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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai
(2007/2149(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą 
(COM(2007)0273),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam 
Europos pilietiškumui skatinti1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimą dėl kaimo plėtros Bendrijos 
strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis)3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos rezoliuciją 2003/C 295/04 dėl bendrų 
jaunimo dalyvavimo ir informavimo tikslų5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir 
dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas“ (COM(2007)0498),

– atsižvelgdamas į 2001 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl 
studentų, besimokančių asmenų, savanorių, mokytojų ir trenerių mobilumo Bendrijoje6,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei 
ir socialinei sanglaudai (CdR xxx/08),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
savanoriškos veiklos, jos vaidmens Europos visuomenei ir poveikio (SOC/243, CESE 
1575/2006),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl savanoriškų organizacijų vaidmens –

                                               
1 OL L 378, 2006 12 27, p. 32.
2 OL L 327, 2006 11 24, p. 30.
3 OL L  55, 2006 02 25, p 20.
4 OL L  291, 2006 10 21, p 11.
5 OL C  295, 2003 12 05, p 6.
6 OL L  215, 2001 08 09, p. 30.
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naudos Europos visuomenei (CdR 306/97)7,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi pagrįstai manoma, kad daugiau nei 100 mln. ES piliečių dalyvauja savanoriškoje
veikloje8,

B. kadangi JT vadovo dėl ne pelno institucijų (NPI) pradinėse išvadose teigiama, kad NPI
indėlis į ekonomiką sudaro apie 5 proc. BVP, o savanoriško darbo laikas sudaro daugiau 
nei ketvirtadalį šios vertės, netgi jei vertinama konservatyviai9,

C. kadangi naujausias savanoriškos veiklos tyrimas, apimantis organizacijas visoje Europoje, 
parodė, kad gaunama didelė pridėtinė vertė: už kiekvieną organizacijų eurą, išleistą 
savanoriams remti, jos gavo vidutinę 3–8 eurų10 naudą,

D. kadangi būtina visapusiškai pripažinti savanoriškos veiklos indėlį kuriant socialinį 
kapitalą,

E. kadangi naujausiame „Eurofound“ pranešime teigiama, kad socialinis kapitalas yra labai 
svarbus politikos, skirtos paskatinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą, elementas11,

F. kadangi naujo tyrimo dėl sėkmingos miesto programos Aarhuse pagrindinė išvada yra ta, 
kad vietos piliečiai ir savanoriška veikla buvo svarbiausi veiksniai, lėmę sėkmingą 
programos įgyvendinimą12,

G. kadangi savanoriška veikla apima ne tik pamatuojamą ekonominę vertę, bet gali sudaryti 
sąlygas sutaupyti, teikiant viešąsias paslaugas, ir kadangi todėl yra labai svarbu, kad 
savanoriška veikla gyvuotų kartu su viešosiomis paslaugomis, o ne jas keistų,

H. kadangi savanoriška veikla prisideda prie savanorių asmeninio ir socialinio vystymo bei 
daro teigiamą įtaką bendruomenei,

I. kadangi tarp savanoriškos veiklos ir darnaus vystymosi yra ryšys,

J. kadangi yra labai svarbu tarp organizacijų, kuriose dirba savanoriai, skatinti savanoriškos 
                                               
7 OL C  180, 1998 06 11, p. 57.
8 „Eurobarometro“ pranešimas. „Socialinės tikrovės apžvalga“ (2007 m. vasario mėn.).
9 Johno Hopkinso universiteto atsakaita „Pilietinės visuomenės ir savanoriškos veiklos pamatavimas“. 2007 m. 
rugsėjo mėn. www.jhu.edu/ccss.
10 „Savanoriškas darbas“, Savanoriškos veiklos tyrimų ir savanoriškos veiklos institutas. Anglija, 2007 m. 
rugsėjo mėn.
11 Žr. Mandl, I.,  Oberholzner, T. ir Dörflinger, C. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų fondas.  
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
12 Vestergaard Poulsen, L. „Nuo skurstančio rajono iki darnios bendruomenės“. Santrauka anglų k., II miesto 
programa Aarhuse 2002–2007 m.. 
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veiklos valdymo geriausią praktiką ir ją remti,

K. kadangi minėtoje Tarybos rezoliucijoje 2003/C 295/04 Taryba skatina aktyvesnį jaunimo 
dalyvavimą pilietiniame gyvenime, dalyvaujamosiose struktūrose, savanoriškame darbe ir 
t. t.,

L. kadangi savanoriška veikla gali turėti teigiamos įtakos žmonių sveikatai13; kadangi tokia 
nauda sveikatai gali pasireikšti visoms amžiaus grupėms ir gali vaidinti prevencinį fizinių 
ir protinių ligų vaidmenį,

M. kadangi savanoriška veikla gali sustiprinti vietines vystymo iniciatyvas ir palengvinti 
daugelio ES finansuojamų iniciatyvų, pavyzdžiui, LEADER programos, INTERREG ir 
PEACE programos, sėkmingą įgyvendinimą,

1. skatina valstybes nares, regioninės ir vietinės valdžios institucijas pripažinti savanoriškos
veiklos naudą, skatinant socialinę ir ekonominę sanglaudą; be to, skatina bendradarbiauti 
su savanoriškomis organizacijomis, o po prasmingų konsultacijų su savanoriškos veiklos 
sektoriumi sukurti planus ir strategijas, kur būtų pripažįstama, vertinama, remiama, 
palengvinama ir skatinama savanoriška veikla;

2. ragina valstybes nares, regioninės ir vietinės valdžios institucijas dėti tikras pastangas, 
kurios leistų savanoriškoms organizacijoms lengviau, be perdėto formuliarų pildymo, 
popierizmo ir biurokratizmo gauti lėšas, kartu užtikrinant reikiamą viešųjų lėšų 
panaudojimo kontrolę;

3. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad Nacionaliniu lygiu ne visuomet laikomasi Bendrijos 
strateginėse gairėse dėl kaimo vietovių plėtros (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) 
ir Bendrijos strateginėse gairėse dėl sanglaudos politikos nustatyto partnerystės principo14

ir todėl ragina Komisiją imtis tinkamų administracinių ir institucinių žingsnių, kurie 
užtikrintų, kad pačios Komisijos politikos krypčių, procedūrų ir protokolų būtų iš tiesų 
laikomasi ir jie būtų stiprinami konsultacijų ir derybų dėl struktūrinių fondų metu ir 
vėlesniais etapais;

4. rekomenduoja, kad visose valstybėse narėse būtų sukurtos nuolatinės NPI „satelitinės
sąskaitos“ ir ragina į šias „satelitines sąskaitas“ įtraukti savanorišką darbą, kad kurdami 
politikos kryptis politikos kūrėjai galėtų atsižvelgti į NPI; taip pat ragina įvertinti 
savanoriškos veiklos, kaip atskiros kategorijos, įtraukimo į Eurostato statistinę informaciją 
priemones;

5. tvirtai remia nuomonę, kad savanoriška veikla ir veiksmai neturi užimti mokamo darbo 
vietos;

6. ragina Komisiją visuose fonduose sukurti sistemą, pagal kurią savanoriškas darbas būtų 

                                               
13 Žr. Savanoriškos veiklos nauda sveikatai – naujausio mokslinio tyrimo apžvalga (Nacionalinių ir 
bendruomenės tarnybų korporacija, 2007 m.).
14 Žr. Pilietinė visuomenė kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų partnerė. Europos piliečių veiksmų tarnyba. 
2004 m. lapkričio mėn.
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pripažįstamas kaip projektų bendrafinansavimas, ir sukurti priemones, kurios leistų 
tinkamai įvertinti savanorišką darbą; džiaugiasi dėl kai kurių Komisijos generalinių 
direktoratų pastangų patvirtinti labiau suprantamą požiūrį dėl savanoriškos veiklos, kaip 
ES finansuojamų projektų finansavimo dalies;

7. ragina Komisiją skatinti galimybes vyresniems savanoriams naudotis programomis, kurios 
vykdomos greta programos „Veiklus jaunimas“ arba šią programą papildo, taip pat
skatinti specialias programas, kurios remtų įvairių kartų savanoriškas veiklas;

8. ragina valstybes nares skatinti savanorišką veiklą visose – tikrosiose ir virtualiose –
bendruomenėse, pavyzdžiui, savanorišką veiklą šeimose ar socialinės atskirties grupėse ar 
grupėse, kurios tradiciškai nesiimtų savanoriškos veiklos;

9. ragina Komisiją sustiprinti savanoriškos veiklos pripažinimą (išduodant „Jaunimo pasą“) 
veikla, ugdančia įgūdžius ir žinias, užtikrinant, kad savanoriška veikla bus vertinama ne 
kaip formaliojo mokymo priedas, o kaip papildymas; taip pat ragina ištirti bendros 
sistemos ir kalbos, taikomų nacionalinių ir (arba) vietinių priemonių veikimui, sukūrimo
galimybes, kad būtų padidintas savanorių judumas;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, ar reikėtų priimti Europos savanorių 
chartiją, nustatančią savanorių organizacijų vaidmenį, jų teises ir pareigas;

11. ragina Komisiją, valstybes nares ir regioninės bei vietinės valdžios institucijas skatinti 
savanorišką veiklą visų lygmenų švietimo programose, sudarant galimybes imtis 
savanoriškos veiklos jau ankstyvuose švietimo sistemos etapuose, kad tokia veikla būtų 
vertinama kaip įprastas indėlis į Bendrijos gyvenimą; ir toliau skatinti tokią veiklą 
mokiniams augant, pavyzdžiui, trečiajame švietimo lygmenyje palengvinti „mokymąsi 
teikti paslaugas“, kai studentai, rašydami savo diplominius darbus ir (arba) darbus 
moksliniam laipsniui gauti, dirba su savanorių ir (arba) bendruomenės grupėmis pagal tam 
tikrus partnerystės modelius, skatinti ryšius tarp savanoriškos veiklos ir švietimo sektorių 
visais lygiais, taip pat skatinti savanorišką veiklą kaip mokymosi visą gyvenimą dalį;

12. ragina Komisiją ištirti, ar priimant Bendrijos teisės aktus galėtų būti sukurtas teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis savanorių organizacijos pirkimų atveju būtų atleistos nuo 
pridėtinės vertės mokesčio;

13. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, sukurti darnią savanoriškos 
veikslo infrastruktūrą, kuri sudarytų sąlygas išspręsti tam tikras problemas, pavyzdžiui, 
pagrindinio savanoriškų organizacijų finansavimo klausimą;

14. rekomenduoja 2011 metus paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais;

15. pripažįsta valstybių narių savanoriškos veiklos įvairovę, tačiau ragina valstybes nares, 
regioninės ir vietinės valdžios institucijas, jei įmanoma, mokytis vienoms iš kitų visais 
lygiais keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais;

16. rekomenduoja skatinti tarptautinius savanoriškos veiklos projektus;
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17. ragina Europos Komisiją visose politikos srityse ir teisės aktuose diegti „savanoriškos 
veiklos – draugiškumo“ principą;

18. ragina atitinkamas suinteresuotąsias šalis piliečiams suteikti tinkamą informaciją apie 
galimybes imtis savanoriškos veiklos;

19. ragina Komisiją greta plano D (dialogas, diskusijos ir demokratija) sukurti planą Į
(Savanorių įvertinimas, įgaliojimas ir įžvelgimas);

20. ragina Komisiją persvarstyti savo vizų politiką dėl pripažintų ES savanoriškos veiklos 
programų dalyvių iš ne ES valstybių, kad būtų įvestas liberalesnis vizų režimas, ypač ES 
kaimyninių valstybių savanoriams;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Regionų komitetui ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Savanoriška veikla duoda ypač daug naudos visuomenei. Savanoriška veikla yra svarbus ir 
apčiuopiamas dalyvaujamosios demokratijos išraiškos būdas, o savanoriška veikla ir aktyvus 
pilietiškumas yra susiję.
Savanoriška veikla daugiausia vyksta vietiniu ir regioniniu lygmeniu, o partnerystė yra svarbi 
priemonė užtikrinti prasmingą savanoriškų grupių dalyvavimą. Tikros partnerystės metodu 
sukurta optimali sąveika rezultatams suteikia tikrosios vertės. Partnerystės principas yra labai 
aiškiai nusakytas Reglamente, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl ERPF, ESF ir 
Sanglaudos fondo.15

Savanoriška veikla vietiniu ir (arba) regioniniu lygmeniu palengvina vietinių veikėjų, kurie 
veikdami įgauna galių, dalyvavimą. Galių įgavimas suteikia pasitikėjimo savo jėgomis ir 
motyvacijos, o regioniniu lygmeniu leidžia svariai prisidėti prie regioninio identiteto 
stiprinimo.
Nacionaliniu lygmeniu toks galių įgijimas gali pakeisti piliečio ir valstybės tarpusavio 
santykių pobūdį, t. y. esami užsakovo–globėjo santykiai pakinta taip, kad pilietis, 
naudodamasis kolektyvinių veiksmų teikiamomis galimybėmis, gali duoti daug naudos 
visuomenei. Reikia paminėti, kad nors išlaikomas bendras teigiamas požiūris į tokį rezultatą, 
„esantieji valdžioje“ ne visuomet džiaugiasi dėl tokio rezultato. Tam yra keletas priežasčių, 
nepamirštant fakto, kad dalyvavimo procedūros gali būti laikomos keliančiomis iššūkį status 
quo ir būti nepatogios. Naujas Europos Sąjungos piliečių veiksmų tarnybos (ECAS) tyrimas 
dėl pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo aštuoniose valstybėse narėse rodo, kad su 
partneryte susijusi padėtis yra nepatenkinama.16 Norint laikytis visų ES institucijų remiamo 
partnerystės principo, būtina pakeisti su šia „Įtraukties iliuzija“ susijusią padėtį17. Baltojoje 
knygoje dėl Europos valdymo18 remiamas „svaresnis žmonių ir pilietinių organizacijų 
dalyvavimas vietinėje demokratijoje“ sudarant įvairių lygių partnerystę.19 Daugeliui žmonių 
dalyvavimas savanoriškose organizacijose gali būti vienintelė demokratinių procesų tiesioginė 
patirtis, be įprasto rinkėjų vaidmens20, todėl atitinkamos valdžios institucijos turėtų 
palengvinti tokį dalyvavimą.

Komisijos komunikate dėl savanoriškų organizacijų ir fondų vaidmens skatinimo teigiama, 

                                               
15 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1260/1999, 9 straipsnis. OL L 210, 2006 07 11, p. 38.
16 Žr. Harvey, B., 2004 m. liepos mėn. „Įtraukties iliuzija“. NVO prieiga prie struktūrinių fondų naujose Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėse narėse. Europos veiksmų tarnybos pranešimas.
17 Žr. Harvey, B., 2004 m. liepos mėn. „Įtraukties iliuzija“. NVO prieiga prie struktūrinių fondų naujose Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėse narėse. Europos veiksmų tarnybos pranešimas.
18 Žr. Komisijos baltąją knygą dėl Europos valdymo, COM (2001) 428 galutinis, Briuselis, 2001 07 25, p. 11, 
3.1.
19 Žr. Harvey, B., 2004 m. liepos mėn. „Įtraukties iliuzija“. NVO prieiga prie struktūrinių fondų naujose Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėse narėse. Europos veiksmų tarnybos pranešimas. 
20 Žr. Komisijos komunikatą dėl savanoriškų organizacijų ir fondų vaidmens skatinimo (1997 m.).
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kad 15 ES valstybių narių nuo trečdalio iki pusės visų gyventojų dalyvauja kokioje nors 
savanoriškoje veikloje21. Kadangi įvairiose valstybėse skiriasi savanorių skaičius ir
savanoriškų veiklų tipai, manoma, kad 27 ES valstybėse narėse savanoriškoje veikloje 
dalyvauja daugiau nei 100 mln. piliečių22. Todėl jei Europos lygmeniu savanoriškai veiklai 
skatinti būtų naudojamos su regioninės politikos kryptimis, taip pat ir Europos fondais 
susijusios priemonės, jei Europos lygiu būtų pripažinta savanoriška veikla ir būtų įsipareigota 
ją skatinti, būtų sudaryta galimybė sukurti tiesioginius ryšius tarp piliečių, jų bendruomenių ir 
ES. 
Vienas didžiausių mūsų iššūkių yra veikti globalizacijos proceso akivaizdoje, ypač kai 
piliečiai suvokia, kad jų ateitį lemiantys sprendimai priimami toli nuo jų ir todėl jaučiasi taip, 
lyg turėtų labai mažai įtakos vykstantiems pasauliniams įvykiams, arba tokios įtakos neturėtų 
visai. Savanoriška veikla gali būti supriešinta kai kuriems neigiamiems globalizacijos 
reiškiniams, t. y. piliečiai nebebūtų vien vartotojai, o savo veikla aktyviai skatintų permainas 
vietos lygmeniu savo bendruomenėje darydami įtaką veiklai, skirtai ekonomikos sąlygų ir 
savo gyvenimo kokybei savo bendruomenėje gerinti ir taip ugdytų priklausymo Europai ir 
tarpusavio ryšio jausmą. Be to, savanoriai gali daryti teigiamą poveikį globalizacijos 
procesams, t. y. dalyvauti virtualioje savanoriškoje veikloje. Virtuali savanoriška veikla – tai 
savanorių internetu atliekama veikla. Ji sudaro galimybę savanoriška veikla užsiimti tiems 
asmenims, kurie negali arba nenori imtis kitokios veiklos dėl laiko trūkumo, asmeninių 
nuostatų, negalios arba tam tikrų įsipareigojimų. Į užsienį keliaujantys savanoriai svariai 
prisideda prie tarpkultūrinio dialogo ir supratimo (pvz., imigrantai, kurie vykdo savanorišką 
veiklą „naujojoje“ bendruomenėje).
Asmeniniu lygiu savanoriška veikla kartu su tarpusavio ryšio jausmu asmeniui leidžia 
pasijausti svarbiam. Savanoriška veikla – tai turbūt pats vertingiausias atsinaujinantis 
energijos šaltinis. 

Apibrėžimas

Šiame pranešime savanoriška veikla apibūdinama šiais kriterijais:
1) savanoriška veikla nesiekiama piniginės naudos, t. y. ji atliekama neatlyginamai;
2) ji atliekama asmens laisva valia;
3) ji teikia naudą trečiajai šaliai, nepriklausančiai šeimos ir draugų būriui;
4) ji atvira visiems.
Yra daug savanoriškos veiklos rūšių, pavyzdžiui, tarpusavio ir (arba) savitarpio pagalba, 
labdara arba darbas kitų labui, kampanijų organizavimas, vertybių propagavimas, 
dalyvavimas ir savivalda.23

Europos savanorių tarnyba (EST) yra tam tikras savanoriškos tarnybos, kurią skatina Europos 
Komisija pagal programą „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m), tipas. Ši programa suteikia 
galimybę jaunimui parodyti savo asmeninius įsipareigojimus ir dalyvauti nemokamose viso 
darbo laiko savanoriškose veiklose užsienio valstybėse ES ir už ES ribų. 

                                               
21 Žr. Komisijos komunikatą dėl savanoriškų organizacijų ir fondų vaidmens skatinimo (1997 m.), p. 4. 
22  „Eurobarometro“ pranešimas „Socialinės tikrovės apžvalga“ (2007 m. vasario mėn.).
23 Savanoriškos veiklos nauda. Praktinės priemonės. Nepriklausomo sektoriaus ir Jungtinių Tautų savanoriai.
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Socialinis kapitalas

Daugeliu atvejų, nors ir ne visada, savanoriška veikla atlieka svarbų vaidmenį kuriant 
socialinį kapitalą. Savanoriška veikla dažnai skatina asociacinę veiklą, taip kuriamas
socialinis kapitalas, ypač kaimo ar ekonomiškai vargingesnėse vietovėse. Gana sunku 
apibrėžti socialinį kapitalą, tačiau ši sąvoka, be jokios abejonės, apima šiuos elementus:
pasitikėjimą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi, socialinius tinklus, elgesį pagal bendras normas,
atsakomybės ir priklausymo pojūtį. Socialinis kapitalas yra nematomas išteklius, 
besislepiantis grupių vidaus ir tarpusavio santykiuose. 

Dokumente „Socialinis kapitalas – trūkstamas ryšys“ pažymima, kad „tradiciškai buvo 
manoma, kad gamtinis kapitalas, fizinis arba pagamintas kapitalas ir žmogiškasis kapitalas 
sudaro tautų turtą ir formuoja ekonominio augimo ir vystymosi pagrindus. Šiuo metu 
pripažįstama, kad šios trys kapitalo rūšys ekonominio augimo procesą apibrėžia tik iš dalies, 
nes šios rūšys neapima būdo, kuriuo ekonominiai veikėjai, siekdami augimo ir vystymo, veikia 
vieni kitus bei jungiasi. Trūkstamas ryšys yra socialinis kapitalas.“ 24

Įvairūs tyrimai parodė, kad savanoriškai veiklai, kaip neatsiejamai socialinio kapitalo daliai, 
tenka svarbus vaidmuo mažinant ekonominius skirtumus.25 Ypač tyrime „Socialinio kapitalo 
ir Europos vertybių tarpusavio ryšio tyrimų apžvalga“26 daroma išvada, kad „su socialiniu 
kapitalu susijusi aktyvi savanoriška veikla daro teigiamą poveikį regionų ekonomikos 
augimui“. Panašių išvadų gauta ir Danielio Moucque’o27 parengtoje ES regionų socialinių ir 
ekonominių skirtumų apžvalgoje, kurioje teigiama, kad socialinis kapitalas yra svarbus 
veiksnys mažinant regioninius skirtumus. 

Savanoriškos veiklos nauda ekonominei sanglaudai

Savanoriška veikla padeda įgyvendinti Lisabonos strategijos uždavinius:

1) Didindama užimtumą
Savanoriška veikla padeda savanoriui įgyti svarbių įgūdžių ir suteikia jam daugiau galimybių 
įsidarbinti. Savanoriai įgyja įgūdžių ir patirties profesinėje srityje. Naujausiame Komisijos 
komunikate dėl jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir dalyvavimo visuomenės 
gyvenime skatinimo28 nurodyta, kad savanoriška veikla suteikia vertingos neformaliojo 
mokymosi patirties, padeda jauniems žmonėms įgyti įgūdžių ir palengvina perėjimą iš 

                                               
24 Grootaert, C. „Socialinis kapitalas: trūkstamas ryšys“. Socialinio kapitalo iniciatyvos darbo dokumentas 
Nr. 3. Pasaulio bankas (1998 m. balandžio mėn.). 
25 Žr. P. Zak ir S. Knack „Labdara ir augimas“.
     Žr. F. Fukujamos tyrimą dėl labdaros, 1995 m.
     Žr. S. Knack ir P. Keefer (1995 m., 1997 m.) dokumentą dėl socialinio kapitalo.
     Žr. II miesto programos Aarhuse vadovės Sonjos Mikkelsen tyrimą „Neturtingų rajonų vystymo modelis“, 
Danija.
26  Žr. T. Van Schaik, Tilburgo universiteto „Socialinio kapitalo ir Europos vertybių tarpusavio ryšio tyrimų 
apžvalgą“.
27 Daniel Moucque bendradarbiauja su Europos Komisijos Regionų politikos generaliniu direktoratu. Jis buvo 
šeštosios reguliariosios ataskaitos redaktorius, taip pat pirmosios sanglaudos ataskaitos bendraautoris.
28 COM(2007)498.
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švietimo sistemos į darbo rinką. Be to, 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba padarė 
išvadą, kad „būtina jausti didesnę atsakomybę už naujosios Lisabonos darbotvarkės tikslus 
vietos lygmeniu, įtraukiant regionų bei vietos dalyvius ir socialinius partnerius“. Taryba taip 
pat pakartojo, kad ši atsakomybė pabrėžiama strateginėse gairėse29. Reikia pažymėti, kad 
savanoriška veikla – tai svarbi priemonė įsidarbinimo galimybėms didinti, tačiau ji neturėtų 
tapti alternatyviu įdarbinimo būdu. Ji taip pat susijusi su mokymusi visą gyvenimą.
Dalyvaudamos savanoriškose veiklose labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
pakeisti savo gyvenimą, aktyviai įsitraukti į visuomenę ir įgijusios naujų įgūdžių ir 
kompetencijos gauti geriau mokamą darbą ar surasti būdų mokytis. 

2) Skatindama socialinę įtrauktį
Su savanoriška veikla susijęs neinstitucinis ir neformalus mokymasis suteikia daugiau 
galimybių tiems, kurie negali pasinaudoti formalaus mokymosi programomis, taip pat ilgą 
laiką darbo neturintiems asmenims. Turimų mokslinių tyrimų duomenimis, savanoriška veikla 
užsiimantys asmenys rečiau būna bedarbiai30. Atsižvelgiant į tai, kad ES beveik vienas iš 
šešių jaunuolių mokyklą palieka per anksti, o vienas iš keturių jaunų žmonių (25–29 metų) 
nebaigia vidurinės mokyklos31, savanoriška veikla gali būti ypač naudinga įsidarbinimo ir 
socialinės įtraukties skatinimo srityse.

Ekonominė savanoriškos veiklos nauda

Remiantis 2007 m. rugsėjo 25 d. paskelbta Johno Hopkinso universiteto ataskaita „Pilietinės 
visuomenės ir savanoriškos veiklos naudos įvertinimas“ 32, ne pelno institucijos (NPI)
daugelyje šalių prisideda prie bendrojo vidaus produkto kūrimo tokia pat dalimi kaip ir 
statybų bei finansų sektoriai ir dvigubai daugiau nei paslaugų sektorius. Tai reiškia, kad 
tirtose šalyse ji sukuria 5–7 proc. BVP dalį. Šios išvados padarytos remiantis duomenimis, 
kuriuos pateikė aštuonių šalių (Australijos, Belgijos, Kanados, Čekijos Respublikos, 
Prancūzijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų) oficialiosios 
statistikos tarnybos. Svarbu pažymėti, kad dar dvidešimt šalių, išsivysčiusių ir besivystančių, 
įsipareigojo paskelbti atitinkamus duomenis, be to, dar daugiau šalių rengiasi tai padaryti. Tai 
aiškiai parodo, kad vis daugiau šalių pripažįsta būtinybę įtraukti duomenis apie savanorišką 
veiklą į nacionalines sąskaitas.

Savanoriškos veiklos nauda socialinei sanglaudai

Savanoriška veikla yra labai svarbi skatinant socialinę sanglaudą. Europos lygiu savanoriška 
veikla praktiškai įgyvendinamos šios Europos vertybės: solidarumas, socialinė sanglauda ir 
įtrauktis. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje žmonėms padeda atgauti tikslo ir atsakomybės 

                                               
29 2006/702/EB: 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. 
7 konstatuojamoji dalis. OL L 291/12.
30 2007 m. kovo 23 d. Paryžiuje (Prancūzija) surengtos Generalinės Asamblėjos Europos savanorių centro (CEV) 
ataskaita.
31 COM(2007) 498.
32 Johno Hopkinso universiteto ataskaita „Pilietinės visuomenės ir savanoriškos veiklos pamatavimas“. 2007 m. 
rugsėjo mėn. www.jhu.edu/ccss.
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jausmus ir kurti savo gyvenimus. 

Įvairių kartų savanoriška veikla
Įvairių kartų savanoriška veikla stiprina jaunimo ryšius su jų bendruomene, nes jaunimas 
tampa vėl atsakingas, tokia veikla suteikia galimybę jaunimui daug nuveikti savo labui. 
Vyresni savanoriai gali prisidėti pasidalydami savo patirtimi ir įgūdžiais. Atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius, vyresni savanoriai yra nepanaudotas mūsų bendruomenių išteklių 
klodas. Jaunimui ir vyresniems asmenims kartu įsitraukus į vietines savanoriškas veiklas,
suartinamos skirtingos kartos ir sudaromos galimybės mokytis vieniems iš kitų, pasiekti 
didesnį tarpusavio supratimą. 

Savanoriška veikla susiskaldžiusioje visuomenėje

Šiaurės Airijoje savanoriai, dažnai remiami PEACE ir INTEREG programų lėšomis, atliko 
pagrindinį vaidmenį susitaikymo ir taikos kūrimo procesuose. Skirtingų socialinių ir politinių 
pažiūrų bei nevienodų religinių įsitikinimų savanoriai dirbo kartu įgyvendindami konkrečius 
projektus ir šia veikla padėjo atkurti pasitikėjimo ryšius tarp susiskaldžiusių bendruomenių. 
Panašus rezultatas buvo pasiektas Kipre ir Baltijos valstybėse. 

Savanoriška veikla gali skatinti integraciją ir kultūrų dialogą

Savanoriška veikla padeda migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams įsitraukti į vietos 
bendruomenę. Be to, ji palengvina kultūrų dialogą bei keitimąsi patirtimi ir gali būti 
priemonė, kuria remdamasis jaunimas, užsiimantis savanoriška veikla užsienyje, įgyja 
teigiamos su įvairove susijusios patirties ir taip prisideda užkertant kelią diskriminacijai ir 
išankstiniam neigiamam nusistatymui.

Savanoriai tiesiogiai prisideda prie kultūrinio vystymosi

Savanorių veikla leidžia užtikrinti didesnes kultūrinės raiškos ir dalyvavimo kultūriniame 
gyvenime galimybes. 

Galutinis komentaras

Parlamente mūsų vaidmuo turėtų apimti didesnės vertės suteikimą, kur įmanoma, geram 
darbui, kurį jau dirba valstybės narės. Privalome užtikrinti, kad laikantis Bendrijos politikos, 
procedūrų ir t. t. bus kuriamos sinergijos, kurios suteiks pridėtinę vertę. 

Turėtume skatinti pilietinės visuomenės ir dalyvaujamosios demokratijos vystymą ir,
lengvindami asmenų tapimą šio proceso dalimi, praktiškai įgyvendinti Europos priartinimo 
prie jos piliečių tikslą. Savanoriškos veiklos ir socialinio kapitalo augimo skatinimas ir 
rėmimas taps neįkainojamomis priemonėmis, siekiant šių tikslų.
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