reikalavimus
atitinkantys dalyviai:
jaunuoliams, prašome susisiekti su Indre:
17–30 metų
est.patria@gmail.com.
amžiaus jaunuoliai;

O jeigu esi ar buvai EST savanoris ir norėtum pasidalinti savo
patirtimi, organizuoti pristatymą arba renginį apie Europos
savanorių tarnybą ir tam gauti lėšų - taip pat prašome
susisiekti su Indre: est.patria@gmail.com
Kodiniai žodžiai: Positive role models ;)
Savanorystės pristatymas N. Akmenėje, 2017 Spalis

Savanorių skaičius
projekte:
1–30 savanorių.
Daugiau informacijos
skaitykite:
http://erasmusplius.lt/puslapis/europ
os-savanoriu-tarnyba74

Mūsų organizacijos
EST siuntimo
koordinatorės
kontaktai:
Indrė Samytė,
est.patria@gmail.com
http://www.patria.lt
/lt/komanda/indresamyte.html
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Priimančių
organizacijų
tinklas
NAUJIENLAIŠKIS
Kaune

,,A.C.Patrios" savanorių
organizuoja
priimančių
susitikimus
2 centras
0 1 7 kartą
M .į ketvirtį
SPA
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Ė N Eorganizacijų
SI
Kaune. Kviečiame visus norinčius kuratorius (savanorius lydinčius žmones organizacijose)
prisijungti, pasidalinti savo patirtimi, išmintimi bei iššūkiais darbe su savanoriais, įgyti naujų
kompetencijų bei tapti PO (priimančių organizacijų) tinklo Lietuvoje nariais. Šie susitikimai
nemokami, reikia atvykti iš savo lėšų, išrašome sertifikatą, patvirtinantį dalyvavimą. Norinčius
prisijungti prašome kreiptis į SC koordinatorę Betiną Gaertner: buksavanoriu@gmail.com

RUGSĖJO 27D. VYKO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ
ORGANIZACIJŲ SUSITIKIMAS
"PADĖK KITAM - SKIRK LAIKO SAU".
ŠILTAI PAMINĖTA SOCIALINIO DARBUOTOJO
DIENA, DIRBANT SU SAVANORIAIS APTARTOS
AKTUALIOS TEMOS. KURATORIAI DALINOSI
TURTINGA PATIRTIMI IR MOKĖSI VIENI IŠ KITŲ!
HTTP://WWW.PATRIA.LT/LT/NAUJIENOS/PADEKKITAM-IR-SKIRK-LAIKO-SAU-PRIIMANCIUORGANIZACIJU-SUSITIKIMAS-20170927.HTML?
DATE=2017
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VILNIUJE VYKO
NACIONALINIS
DARBO SU JAUNIMU
FORUMAS „ATEIK.
IŠGIRSK. DALINKIS“
https://www.youtube.c
om/watch?
v=YSR2gf6R1YA&featur
e=youtu.be
Mes jame dalyvavome
ir skaitėme
pranešimą apie
organizacijos
pasiruošimą priimti
savanorius ir kokių
struktūrų reikia, kad
savanoriška veikla būtų
sėkmingai
įgyvendinama.
Apie kokybišką
savanorystės
organizavimą siūlome
mokymų paslaugą tiek
koordinuojančioms, tiek
priimančioms
organizacijomis bei
visiems
susidomėjusiems
savanoryste.
Bendradarbiavimas yra
labai svarbus kokybės
rodiklis dirbant su
savanoriais ir ne tik. :)

Jeigu jus domina mokymai
savanorystės
temomis, prašome kreiptis
į:
Betina Gaertner
buksavanoriu@gmail.com
http://www.patria.lt/lt/k
omanda/betinagaertner.html
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Kaip prisijungti prie
savanorių
dienos
NAUJIENLAIŠKIS
renginio
2017 M. SPALIO MĖNESI

Kiekvienais metais ,,A.C.Patrios" savanorių centras kartu su savanoriais planuoja ir organizuoja
tarptautinės savanorių dienos renginį Kaune. Šiuo metu yra nedidelė grupė, kuri ruošia savanorių
dienos paminėjimą bei informavimo akciją apie savanorystės galimybes būtent šią- gruodžio 5 dieną.
A.C.PATRIA
PERSIKRAUSTĖ
Į NAUJUS
KITAS ORGANIZAVIMO GRUPĖS SUSITIKIMAS VYKS
NAMUS
LAPKRIČIO 7D. 16.30 - 18.00. NORINČIUS PRISIJUNGTI
KVIEČIAME APIE TAI PRANEŠTI INDREI,
http://www.patria
EST.PATRIA@GMAIL.COM
.lt/lt/naujienos/acJEIGU Į GRUPĘ PRISIJUNGTI NEGALITE, TAČIAU
NORĖTUMĖTE PRISIDĖTI SAVO IDĖJOMIS ARBA
PAREMTI ŠIĄ INICIATYVĄ KITAIP, PRAŠOME KREIPTIS Į
BETINĄ, BUKSAVANORIU@GMAIL.COM
KO MUMS TRŪKSTA: PAPILDOMŲ RANKŲ, LĖŠŲ
VIEŠINIMO PRIEMONĖMS, VIEŠINIMO ERDVĖMS,
SPAUSDINIMUI, PRIZAMS IR KT.
BŪTŲ GRAŽU, JEI SAVANORYSTĖ GRUODŽIO 5 DIENĄ
SKAMBĖTŲ VISOJE LIETUVOJE!!! ;)

patriapersikrauste-.html?
date=2017

Mūsų naujas
adresas:
Smalininkų g. 9,
Kauno
senamiestyjė.
Kviečiame į
įkurtuvių
popietę lapkričio
10d. 12-16 val.!

”Savanoriai žvelgia kitaip”,
Tarptautinė savanorių diena 2013m.

Iki susitikimo! Jūsų Savanorių centro komanda.

