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SAVANORIŠKOS VEIKLOS DIENOS CENTRE „ŠVIESA“ REGLAMENTAS 

  Savanoriška veikla Dienos centre „Šviesa“ (toliau - Centras) remiasi savanorių ir Centro tarpusavio 

bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir Centro bei jo lankytojų poreikius ir galimybes.  

Reikalavimai savanoriui 

1. Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos 

teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. 

2. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, atlikdami visuomenei naudingą 

darbą, pagal Centro susitarimą su mokymo įstaiga.  

3. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja 

specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal Centro reikalavimus. 

 

Savanorio teisės ir pareigos 

1. Savanoris turi teisę: 

1) būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius 

sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą; 

2) gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, dienos centro „Šviesa“ mokymus, 

konsultacinę ir techninę pagalbą; 

3) gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją;  

4) nutraukti savanorišką veiklą. 

 

2. Savanorio pareigos: 

1) laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos; 

2) dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai mokymuose; 

3) nepažeisti Centro ir asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;  

4) sąžiningai atlikti savanorišką veiklą. 

   

Dienos centro teisės ir pareigos 

1. Centro teisės: 

1) pasitelkti savanorius; 

2) nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką; 

3) kompensuoti savanoriams su savanoriška veikla susijusias išlaidas, skirtas šiai veiklai atlikti 

reikalingoms priemonėms; 

4) reikalauti, kad savanoris dalyvautų pasirengimo savanoriškai veiklai skirtuose Centro mokymuose; 

5) atsisakyti savanorio, nurodant atsisakymo priežastis.  

2. Centro pareigos: 

1) informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir galimus rizikos 

veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių 

panaudojimą bei kitus bendravimo su asmenimis, turinčiais proto negalią, ypatumus; 

2) suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, rengti mokymus, teikti 

konsultacinę ir techninę pagalbą ir savanorio pageidavimu aprūpinti jį savanoriškai veiklai atlikti reikalingomis 

priemonėmis; 

3) sudaryti su savanoriu rašytinę savanoriškos veiklos sutartį; 

4) savanoriui prašant išduoti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą 

kompetenciją. 

 


