
1. Specialūs socialiniai plakatai – 1000 vnt.  15 
miestų, 8 mėn. – 300 skirtingų vietų su 
projekto partnerio logo!

2. Tony Bet nominacija/konkursas face booke
3. Savanorių apranga – Tony Bet logo;
4. Tony Bet logo lygos web. svetainėje – 8 mėn. 
5. Per 50 straipsnių žiniasklaidoje: web, 

nacionalinėje ir regioninėje su Tony Bet
6. Tony Bet tentai 300 dienų, 18 salių!
7. Geriausio savanorio apdovanojimas- per NKL 

final 4 ;  
8. Tony Bet logo final 4 varžybų metu LED 

ekranuose 140 sek!- bus rodoma 
tiesiogiai per TV.  

Projekto Nr. 2  sąmata 34.000  Lt.

NKL - pirmoji Lietuvoje krepšinio lyga pradėjusi 
planingai vystyti socialinį projektą – savanorystę. 
Klubuose suteikiama galimybė savanoriauti tokiose 
srityse kaip: face booke priežiūra, pagalba per 
varžybas, komunikacija, fotografavimas, žaidimų
organizavimas ir kt.  

Pozicijos ir socialinė veikla:

Projektas: „SAVANORIAUK SU NKL“



„Savanoriai: 
didelė organizatoriųkomanda 
– be papildomų išlaidų“



 NKL - pirmoji Lietuvoje krepšinio lyga pradėjusi 
planingai  ir sistemingai vystyti socialinį projektą –
savanorystę. 

 Klubuose buvo siūloma galimybė savanoriauti 
tokiose srityse kaip: klubo face book profilio kūrimas 
ir priežiūra, pagalba per varžybas, komunikacija, 
fotografavimas, žaidimų organizavimas, plakatų
klijavimas ir kt. 

NacionalinNacionalinėės kreps krepššinio lygos patirtis skatinant inio lygos patirtis skatinant 
regionregionųų klubus klubus įįtraukti traukti įį veiklveikląą savanoriussavanorius



Patirtis ir specifika Patirtis ir specifika 

Paieška ir teisinga komunikacja 
 Iššūkis: į klubą atėjo savanoris....
 Ilaglaikis savanoriavimas klube
 Savanoriavimo specifika 



 Renginius kurie yra trumpalaikiai
 Renginius kurie yra dideli, kompleksiniai ir gerai 

nušviesti žiniasklaidos;
 Renginius į kuriuos sunku patekti, pvz: brangūs 

bilietai arba nėra bilietų ir pan.

KKąą savanoriai renkasi mieliausiai: savanoriai renkasi mieliausiai: 



Galimi savanoriGalimi savanoriųų/ savanoryst/ savanorystėės tipais tipai

 Epizodinė savanorystė
- Renginiuose arba veikloje kuri netrunka ilgai;
- Savanoriams formuluojamos labai aiškios, trumpos 

užduotys 
 Ilgalaikė savanorystė
- Būdinga mažų miestelių, rajonų veiklai;
- Sporto klubų, federacijų veikloje;
- Didesnis pasitikėjimas, „įsileidimas į virtuvę“



Ko apmokyti savanorius ir ko galima iKo apmokyti savanorius ir ko galima išš jjųų tiktikėėtis?tis?

 Epizodinė savanorystė
- Renginiuose pagrindiniai savanorios veiklos 

elementai yra du:
1. „Šysena“ – ką tai reiškia..
2. Atsakomybė – nepalikti savo veiklos vietos ...
 Ilgalaikė savanorystė

- Sporto klubų, federacijų veikloje;



1. Žinoti labai aiškias užduotis ir funkcijas – geriausia 
būtų rašytinis planas;

2. Perspėti dėl veiklos laiko, trukmės ir periodikos;
3. Būti pasiruošęs motyvacinius elementus: padėkos, 

paminėjimas žodžiu, įtraukimas į neformalius 
vakarėlius, pasibuvimus po renginių ir pan. 

4. Numatyti minimalias išlaidas kurias galimai patirs 
savanoris: kelionės išlaidos, maitinimas (reikalui 
esant), apranga (jei reikalinga reprezentacija) 

KKąą turiu padaryti prieturiu padaryti priešš ieiešškodamas kodamas 
savanorisavanoriųų



Patirtis kompleksiniuose renginiuosePatirtis kompleksiniuose renginiuose

 Sportas visiems“ patirtis rengiant kasmetinį festivalį
Palangoje: bendradarbiavimas su „Sporto 
savanorių sąjunga“ ir vietinės bendruomenės 
įtraukimas į veiklą;



Su savanoryste susijSu savanoryste susijęę iiššlaidos laidos 

 Apranga 
 Transportas
 Maitinimas
 Mokymai
 Motyvaciniai elementai 


