
Keliauk 

prasmingai - 

SAVANORIAUK 

KODĖL VERTA TAPTI EST SAVANORIU? 

Trokšti nuveikti ką nors prasmingo bei 
tobulėti? 
Sieki pasisemti tarpkultūrinės patirties? 
Nori susipažinti su jaunimu iš viso pasaulio? 
Jei taip,  

EUROPOS SAVANORIŲ 
TARNYBOS  
programa skirta tau!!! 

Kad jaustumeisi 
reikalingas Kad patirtum 

džiaugsmą 
padėdamas 
kitiems 

Kad būtum su kitokiais žmonėmis 

Kad pasijustum gerai 

Kad patirtum 
gyvenime kažką 
naujo 

Kad priimtum iššūkį 

Kad išbandytum save 

Kad kažką pakeistum 

Kad palaikytum idėją, kuriai pritari 
 
 

Norėdamas gauti išsamesnės informacijos apie 
Europos Savanorių Tarnybos programą apsilankyk  
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba 

Projekto draugai: 
UAB „Expo vakarai“ www.expo-vakarai.lt 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ www.litrail.lt 

Projektą įgyvendina buvę EST programos savanoriai 

Projektą koordinuoja Europos savanorių tarnybos 

asociacija SALTES  www.saltes.net 

Projektą iš dalies finansuoja Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra (JTBA) www.jtba.lt  

Lankstinukas leidžiamas įgyvendinat projektą „Keliauk 
prasmingai – savanoriauk“ 

http://www.expo-vakarai.lt
http://www.litrail.lt/
http://www.saltes.net
http://www.jtba.lt


Europos savanorių tarnyba (EST) – tai tarptautinės 
savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais 
siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti 
kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir 
toleranciją. 
Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir 
dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą 
neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos 
apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. 
srityse. 
Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. 
Dalyvaudami EST projektuose, jaunieji savanoriai ugdo 
turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. 

EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA – KAS TAI? SUSIDOMĖJAI? TURI KLAUSIMŲ? KREIPKIS Į ARTIMIAU-
SIĄ SIUNČIANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ: 

 
 

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“  
A.Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311, Vilnius  
El. paštas: evs@saltes.net; Interneto svetainė: www.saltes.net   
 

VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“  
Adresas: Šv. Mikalojaus g. 4, LT-01133, Vilnius  
El. paštas: laima.jama@gmail.com 
 

VšĮ „Socialinis veiksmas“ 

Adresas: Odminių g. 12, LT-01122, Vilnius 
El. paštas: evs_zydrune@yahoo.com  
 

Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“  
Adresas: E. Ožeškienės g. 7-8, LT-44253, Kaunas  
El. paštas: csa@kaunas.omnitel.net; Interneto svetainė www.deineta.lt  
 

VšĮ „Actio Catholica Patria“  
Adresas: Rotušės a. 23, LT-44279, Kaunas  
El. paštas: evs@patria.lt; Interneto svetainė www.patria.lt   
 

Fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“  
Adresas: Darželio g. 27, LT-94260, Klaipėda  
El. paštas: mailmarija@yahoo.com; Interneto svetainė: www.dpjc.lt  
 

VšĮ Socialinių inovacijų centras 
Adresas: Ežero g. 8, LT-77141 Šiauliai 
El. paštas: tinatopicha@gmail.com 
 

Kūrybinės raiškos centras 

Adresas: V. Kudirkos g. 33, LT-81147, Kuršėnai, Šiaulių r.  
El. paštas: missregi@gmail.com; interneto svetainė: www.krc.lt  
 

A. Lipniūno kultūros centras 

Adresas: Marijonų g. 24, LT-35138, Panevėžys  
El. paštas: pvjc@takas.lt 
 

Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“  
Adresas: Laukuvos g. 2, LT-90370, Rietavas  
El. paštas: griciui@hotmail.com   
 

Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga 

Adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 120A, LT-74187 Jurbarkas 
El. paštas: audroneba@gmail.com  

KIEK LAIKO GALI TRUKTI SAVANORYSTĖ? 

EST veikla (savanoriškoji tarnyba) gali vykti įvairiose srityse: 
kultūros, jaunimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros 
paveldo, meno, civilinės saugos, aplinkosaugos, 
bendradarbiavimo ir kt. 

AR PRIVALOMA TURĖTI SAVO LĖŠŲ, NORINT 
TAPTI EST SAVANORIU? 

KOKIĄ VEIKLĄ GALIMA ATLIKTI DALYVAUJANT 
EST PROJEKTE? 

EST veikla (savanoriška tarnyba) gali trukti nuo 2 iki 12 
mėnesių. Savanoris EST veikloje gali dalyvauti tik vieną 
kartą gyvenime. 

KAIP AŠ GALIU TAPTI EST SAVANORIU? 

Norint tapti EST savanoriu, pirmiausia reikėtų kreiptis į 
artimiausią siunčiančią organizaciją Lietuvoje. 
Organizacijų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje 
www.jtba.lt. 
Siunčianti organizacija kartu su savanoriu aptaria dalyvavimo 
EST projekte galimybes, išsiaiškina savanorio lūkesčius, 
norus ir motyvaciją vykti į savanorišką tarnybą. 
Padedant siunčiančiai organizacijai savanoris ieško 
priimančios organizacijos kitoje šalyje. 
Tai galima daryti keliais būdais: 
 ieškoti priimančios organizacijos EST partnerių paieškos 

portale www.youthnetworks.eu; 
 ieškoti priimančių organizacijų specialioje duomenų bazėje 

Internete, adresu http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_en.cfm ir kreiptis į pasirinktas organizacijas dėl 
galimybės jose atlikti savanorišką tarnybą; 

 priimančią organizaciją gali pasiūlyti siunčianti organizacija 
iš savo turimų partnerių sąrašo. 

KAS GALI TAPTI EST SAVANORIU? 

Savanoriu gali tapti kiekvienas jaunas žmogus nuo 18 iki 
30 metų. Savanoris turi būti pasiryžęs sutartą laiką gyventi 
ir atlikti savanorišką tarnybą kitoje šalyje.  

Savanoriui dalyvavimas EST nieko nekainuoja. Visas 
būtiniausias išlaidas – tarptautinės kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo, kalbos mokymo, kišenpinigių ir kt. – padengia 
programa „Veiklus jaunimas“ bei projektą įgyvendinančios 
organizacijos. 
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