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d. Nr. ______

Organizacijos pavadinimas

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

Organizacijos teisinė forma

Religinė bendruomenė

Organizacijos rekvizitai

Kodas
Adresas

191308069
Fonbergo g. 15, 66120 Druskininkai

Telefono Nr.
El. paštas
Vardas, pavardė

868316477
druparapija@gmail.com
Angelė Paulėkaitė

Telefono Nr.
El. paštas

868316477
angeleip@gmail.com

Kontaktinis asmuo
savanorių klausimais,
savanorių kuratorius

Trumpai aprašykite savo organizacijos veiklą (ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų bazę ir
matoma potencialiems savanoriams):
Parapijos bendruomenės nariai renkasi parapijos namuose. Čia savo vietą randa ir senas, ir jaunas, nes
visus jungia bendras tikėjimas, noras save išreikšti ir daryti gerus darbus.
Savanoriškos veiklos sritis (ties tinkančias variantais pažymėti „+“):
Ekologinė
+ Jaunimo politika
Žiniasklaida ir komunikacija
Gyvūnų globa
Lygios galimybės + Socialinė
Informacinės technologijos + Menas ir kultūra
+ Sveikatos
+ Švietimo
Sporto
Narkotikų,
nusikalstamumo,
kita
prevencija
Kita (įrašyti)
Religinė, tikėjimo praktikavimas
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):
1. Vaikai (7-13 m.)
2. Senjorai.
3. Pagalba tvarkant aplinką, dalyvavimas akcijose.
Aprašykite savo organizacijos motyvaciją priimti savanorius:
Mūsų organizacijos veikla remiasi savanorišku darbu. Visas veiklas, ar tai būtų darbas su jaunimu, ar
su pagyvenusiais žmonėmis vysto ir koordinuoja savanoriai. Parapijos socialinė veikla daugiau
orientuota į pagyvenusių žmonių užimtumą (maldos grupės, bažnyčios tvarkymas, renginiai), šeimų
telkimą (išvykų, seminarų, edukacijų šeimoms organizavimas), vaikų užimtumą (vaikų klubas), bei
caritatyvinės-socialinės veiklos organizavimą (senelių ir vienišų žmonių lankymą namuose), vaikų
vasaros stovyklų organizavimas.
Aprašykite savo organizacijos patirtį dirbant su savanoriais (vietiniais, tarptautiniais, ilgalaikiais,
trumpalaikiais ir kt.):
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Mūsų organizacijoje veikia tik vietiniai savanoriai. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, mamos
auginančios mažus vaikus, gimnazistai. Jie pasirašo sutartis metams.
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):
1. Parapijos Vaikų klubas. Į jį penktadieniais nuo 16 val. iki 19 val. renkasi 7 – 13 metų vaikai.
Bendrauja, žaidžia žaidimus, sportuoja, užsiima kūrybine veikla. Vyksta išvykos, susitikimai su
įdomiais žmonėmis.
2. Bažnyčios tvarkymo talkos vyksta pagal poreikį prieš šventes. Renkasi jaunos ir pagyvenusios
moterys, tvarko bažnyčią, bendrauja.
3. Caritatyvinė veikla apima vienišų žmonių lankymą, renginių organizavimą parapijiečiams.
4. Dalyvavimas socialinėse akcijose. „Maisto bankas“ ir pan.
5. Visada laukiame savanorių vasaros stovyklų laiku.
Per dieną savanoris dirba 2 – 6 val.
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):
Ieškome iniciatyvių kūrybingų žmonių būti su vaikais. Laukiame galinčių įsipareigoti ilgesniam laikui.
Priimame trumpalaikius savanorius vykdant kokį nors projektą. Pvz tvarkant, ar puošiant aplinką.
Pravedant įdomų užsiėmimą vaikams, ar senjorams.
Aprašykite veiklas ir priemones, kurios bus įgyvendinamos, siekiant užtikrinti sėkmingą savanorių
palydėjimą (savanorio konsultavimą, mokymą, pagalbą) ir veiklos tęstinumą:
Savanoris įsilies į Parapijos namų bendruomenę. Pagalbos visada galės kreiptis į vadovą, kitus savanorius.

Kiek savanorių galėtumėte priimti vienu metu:________3_______________
Pastabos (įrašykite tai, kas gali būti svarbu Jūsų organizacijai priimant savanorius ar organizuojant
savanorių veiklą)
Į mūsų bendruomenę ateitų nauji žmonės, pasidalintų savo gebėjimais ir idėjomis.

Ar galite priimti savanorius, turinčius negalią:
- Ne
X - Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
- Taip

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga.
Parapijos namų administratorė
(organizacijos atstovo pareigos)

________________
(parašas)

Angelė Paulėkaitė
(vardas ir pavardė)

