
 

 

Pilietiškumo puoselėjimas savanoriškoje veikloje  

Jeigu mūsų paprašo įvardinti svarbiausias vertybes, tiesiog čia ir dabar, neskirstant jų į 

dvasines ar materialias, politines ar religines, kokią jūs pasakytumėte? Įvardintumėte meilę, šeimą, 

laisvę, tikėjimą, teisingumą, o gal prisimintumėte draugystę, ištikimybę, tikslo siekimą, darbą. Kiek 

iš mūsų pirmame penketuke paminime pilietiškumą?  

Dabar be pilietiškumo neįsivaizduojama šiuolaikinė demokratiška visuomenė. 

Demokratijos sėkmė priklauso nuo piliečių aktyvumo dalyvaujant visuomeniniame ir valstybiniame 

gyvenime. Pilietiškumas prasideda nuo pagalbos savo artimui, mokesčių mokėjimo, dalyvavimo 

bendruomenės veikloje, iki sprendimų priėmimo valstybės valdymo, savo ir šalies ateities klausimais. 

Siekiant sukurti atvirą ir darnią visuomenę, gyvenančią demokratiškoje šalyje, kiekvienam piliečiui 

turėtų būti svarbu domėtis jį supančia aplinka, gebėti kritiškai vertinti informaciją, atvirai reikšti savo 

nuomonę ir pasirinkti sprendimus. 

Kaip ir visos vertybės pilietiškumas neatsiranda savaime. Jo mokomės visą gyvenimą. 

Puiku, jei ši vertybė kartu su kitomis pradedama puoselėti dar vaikystėje, šeimoje, tada mokykloje ir 

yra nuosekliai ugdoma visą žmogaus gyvenimą, atsispindi jo gyvenimo būde, kasdienėje veikloje. 

Tačiau jeigu kažkuris žingsnis buvo praleistas dėl istorinių aplinkybių, santvarkos, kurioje gimėme ir 

augome, vis tiek niekada nevėlu pradėti mokytis pilietiškumo. Juk pilietiškumas įvairiose šalyse ir 

kultūrose suprantamas kitaip. Tokią požiūrių įvairovę lemia skirtinga šalių istorija, visuomenės, 

kultūros raida bei ideologijos. Pilietiškumo ištakos glūdi dar antikinėje Graikijoje, kurioje piliečio 

statusas buvo privilegija ir pareiga dalyvauti valstybės reikaluose. Jau tada pilietis, neatliekantis savo 

pareigų, buvo laikomas socialiai pavojingu.1 Manau, Lietuvoje pilietiškumas kaip vertybė pradėjo 

formuotis kovojant už nepriklausomybę ir ją atgavus, susigrąžinus galimybę gyventi demokratiškoje 

valstybėje, kuomet vėl galėjome ir turėjome tapti aktyvūs. 

Demokratijos kokybė gali priklausyti nuo to, kiek pilietinis švietimas padeda jau 

suaugusiems asmenims suprasti aktyvaus dalyvavimo visuomeninėje veikloje svarbą.  Panašu, kad 

suaugusiųjų švietimas ir demokratijos puoselėjimas susiduria su tuo pačiu iššūkiu – kaip surasti 

pusiausvyrą tarp piliečių ir besimokančiųjų laisvės, asmeninių tikslų įgyvendinimo bei atsakomybės 

už bendruomenę. Suaugusiųjų pilietinis švietimas gali būti apibrėžtas kaip tikslingas ir sistemiškas 
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skatinimas aktyviai veikti savo bendruomenėje ir platesniame pasaulyje.2 Kaip galima mokytis 

aktyvaus pilietiškumo? Dalyvavimas bendruomenės ar visuomenės gyvenime, socialinių problemų 

sprendimas, savanorystė – tai aktyvaus pilietiškumo esmė ir pilietinis sąmoningumas, kurio galima 

išmokti.  

Šiuolaikinėje visuomenėje vis stipriau įsigali nuostata, kad būtent savanoriška piliečių 

veikla yra aktyvus demokratijos puoselėjimas ir pilietiškumo įrodymas. Savanorystės pagrindu 

grindžiama veikla laikoma vienu iš pilietinės visuomenės pagrindų ir padeda įkūnyti tokias vertybes 

kaip teisingumas, solidarumas ir pilietiškumas. O kas tai yra savanorystė, kam ji naudinga ir kodėl 

svarbi? 

Viena vertus, atsakymas labai paprastas – tai veikla, kurią atliekame laisva valia, 

neverčiami, negailėdami savo laiko, žinių, gebėjimų, patirties ir negaudami už tai atlygio pinigine 

išraiška. Kita vertus – gal tai gyvenimo būdas, pašaukimas, vidinė būsena, kai nori veikti, padėti, 

rūpintis, dalyvauti ir kartu mokytis. Juk savanoriškas darbas – tai kartu noras pasisemti naujos 

patirties ir įspūdžių, nauji įveikti iššūkiai, naujos pažintys ir galimybės išbandyti savo jėgas, išmokti 

kažko naujo ir tobulėti. Svarbiausia, kad kartu susitiktų du dėmenys – savanoris, nusprendęs skirti 

mažesnę ar didesnę savo laiko dalį visuomenės poreikiams bei asmuo, įstaiga, bendruomenė ar 

organizacija, kuriai tas skiriamas laikas, pagalba ir patirtis yra reikalingi. Savanorystė remiasi 

sąžiningumu ir  įsitikinimu, kad jos principas yra padėti kitiems, ir kad tai nėra jokia manipuliacija 

žmonių gerumu. Savanoris turi motyvacijos nuveikti konkrečius darbus, padeda organizacijai vykdyti 

tam tikrą veiklą, yra iš dalies atsakingas už konkrečia užduotį. Pagrindinė sąlyga, keliama asmeniui, 

apibūdinamam savanoriu, yra jo teikiama nauda trečiajam asmeniui ar jų grupei.3 Kitaip tariant, nauda 

neturi būti teikiama asmenims, susijusiems su pačiu savanoriu. Savanoriška veikla mes neturėtume 

vadinti darbo atliekamo šeimos nariams, giminaičiams, draugams ar pažįstamiems. 

Savanoriška veikla gali būti labai įvairi. Europos Komisijos duomenimis (2011), 

dažniausiai žmonės savanoriauja sporto srityje. Taip pat populiarūs socialinės rūpybos, socialinės 

gerovės ir sveikatos sektoriai. Savanoriaujama tokiose srityse kaip teisingumas, kultūra, švietimas, 

jaunimas, aplinka ir klimatas, vartotojų apsauga, humanitarinė pagalba, vystymosi politika ir lygios 

galimybės. Iš esmės savanorystė reiškia dalijimąsi ir pagalbą kitiems, padeda sustiprinti solidarumą, 
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didina žmonių toleranciją, gali padėti piliečiams įgyti socialinių įgūdžių, būti naudingiems, suteikti 

daugiau galių socialiai atskirtoms visuomenės grupėms.4 

Galima pastebėti, kad kartu su savanoryste atsiranda naujos galimybės vyresnio 

amžiaus piliečiams ir neįgaliems asmenims mokytis. Tokiu būdu sudaromos sąlygos neinstituciniam 

ir neformaliam mokymuisi.5 Puikus tokios veiklos pavyzdys galėtų būti Trečiojo amžiaus 

universitetai, įvairių ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų organizuojami mokymai, 

projektai, kuriuose savanoriai veda įvairius mokymus vyresniems žmonės ar socialiai pažeidžiamoms 

visuomenės grupėms.  

Savanoriška veikla, kurioje bendradarbiauja ir kartu veikia jauni ir pagyvenę savanoriai, 

suartina kartas ir padeda visiems suprasti vieni kitus. Pastaruoju metu visuomenėje pastebimas 

savanorystės idėjos populiarumas tarp jaunų žmonių. Jie nori išbandyti įvairias veiklas, savo 

studijuojamą specialybę ir įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje ar tiesiog tobulėti kaip 

asmenybė. Tuo tarpu atrodo, kad vidutinio amžiaus asmenys mažiau domisi savanoriška veikla. Gal 

dėl kasdienių rūpesčių, darbo, poreikio aprūpinti savo šeimą ir noro daugiau laiko skirti asmeniniams 

poreikiams, savo pačių gerovei. Tačiau gal verta susimąstyti, ar savanoriška veikla visuomenei nėra 

ir mūsų pačių bei mūsų šeimos gerovės užtikrinimas. Juk padėdami visuomenei padedame ir  sau. 

Gal dėl mūsų savanoriškos veiklos visa bendruomenė taps saugesnė, gražesnė, tvirtesnė ir 

vieningesnė. Vaikas ar paauglys galės laiką leisti bendruomenės centre, o ne gatvėje, senjoras lankys 

užsienio kalbos ar sveikos gyvensenos užsiėmimus ir nesijaus vienišas, linkęs nusikalsti asmuo ras 

pagalbą bei mėgstamą veiklą ir kaimynystė taps saugesnė. Savanoriaudami kuriame gerovę sau ir 

kitiems, o taip pat esame pavyzdys vaikams, artimiesiems, tampame geresni ir ugdome toleranciją. 

Savo pavyzdžiu užkrečiame, įtraukiame į veiklą kitus, auginame pilietiškumo jausmą savyje ir 

kituose. Apskritai, savanorystė įvairiame amžiuje gali reikšti didesnį pažinčių ratą, galimybę mokytis, 

išmokti dirbti komandoje, dalyvauti įvairiuose projektuose, įgyti naujų įgūdžių, susirasti 

bendraminčių ar net naujų galimybių įsidarbinti. 

Verta žinoti, kad savanorystė svarbi ne tik pačiam savanoriui ir tiems, kas gauna jo 

pagalbą. Savanoriška veikla tiesiogiai prisidedama ne tik prie pilietiškumo ugdymo ir puoselėjimo, 

bet ir prie socialinės įtraukties, užimtumo užtikrinimo, švietimo. Ši veikla ypatingai svarbi net gi 

valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų sukuriamas vidaus produktas, suteikiamos žinios 
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asmenims, vyksta kultūrinis švietimas. Pritraukiant daugių žmonių į savanoriškas veiklas, galima 

pasiekti geresnių rezultatų mažesnėmis sąnaudomis, nes išnaudojamas turimas asmenų potencialas, 

už kurį nereikia mokėti papildomo darbo užmokesčio. Kita vertus, motyvuoto ir savo noru dirbančio 

žmogaus, kuriam ta veikla yra įdomi, darbas visada yra našesnis. Juk aktyviai veikiančios 

bendruomenės parodo, kad savo jėgas bendram tikslui suvieniję vietos gyventojai gali nuveikti 

daugiau negu samdomi tam tikros srities ekspertai. Europos Komisijos duomenimis (2011), 

savanoriškos veiklos sektorius gali sudaryti iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto, o tai gali būti labai 

svarbu ekonominių sunkumų ir taupymo laikais.6  

Savanoriškos veiklos iniciatyva padeda suvienyti vietos gyventojus, skatina juos jungtis 

į organizacijas, rengti ir įgyvendinti savarankiškus projektus, patiems planuoti veiklą, ją plėtoti bei 

ieškoti finansinių išteklių ir minimaliomis sąnaudomis pasiekti geriausių ilgalaikių rezultatų. Tokiu 

būdu bendruomenės gali perimti net dalį vietos savivaldos funkcijų. Kuo aktyvesnis visuomenės 

dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procese, tuo didesnė vietos savivaldos priimamų 

sprendimų kokybė, jų įgyvendinimo efektyvumas, poveikis tikslinėms grupėms bei teigiama 

visuomenės nuomonė. Taip per savanorišką veiklą įgyvendinama viena iš pagrindinių pilietinių 

pareigų ir teisių – dalyvavimas sprendimų priėmimo procese.7  

Gyventi demokratiškoje valstybėje, kurioje galime patys priimti sprendimus, gauti 

informaciją, laisvai reikšti nuomonę, dalyvauti savo ir artimųjų gerovės kūrime yra didelė laimė ar 

net gi privilegija. Kartu tai ir atsakomybė, kurią turime suprasti bei prisiimti kiekvienas. Ne teorinis 

teisinis piliečio statuso supratimas, o kiekvieno iš mūsų aktyvus dalyvavimas, savanoriška veikla 

vietos bendruomenėje, jaunimo užimtumo centre, gyvūnų prieglaudoje, kultūros ar sporto renginyje, 

senjorams skirtame projekte neša gerovę jiems, mums patiems ir visai visuomenei, kurioje gyvename.  

Kartu kurdami ir puoselėdami savo bendruomenės, miesto ir šalies žmonių gerovę, prisidėdami savo 

darbu, žiniomis, patirtimi auginame ir puoselėjame savyje pilietiškumą. Savanorystė, aktyvumas ir 

noras veikti – tai tikrojo pilietiškumo įrodymas. 
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