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Teisingumo ministerija  



 Vilniaus apygardos probacijos tarnybos ir Teisės instituto 
2009 – 2012 metais įgyvendintas Europos socialinio fondo 
remtas projektas “Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų 
asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką 
modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas”. 

 2011 metai Europos Komisijos paskelbti savanoriškos 
veiklos metais. 

 Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, 2011 
m. birželio 22 d. Nr. XI-1500. 

 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas, 2011 m. 
gruodžio 22 d. Nr. XI-1860. 

 Nuo 2012 m. vasario mėn. Vilniaus apygardos probacijos 
tarnyba pati pradėjo ieškoti savanorių, kurie prisidėtų prie 
nuteistųjų resocializacijos ir inegracijos į visuomenę. 

IŠTAKOS 



Kvietimas savanoriauti: 

1. Per VAPT internetinę svetainę, VAPT darbuotojus; 

2. Per kitas įstaigas, su kuriomis bendradarbiaujama;  

3. Per bendruomenes; 

4. Per aukštąsias mokyklas; 

5. Per studentus, atliekančius praktiką ir esamus savanorius. 

KAIP VISKAS VYKSTA? 



Ieškome žmogaus, kuris būtų: 

 18 metų ir vyresnis; 

 vertas probacijos tarnybų pasitikėjimo; 

 iniciatyvus, neabejingas visuomenės problemoms; 

 punktualus, atsakingas ir kt. 

 

NAUJAS SAVANORIS 



Naujas savanoris: 

 užpildo savanorio anketą; 

 pasirašo savanoriško darbo sutartį; 

 pasižada neatskleisti informacijos. 

Savanorio veiklą kuruoja vadovai, savanorių 
koordinatorius, konsultuoja įstaigos psichologas. 

 

NAUJAS SAVANORIS 



 susipažinimas su probacijos tarnybos veikla; 

 apsilankymai įstaigose, su kuriomis 
bendradarbiaujama (teritorinės darbo biržos, 
priklausomybės ligų centrai, socialinės paramos 
centrai, Migracijos valdybos, VA Caritas ir kt.); 

  patyrusių savanorių vedamų užsiėmimų stebėjimas, 
mokymasis. 

 

SAVANORIŲ MOKYMAI 



1. socialinės konsultacijos; 

2. teisinės konsultacijos; 

3. užsiėmimų ciklas “Darbo paieška ir savęs pristatymas 
darbdaviui”; 

4. užsiėmimų ciklas “Finansų tvarkymas”; 

5. individualūs atvejai; 

6. dalyvavimas probacijos tarnybos organizuojamuose 
renginiuose, akcijose. 

 

SAVANORIŲ VEIKLA: 



Amžiaus vidurkis: 
Vilniuje – 22 m: 
mažesniuose Vilniaus apygardos 
miestuose – 35 m.  

 

Nuo 2012 m. kovo 7 d. iki šiol  
savanoriai išdirbo 2740 val. 

 
Vienas savanoris vidutiniškai dirbo: 

2012 m. – 89 val. 
2013 m. – 83 val. 

Išdirbus 100 val., įteikiamas  
savanoriško darbo pažymėjimas 

STATISTIKA  
 
Nuo 2012 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos probacijos tarnyba yra sudariusi 58 
savanoriško darbo sutartis, šiuo metu galioja 30 sutarčių. 

 



 Visuomenei (saugumas, nusikalstamumo prevencija); 

 Klientui (pagalba sprendžiant problemas, integracija); 

 Savanoriui (savęs realizavimas). 

 

SAVANORYSTĖS NAUDA 

„Kol kas viskas puiku. Labai patiko 
apmokymai ir susitikimai su darbo 
biržos darbuotojais, antstoliu bei 
psichologe. Taip pat pavyko 
įsiprašyti į paskaitą nuteistiesiems 
apie darbo paieškas ir darbo biržoje 
esančius projektus. Visa gauta 
informacija naudinga tiek ateityje 
bendraujant su nuteistaisiais, tiek ir 
pačios gyvenimui. Nuo kitos savaitės 
jau skirstomės pas konkrečius 
inspektorius ir pradėsim dirbti nebe 
grupėse, o individualiai. Džiaugiuosi 
suteikta galimybe.“  
Savanorė Viktorija 

„Savanorystė suteikė daugiau galimybių įsigilinti į 
probacijos tarnybos vykdomą veiklą, jos funkcijas, 
darbo specifiškumą. Studijuojant socialinį darbą 
mums tai yra be galo naudinga, nes įgauname įgūdžių 
socialinio konsultavimo srityje. Lydint klientus į 
įvairias institucijas, įstaigas, suteikiant naudingos 
informacijos, žinių apie tam tikrą probleminę sritį 
pvz.: Buvome susidūrusios su situacija, kai romų 
kilmės moteriai reikėjo informacijos ir pagalbos 
pilietybės suteikimo klausimais. Mums teko 
susipažinti su naujais įstatymais dėl pilietybės 
suteikimo, klientę teko lydėti į Migracijos tarnybos 
skyrių. Ši savanorystė yra naudinga, nes savanoris, 
spręsdamas klientų problemas, pats sužino daug 
naujos ir aktualios informacijos, labiau subręsta kaip 
asmenybė tiek žinių, tiek savęs pažinimo srityje. 
Įgyjame ne tik patirties socialiniame konsultavime, 
bet tampa lengviau užmegzti ryšį su kitu žmogumi. 
Manome, jog ši savanorystė ypač naudinga 
studentams, studijuojantiems socialinį darbą, 
psichologiją ar penitencinę teisę.“ 
Savanorės Evelina ir Ieva 



- Įdiegti probacijos tarnybose 
 profesionalią savanorystę; 

 
 

- teikti autentiškas tikslines paslaugas,  
kurių neteikia probacijos tarnybų  

socialiniai partneriai; 
 

- bendradarbiauti su kitų šalių  
probacijos tarnybų savanoriais. 

 

ATEITIES VIZIJA  



KLAUSIMAI 
 

DISKUSIJA 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


