KVIETIMAS SAVANORIAUTI JAUNUOLIAMS NUO 16 IKI 29 M.
Nori išbandyti save naujoje srityje? Nori savanoriauti, bet nerandi kaip ir kur?
Jaunimo savanoriška tarnyba laukia tavęs!
Jei esi 16 – 29 m. jaunuolis, šiuo metu nedirbi ir nesimokai, turime Tau puikų pasiūlymą, kaip
naudingai praleisti savo laisvalaikį, įgyti daug naujų gebėjimų ir patirties! Kviečiame dalyvauti
naujame projekte „Jaunimo savanoriška tarnyba", kuris siekia prisidėti prie jaunų žmonių
aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką. Kokybiškos savanoriškos veiklos metu jauni žmonės bus
įtraukiami į jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias savanoriškas veiklas, kurių metu įgis asmeninių,
socialinių, profesinių kompetencijų.
Jei susidomėjai, Tavęs laukia „Jaunimo savanoriška tarnyba“!
Savanoriauk visoje Lietuvoje!
Jaunimo savanoriška tarnyba kviečia Tave savanoriauti daugiau nei 240 organizacijų visuose
Lietuvos miestuose. Projektas siūlo galimybę savanoriauti savo ar kitame mieste, kur rasi mėgstamą
ir įdomią veiklą.
Išsirink norimą veiklą!
Savanoriauti galėsi jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, turizmo, kultūros centruose,
regioniniuose parkuose, policijoje, miestų teatruose, socialinėse, sveikatingumo įstaigose, gyvūnų
globos namuose, botanikos soduose, muziejuose, bibliotekose, menų mokyklose, darželiuose ar
kitose Tau patinkančiose vietose.
Tobulėk ir kaupk žinių bagažą!
Savanoriaudamas įveik iškilusius iššūkius ir sužinok daug naujo. Čia galėsi tobulinti savo įgūdžius,
išmokti veiklų, kurios padėtų susirasti darbą ir atrasti sau patinkančią sritį. Dalyvauk savęs
pažinimo, asmeninio tobulėjimo mokymuose. Savanoriavimo metu Tau pagelbės draugiškas
mentorius, kuris padės drauge išspręsti visas iškilusias problemas.
Savanoriauk be rūpesčių!
Savanorystės metu poreikiui esant Tau bus padengtos kelionių, privalomojo sveikatos draudimo,
maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos.
Kas gali dalyvauti Jaunimo savanoriškoje tarnyboje?
Jei esi 16-29 m. jaunas žmogus ir šiuo metu niekur nedirbi bei nesimokai, mes laukiam Tavęs!
Kiek truks savanorystė?
Suteikiame galimybę savanoriauti 3 arba 6 mėnesius, 20 valandų per savaitę.
Kaip tapti programos JST savanoriu?
Užsiregistruoti ir užpildyti savanorio anketą gali ČIA.
Daugiau informacijos:
Rasa Aleškevičiūtė
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
El. paštas – informacija@lijot.lt
Tel. nr. – 8 659 55 153

