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Organizacijos
pavadinimas
Organizacijos teisinė
forma
Organizacijos rekvizitai

Druskininkų šeimos paramos centras
Asociacija
Kodas

302487168

Adresas

Veisiejų g. 17, Druskininkai

Telefonas
El. paštas
Kontaktinis asmuo
savanorių klausimais,
savanorių kuratorius

Vardas, pavardė,
telefonas,
el. paštas

867251118
drs.duc@gmail.com

Lilija Sereikienė

Trumpai aprašykite savo organizacijos veiklą (ši informacija bus įkelta į internetinę
duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Koordinuoja savo narių veiklas, atstovauja narių, bei jų šeimos narių interesus ir gina jų
interesus, telkiam Druskininkuose gyvenančias šeimas, globėjus, padedam stiprinti ir siekti
atvirumo atskirtį patiriančioms šeimoms integruojantis į visuomenę, taip pat skatinam šeimų
pilietinį aktyvumą, stiprinant jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės
interesus. Padedame įgyvendinti vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bei jų šeimų teises, laisves ir
orumą, padedam realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir užimtumo poreikius. Skatinam šeimas
dalyvauti organizacijos vykdomuose projektuose.
Savanoriškos veiklos sritis (ties tinkančias variantais pažymėti „+“):
+ Sporto
+ Jaunimo politika + Žiniasklaida ir komunikacija
Gyvūnų globa
+ Švietimo
+ Socialinė
+ Informacinės
+ Menas ir kultūra + Sveikatos
technologijos
Kita (įrašyti) __________________________________________________________

Organizacijos veiklų tikslinės grupės profilis (amžius, ypatumai, su kokio dydžio
grupėmis ar individualiai dirbs savanoris) (ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų
bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Veiklose dalyvauja šeimos: vaikai, jaunuoliai, suaugę ir pagyvenę žmonės ir neįgalieji. Dirbame
ir individualiai ir grupėmis (nuo 5 iki 10 asmenų)
Aprašykite savo organizacijos motyvaciją priimti savanorius:

Norint vykdyti kuo daugiau veiklų, būtini savanoriai, nes organizacija neturi pakankamai
darbuotojų ir finansinių išteklių
Aprašykite savo organizacijos patirtį dirbant su savanoriais (ilgalaikiais, trumpalaikiais
ir kt.):
Druskininkų šeimos paramos centras savo veiklas vykdo nuo 2010 metų, tačiau savanoriai dirba
trumpalaikiai (nuo 1 mėnesio iki 3 mėnesių).
Aprašykite veiklas, kurias siūlote savanoriams (kokios užduotys, koks darbo grafikas,
kiek valandų per dieną (ar per savaitę) savanoris bus užimtas) (ši informacija bus įkelta į
internetinę duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Savanorių pagalba būtų reikalinga organizuojant ofiso darbą: dokumentacijos tvarkymas,
bendravimas su šeimomis telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, prisidėti kuriant apklausos
anketas, skleidžiant informaciją apie organizaciją, kurti informacines skrajutes ir jas platinti.
Taip pat savanoriai galėtų padėti projektuose, organizuojant vaikų priežiūrą renginių metu, taip
pat paruošiant patalpas paskaitoms, seminarams, meniniams užsiėmimams. Savanoriai galėtų
organizuoti, pagal savo galimybes, įvairias paskaitas, siekiant plėsti organizacijos narių
savišvietą, o taip pat organizuoti ir pamokyti šeimas įvairių žaidimų ar įdomių užsiėmimų.
Siūlytume savanoriam fotografuoti ir filmuoti organizacijos veiklas, daryti informacinius
stendus. Darbo grafikas būtų derinamas su savanoriu, bet pageidautina, kad savanoris galėtų
patalkinti įvairiu laiku, o ne tik vakarais.
Apibūdinkite, kokio savanorio ieškote (įvardykite pagrindines savybes ar polinkius,
reikalingus darbui (pavyzdžiui, noras bendrauti su tam tikra tiksline grupe, mėgti rankdarbius
ir pan.), ko savanoris gali išmokti veiklos metu)(ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų
bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Savanoris turėtų norėti patalkininkauti organizacijai, būti draugiškas, komunikabilus
Aprašykite veiklas ir priemones, kurios bus įgyvendinamos, siekiant užtikrinti sėkmingą
savanorių palydėjimą (savanorio konsultavimą, mokymą, pagalbą) ir veiklos tęstinumą:
Organizuosime individualius pokalbius, tarsimės dėl veiklų, laiko, darbo apimties.
Kiek savanorių galėtumėte priimti vienu metu:_____3__________________
Pastabos (įrašykite tai, kas gali būti svarbu Jūsų organizacijai priimant savanorius ar
organizuojant savanorių veiklą):
Labai gerai būtų, jeigu savanoris vairuotų automobilį
Ar galite priimti savanorius, turinčius negalią:
- Ne
X
- Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
- Taip

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga.
Pirmininkė

Lilija Sereikienė

