
Gyventojų dalyvavimas savanoriškoje veikloje didėja 
 
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro užsakymu visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ 2010 m. rugsėjo mėn. atliko visuomenės 
nuomonės apklausą  dėl dalyvavimo savanoriškoje veikloje ir NVO veiklos vertinimo. Kaip 
parodė tyrimo rezultatai, savanoriškoje veikloje dalyvauja 20 proc. šalies gyventojų, beveik 
tiek pat respondentų nurodė savanoriškoje veikloje dalyvaujant jų šeimos narius ir beveik 
trečdalis – draugus ir pažįstamus. Palyginti su Eurobarometro duomenimis, savanorystės 
idėja užsikrečia visa daugiau Lietuvos gyventojų – 2007 m. savanoriaujančiųjų skaičius 
sudarė 11 proc., 2010 m. – jau 20 proc.  

„Šie rodikliai skatina imtis dar aktyvesnių veiksmų, siekiant plėtoti savanorystę šalyje. 
Savanoriška veikla sudaro svarbią mūsų valstybių ekonomikos nacionalinio produkto dalį. 
Deja, dažnai nacionaliniuose statistikos duomenyse šis įnašas lieka nepastebėtas, kadangi 
jis ne visada paremtas piniginę vertę turinčiais prekių mainais ir nėra metodikos jo 
ekonominei vertei nustatyti. Tačiau kai ji nustatoma, paaiškėja, kad savanoriškos veiklos 
ekonominė vertė ir įnašas į šalies vidaus produktą gali būti labai didelis. Pavyzdžiui, 
Jungtinėje Karalystėje savanoriškos veiklos ekonominė vertė vertinama 7,9 proc. BVP, šioje 
veikloje dalyvauja 38 proc. gyventojų. Airijoje ir Vokietijoje savanoriškoje veikloje dalyvauja 
daugiau kaip 33 proc. gyventojų“, – teigia Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centro direktorius. 

Pasak M. Žaltausko, daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, 
atsakymas, kad nenorėtų arba nežino ar norėtų dalyvauti šioje veikloje (atitinkamai 51 proc. 
ir 34 proc.), rodo, kad savanorystės idėja bei pačios galimybės dalyvauti visuomeninėje 
veikloje iki šiol yra mažai žinomos visuomenėje.  

Kadangi savanoriška veikla vykdoma daugiausia nevyriausybinių organizacijų, tyrimu taip pat 
bandyta išsiaiškinti ką visuomenė žino apie organizacijas ir kaip vertina jų veiklą. Apklausos 
rezultatai parodė, kad apie nevyriausybinių organizacijų veiklą ką nors žino daugiau negu 
pusė šalies gyventojų (60 proc. apklaustųjų), ypač turintys aukštąjį išsilavinimą, gaunantys 
didesnes pajamas, studentai. Teigiamai vertinama ir nevyriausybinių organizacijų veikla: 
daugiau negu pusė pritaria, kad jos vykdo visuomenei naudingą veiklą ir atstovauja jos 
interesams (atitinkamai 60 proc. ir 56 proc.respondentų). Tačiau nuosaikesnis organizacijų 
autoriteto visuomenėje vertinimas (tik trečdalis pritarė šiam teiginiui) ir lėšų panaudojimo 
skaidrumo (pusė respondentų neturėjo nuomonės) parodo nepakankamą informacijos apie 
organizacijų vykdomą veiklą sklaidą ir atskaitomybę visuomenei.

Savanorystės idėjų plėtra ypač aktuali šiuos metus Europoje paskelbus kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi metais. Šiemet visa Europa siekia įvairius partnerius suvienyti kovai su 
skurdu, skatinti socialinę integraciją ir įtrauktį.



Tyrimo rezultatus galima rasti Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro 
interneto svetainėje www.nisc.lt 

Daugiau informacijos – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų svetainėje:
http://www.2010againstpoverty.eu/about/topicofmonth.html?langid=en

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų svetainėje Lietuvoje:
http://www.stopskurdui2010.lt 

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai socialiniame tinkle Facebook: 
www.facebook.com/Europos Metai 
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