
Savanorystė įkalinimo įstaigose – visuomenės 
pagalba nuteistajam (suimtajam) grįžti į šeimas ir 
bendruomenes. 
 
Įkalinimo įstaigose laisvės laukia ne vienas tūkstantis 
nuteistųjų. Daugelis jų savo gyvenimo klaidas padarė 
dėl nemokėjimo suprasti visuomenėje priimtų elgesio 
taisyklių, matytų blogų pavyzdžių, neigiamos įtakos. 
Tad savanorių, nevyriausybinių organizacijų pagalba 
ruošiant nuteistąjį laisvei itin svarbi.  
 

        
 
 
 

Savanorių pagalba labai reikalinga padedant ugdyti 
nuteistųjų bendravimo įgūdžius, padėti naujai pažvelgti 
į bendruomenę, šeimą. Jeigu turite minčių ar idėjų dėl 
pozityvaus laisvalaikio renginių, galite ir norite 
pasidalyti savo įgūdžiais (mokyti užsienio kalbų, 
kompiuterinio raštingumo, organizuoti seminarus apie 
dvasingumą, priklausomybių prevenciją, sveiką 
gyvenseną ar skatinti kūrybiškumą, inicijuoti sportinius 
ar kultūrinius renginius) – laukiame Jūsų!  
 

                         
 
 

 

                               
 
 

Įstaigų savanorių mintys apie savanorystę Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje:  
„Tarnystė šioje įstaigoje tapo mano ir mano šeimos 
gyvenimo dalimi (džiaugsmais ir rūpesčiais). Aš, kaip 
krikščionis išpildau pašaukimą – gyventi evangelijos 
patarimais, o kaip žmogus daugiau myliu aplinkinius 
per tarnavimą broliams, o kaip pilietis – padedu, ir 
viduje ir išorėje esantiems, atrasti kelią į savo trapumo 
priėmimą“.   
 LVŽB narys Valdemaras 
 
„Man savanorystė duoda gana daug, pirmiausia 
bendravimo malonumą su darbuotojais ir pažinimo 
galimybę tų asmenų, kurie dėl įvairių problemų 
sprendimo neadekvatumo nusikalto“.  
Savanoris A. Juodraitis 
 
 

                             

 

Jei norite ištiesti pagalbos ranką nuteistiesiems ar turite 
klausimų dėl savanorystės galimybių Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje, parašykite mums el. laišką: 
jorune.ramoskaite@siauliuti.lt arba paskambinkite Tel. +370 

41 426 334        

 

POZITYVUS LAISVALAIKIO 
UŽIMTUMAS, 

RESOCIALIZACIJOS 
ĮGYVENDINIMAS ŠIAULIŲ 

TARDYMO IZOLIATORIUJE 

 

(lankstinuką rengė l. e .p. Resocializacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Jorūnė Ramoškaitė) 
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Kas gi ta resocializacija? Tai visuma priemonių, 
kuriomis skatinami nuteistojo gebėjimai tapti 
pilnaverčiu visuomenės nariu bei pagalba jam siekti 
savo tikslų teisėtais būdais ir priemonėmis.  
 
Šiaulių tardymo izoliatoriuje, kaip ir kiekvienoje 
pataisos įstaigoje, siekiama, kad įstaigoje esantys 
asmenys laikytųsi režimo reikalavimų: elgesio taisyklių 
visumos, nenukrypdami atliktų savo pareigas ir 
laikytųsi. 
 
Kad ir kaip viskas painiai čia skambėtų, asmenys turi 
labai įvairių ir įdomių kasdienybės ir laisvalaikio 
praleidimo veiklų ir būdų: 
 

 
 
 

 
 
 

 

• Mokosi Šiaulių suaugusiųjų mokykloje; 

• Naudojasi bibliotekos paslaugomis;        

• Naudojasi riboto interneto prieiga;     

• Dirba;                  

• Lankosi sporto/teniso salėse, 
krepšinio/tinklinio aikštelėse, žaidimų 
kambariuose;             

•  Dalyvauja specialistų vedamose elgesio 
pataisos programose;             

•  Esant poreikiui, gauna psichologo 
konsultacijas;    

•  Dalyvauja kultūros, sporto ir masiniuose 
rengininiuose (viktorinose, varžybose, 
edukaciniuose užsiėmimuose ir paskaitose);          

• Su darbuotojų pagalba sprendžia buitines ir 
socialines problemas;          

•  Užsiima individualiomis kūrybinėmis 
veiklomis (lavina savo  įgūdžius (gamina 
rankdarbius, piešia, mezga, rašo knygas);      

•  Kuria gaminus, kurie puošia miestą, įstaigą, 
dovanojami Įstaigos partneriams. 

 

    

 

 

 Didžiulis indėlis yra įstaigos savanorių ir socialinių 
partnerių, kurie ne tik atvyksta į įstaigą,                                                                             
bet ir padeda už jos ribų nuteistiesiems: 

• veda paskaitas, mokymus; 

• moko rankdarbių kūrybos; 

• teikia dvasinių poreikių tenkinimą (mišios, pokalbiai 
su šventikais, ); 

• organizuoja koncertus, vaidinimus; 

• organizuojamos išvykos pas socialinius partnerius, 
kurių metu nuteistieji turi galimybę,   pabendrauti su 
nauja aplinka, išmėginti  ir lavinti savo darbinius, 
profesinius įgūdžius,   ugdyti savo kompetenciją, 
išmokti naujų dalykų, prisidėti prie visuomenei 
naudingų veiklų, kas skatina keisti visuomenės 
negatyvias nuostatas ir darbdavių požiūrį; 

•  teikia paramą; 

• skatina ir padeda sukurti daiktus, turinčius 
išliekamąją vertę visuomenei ar bendrojo   
naudojimo paskirčiai; 

 
O SVARBIAUSIA VISA TAI UGDO 
BENDRAŽMOGIŠKĄSIAS VERTYBES: 
NESAVANAUDIŠKUMAS, PAGALBA ARTIMAM, 
SKATINAMA SAVANORYSTĖ IR MOTYVACIJA 
NUTEISTAJAM.   

               

            
       


