
SAVANORYSTĖS “MENIU” 

 

Savanorystės “meniu” - tai sąrašas jaunimo organizacijų ir neformalių grupių, veikiančių vilniaus mieste, kurios metų eigoje yra 

sutikusios priimti moksleivius savanoriauti/atlikti praktiką ar kita ir taip jiems “pasirašyti” socialines valandas, kurios būtų 

pripažįstamos mokyklose.  
 

SOCIALINĖ PAGALBA KITIEMS 

VšĮ Palaiminto J. Matulaičio socialinis centras, projektas “Atvira bendruomenė”. 

Savanoriai galės dalyvauti dienos darbinio užimtumo grupėse, kuriose galės padėsi mokytis neįgaliam 

žmogui dirbti, būti kasdieninėje veikloje ruošiant maistą, vedant įvairiausius kūrybinius užsiėmimus, 

organizuoti ir dalyvauti įvairiose šventėse. 

Adresas: J. Matulaičio a. 3, Vilnius 

Telefonas: (8-5)246 17 72; 8 61617473, 8 68344358  

El.paštas: jzeleniute@gmail.com, soc.centras@takas.lt  

Internetinė svetainė: http://www.matulaitis.org/2013-

03-08-23-15-27/socialinis-centras 

VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“. 

Nepelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi šeimos laisvalaikiu ir emociniu bei dvasiniu jos augimu. 

Adresas: Krokuvos g. 8, Vilnius 

Telefonas: +37067204442  

E. paštas: visiemskartu@gmail.com  

Interneto svetainė: www.kartusaldu.blogas.lt 

Jaunieji maltiečiai. 

Jaunieji maltiečiai turi penkias socialines veiklas, kuriose savanoriai teikia pagalbą:  

- darbas su vaikais Vaikų dienos centre.  

- darbas su neįgaliais vaikais Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje.  

- senelių lankymas Vilniaus Vilkpėdės slaugos ligoninėje.  

- pagalba neregiams.  

- įvairūs visuomeniniai renginiai, labdaros akcijos, mugės ir kt.  

Adresas: Gedimino pr. 56b, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Aušrinė Čaikauskaitė 

Telefonas: +370(5)2497304, +370 67908046  

E. paštas: info@maltieciai.lt, 

ausrine.caikauskaite@gmail.com  

Interneto svetainė: www.jaunieji.maltieciai.lt ir 

www.facebook.com/jauniejimaltieciai 

JAUNIMO ATSTOVAVIMO / JAUNIMO DALYVAVIMO 

Lietuvos moksleivių sąjunga. 

Moksleiviai kviečiami savanoriauti LMS Biure organizuojant renginius, dalyvaujant diskusijose, 

konferencijose, susitikimuose ir atstovaujant LMS, padedant biuro nariams atlikti užduotis. Savanorystės 

trukmė derinama su kiekvienu norinčiu, taip pat ir savanorytės sritis. Priima savanorius visus metus.  

Adresas: Konstitucijos pr. 25 Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Antanas Mikalauskas 

Telefonas: +370600 07438  

E. paštas: lms@moksleiviai.lt, 

an.mikalauskas@gmail.com  

Interneto svetainė: www.moksleiviai.lt ir 

www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. 

Ieškomi savanoriai, kurie norėtų veikti bei įgauti patirties šiose srityse:  

- projektų rengimas ir vykdymas;  

- žmonių išteklių planavimas ir valdymas;  

- biuro darbo administravimas (atskaitų, suvestinių, protokolų rengimas);  

- tarptautinių projektų iniciavimas ir vykdymas;  

Adresas: Gedimino pr. 21, Vilnius, LT 

Kontaktinis asmuo: Aistis Ramanauskas 

Telefonas: +37060096737, +37062948952  

E. paštas: info@vjosas.lt, pirmininkas@vjosas.lt, 

ugne@vjosas.lt  

Interneto svetainė: www.vjosas.lt ir 

www.facebook.com/vilniausstalas 
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- viešinimas (straipsnių ir pranešimų rašymas įvairiose medijose, komunikacijos planavimas konkrečiam 

organizacijos įvykiui);  

- IT (dizaino, maketavimo užduotys, tinklalapio gerinimas/priežiūra);  

- pagalba organizuojant renginius (parengiamieji darbai, fotografavimas, filmavimas);  

- partnerių paieška ir bendradarbiavimo užmezgimas.  

VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAI 

Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras". 

Mūsų klubas - puiki vieta mokinių laisvalaikiui, kūrybai ir poilsiui. Klubo nariai kasmet dalyvauja 

respublikiniuose, Vilniaus miesto, bei klubo organizuojamuose įvairaus pobūdžio renginiuose. Kasmet klube 

vyksta vaikų vasaros poilsio stovyklos, įgyvendinamos socialines programos, organizuojamos išvykos ir 

ekskursijos. 

Adresas: A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius 

Telefonas: 852457441  

E. paštas: rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt  

Interneto svetainė: www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“. 

Siūloma savanoriauti šiame klube organizuojant kūrybinius užsiėmimus vidutinio mokyklinio amžiaus 

vaikams. Savanoriauti siūloma vasaros metu. 

Adresas: Architektų g. 86, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Dalia Simončinkienė 

Telefonas: +37052443773  

E. paštas: rastine@klubasklevas.vilnius.lm.lt 

Internato svetainė: www.klubasklevas.lt 

Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“. 

Galimos savanorystės veiklos:  

- pagalba įvairių vaikams ir jaunimui skirtų renginių/projektų metu;  

- asistavimas vadovams užsiėmimų metu (teatro, šokių, dailės, anglų kalbos ir kt.);  

- pagalba vaikų vasaros poilsio stovyklų metu.  

Adresas: Kalvarijų g. 156, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Viktorija Pužienė 

Telefonas: +370 673 90019  

E. paštas: info@satrijosklubas.lt, 

renginiai@satrijosklubas.lt  

Interneto svetainė: www.satrijosklubas.lt ir 

www.facebook.com/vaikų-ir-jaunimo-klubas-šatrija 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“. 

Savanoriaujant siūloma padėti organizuoti ir vesti renginius, papuošti klubo patalpas prieš šventes, pažaisti 

su vaikais prieš būrelio veiklą arba po jos. Padėti būrelio vadovui dirbančiam su 5-8 m. vaikais. 

 

Adresas: Architektų g. 224, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Larisa Vabals 

Telefonas: +37052168799, +370 67616032  

E. paštas: rastine@klubaslakstingala.vilnius.lm.lt, 

l.vabals@gmail.com  

Interneto svetainė: www.klubaslakstingala.lt 

KŪRYBIŠKUMAS, MENAI 

VšĮ “BEEPART kūrybinės dirbtuvės”. 

Moksleiviai kviečiami prisidėti organizuojant ir įgyvendinant kultūrinius ir socialinius renginius, skatinti 

jaunimo ir senjorų įsitraukimą į veiklas, kūrybišką darbą su vaikais ir paaugliais, vesti pamokėles, gaminti 

suvenyrus, padėti menininkams realizuojant jų kūrinius bei organizuojant parodas, tvarkyti aplinką, talpinti 

informaciją į internetinę erdvę, rašyti pranešimus, kurti naujus bendruomenės verslo modelius, padėti rašant 

projektus ir juos įgyvendinant, padėti pristatant dirbtuves įvairiuose renginiuose bei metodologizuojant 

dirbtuvių patirtį. 

Adresas: Vydūno g. 16-102, Vilnius / Vydūno g. 2, 

Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Andrius Ciplijauskas 

Telefonas: +370 616 38568  

El.paštas: andrius@beepart.lt, pilaite@beepart.lt  

Internetinė svetainė: http://beepart.lt/ ir 

www.facebook.com/beepilaite 

VšĮ “Menų ir mokymo namai” (Forumo teatras). Adresas: Švitrigailos g. 11K, Vilnius.  

Būstinės adresas: Gedimino pr. 9, Vilnius 
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Edukacinių, kultūrinių, prevencinių, užimtumo programų kūrimas ir įgyvendinimas. Galimybė savanoriauti 

Forumo teatre ir jų renginiuose. 

Telefonas: +37061424997  

E. paštas: forumoteatraslt@gmail.com  

Interneto svetainė: www.forumoteatras.lt 

Neformali jaunimo grupė „Dalyvauk.lt“. 

Grupė užsiima kūrybiniais - iniciatyviniais projektais, idėjų įgyvendinimu ir neformalių jaunimo grupių 

aktyvumo skatinimu. Taip pat organizuoja mokymus jaunimui apie jų baimes ir jų įveikimą, motyvaciją, 

komandinį darbą, kūrybiškumą. Galimybė prisidėti prie visų organizuojamų renginių, mokymų, taip pat prie 

bendravimo su rėmėjais, lektoriais. 

Adresas: Sodu g. 15, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Algirdas Dvarionas 

Telefonas: +37062212922  

E. paštas: info@dalyvauk.lt  

Interneto svetainė: www.dalyvauk.lt ir 

www.facebook.com/dalyvauk.lt 

LYDERYSTĖ / MOKYMASIS 

VšĮ „Sėkmės mokykla“. 

“Sėkmės mokykla” organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas moksleiviams, taip pat “Moksleivių 

praktikos savaitę” bei kitus renginius, susijusius su savanoryste, tobulėjimu. Moksleiviai galės atlikti praktiką 

organizuodami mokymus, taip pat galės padėti administracijoje. 

Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Ilita Norgailaitė 

Telefonas: +37052608634, +370 67322 400  

E. paštas: info@sekmesmokykla.lt, 

ilita@sekmesmokykla.lt  

Interneto svetainė: www.sekmesmokykla.lt ir 

www.facebook.com/sekmesmokykla 

VšĮ “Kitas variantas”. 

Organizacijos tikslas - kurti ateitį padedant jauniems žmonėms išsiugdyti savybes ir gebėjimus, kurių dėka 

jie galės geriau pažinti save, atskleisti visą savo vidinį potencialą ir tapti pilnaverčiais, laimingais ir 

sėkmingais visuomenės nariais. Priimami savanoriai visus metus. 

Adresas: Kauno g. 34, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Ingrida Bulatovienė 

Telefonas: 8678 72380, 8674 76170  

El.paštas: vilnius@kitasvariantas.lt  

Internetinė svetainė: www.kitasvariantas.lt ir 

www.facebook.com/kitasvariantas 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Galima savanoriauti srityse, susijusiose su techniniais dalykais arba gamtos mokslais. Galimybė susipažinti 

su profesijomis per būrelinę veiklą ir pagalba vadovui, dirbančiam su jaunesnio amžiaus vaikais. Pagalba 

organizuojant ir vedant renginius (pvz. stebėti ir palaikyti tvarką varžybų metu, etiketuoti parodų eksponatus, 

palydėti renginių dalyvius į numatytus objektus Vilniaus mieste ir pan.). Pagalba Centro archyve. Pagalba 

rengiant parodas (pvz. piešinių, nuotraukų eksponavimas). 

Adresas: Žirmūnų g. 1B, Vilnius, Džiaugsmo g. 44, 

Vilnius 

Kontaktiniai asmenys: Paulius Pocius ir Jovita 

Petrauskaitė 

El. paštas: paulius.pocius@lmnsc.lt , 

jovita.petrauskaite@lmnsc.lt  

Interneto svetainė: www.lmnsc.lt 

JAUNIMO ATVIRI JAUNIMO CENTRAI / ERDVĖS 

Antakalnio atviras jaunimo centras “Žalianamis”. 

Siūlomos skirtingos savanorystės rūšys:  

- Savanorystę kūrybinėje savanorių komandoje, kuri organizuoja renginius, akcijas Žalianamyje. Čia 

įgaunama organizacinės patirties, išmokstama planuoti, dirbti komandoje, realizuojamos pačios 

beprotiškiausios idėjos;  

- Savanorystė strateginėje komandoje, kuri organizuoja ilgalaikes Žalianamio programas, dirba viešinimo, 

kontaktų mezgimo srityse. Čia gali save išbandyti pačiose įvairiausiose sirytse: ryšių su visuomene, 

reklamos, projektų rengimo, organizavimo;  

Adresas: Antakalnio g. 84a, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Aušra Lasauskaitė  

Telefonas: (8-685) 36949, 2685845  

E. paštas: zalianamis@gmail.com  

Interneto svetainė: www.facebook.com/zalianamis 
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- Savanorystė kaip veiklos vedėjui, iniciatoriui – tai galimybė vesti veiklas bendraamžiams – įvairias 

dirbtuves, diskusijas, dalintis gerąja patirtimi, tuo, ką žinai ir moki geriausiai.  

- Savanorystė, kaip pagalba jaunimo darbuotojui – tai galimybė išbandyti save kaip jaunimo darbuotoją.  

Vilniaus atviras jaunimo centras “Mes”. 

Jo funkcijos – sudaryti jaunimui sąlygas įgyti naujų socialinių įgūdžių, užtikrinti ilgalaikį užimtumą, 

atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų 

psichosocialinių problemų prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais. 

Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Asta Bieliauskaitė Telefonas: 

+37065520555  

E. paštas: info@jaunimo-centras-mes.lt, 

asta_bieliauskaite@yahoo.fr  

Interneto svetainė: http://www.jaunimo-centras-

mes.lt/ www.facebook.com/AJCmes 

KITOS (MOKSLO POPULIARINIMO, TAUTINIŲ MAŽUMŲ, TAUTINIO JAUNIMO, SPORTO, PROFESINĖS, TARPTAUTINIŲ MAINŲ) 

Neformali grupė „Mokslo sriuba“. 

„Mokslo sriuba“ – tai ne pelno siekianti jaunų žmonių iniciatyva, populiarinanti mokslą visuomenėje. Mes 

kuriame interneto TV laidą „Mokslo sriuba“.Moksleiviai galės prisidėti prie tekstų rašymo, vaizdų paieškos 

laidoms, pačių laidų filmavimo, plakatų ar iliustracijų kūrimo ir t.t. 

Adresas: Vilniaus g. 39, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Ignas Kančys  

Telefonas: +37068390701  

El. paštas: info@mokslosriuba.lt, 

ignas@mokslosriuba.lt  

Interneto svetainė: www.mokslosriuba.lt 

Viešoji įstaiga „Lankininkų sporto klubas“. 

Siūlomos veiklos:  

- Padėti organizuoti šaudymo iš lanko varžybas;  

- Pagalba šaudymo iš lanko varžybų pravedime;  

- Pagalba klubo veikloje. 

Adresas: Kaminkelio 22, Vilnius, vasaros metu - Vingio 

parko stadionas, žiemos metu - Birželio -osios g. 10a 

(Vilniaus krepšinio mokykla) 

Kontaktinis asmuo: Laura Urvakytė-Stankevičienė 

Telefonas: +37068586695, 867636948  

E. paštas: info@lankininkas.lt, laura@archery.lt 

Interneto svetainė: www.lankininkas.lt ir 

www.facebook.com/LTLSK 

Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga. 

Ieškomi savanoriai, kurie norėtų tobulėti šiose srityse (savanorystės trukmė derinama asmeniškai)::  

- internetinio puslapio administravime (priežiūra ir tobulinimas);  

- viešųjų ryšių srityje: organizacijos veiklos viešinime, straipsnių bei prezentacijų parengime;  

- renginių organizavime;  

-  foto - video medžiagos kūrime, plakatų bei skrajučių maketavime;  

- meninėje ir kultūrinėje veikloje (užsiėmimai su vaikais, pasirodymų režisavimas įvairiems renginiams);  

- priešgaisrinės technikos ir įrangos priežiūroje bei modernizavime;  

- projektų rašyme;  

- tarptautinio bendradarbiavimo palaikyme (anglų, vokiečių, rusų ir kitos kalbos);  

- pagalbininkas vadovui organizavime bei vedime teorinių ir praktinių užsiėmimų jauniesiems 

ugniagesiams.  

Adresas: Ateities g. 17, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: Romualdas Kazlauskas Telefonas: 

+37069921221  

El.paštas: info@ljus.lt, romualdas@ljus.lt  

Internetinė svetainė: http://www.ljus.lt/ ir 

www.facebook.com/Lietuvos-jaunųjų-ugniagesių-

sąjunga 
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Daugiau savanorystės vietų galima rasti: 

http://buksavanoriu.lt/ 

http://savanoryste.gerapraktika.lt/ 

http://savanoriaujam.lt/ 

http://www.ukmc.lt/savanoryste/ 

http://www.raidoskryptys.lt/projektai.html 

http://kulturossavanoriai.lt/ 

http://savanoriai.org/index.php/main/page/apie-mus 

http://www.savanoriucentras.lt/ 

 

Pagalbos paaugliams iniciatyva: www.ppi.lt  

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys:  

-  Savanorių rengimas, priežiūra ir konsultavimas, organizuojant ir dirbant socialines veiklas. 

-  Neformalus vaikų ugdymas, organizuojant poilsio ir socializacijos stovyklas. 

- Tėvystės įgūdžių atstatymo, ugdymo paslaugos,  vedant pozityvios tėvystės kursus tėvams. 
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