Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skelbia registraciją į Jaunimo savanoriškos tarybos (toliau – JST)
programą 1-ajam 2021 m. pusmečiui.
Registracija vyksta nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 7 d.
18.00 val. Numatoma Tarnybos pradžia – 2021 m. sausio mėnuo.
Registracijos anketą rasite čia: https://jst.jrd.lt/newCandidate.
JST programa – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29
m., kurios metu jaunuoliai savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje, kartą
per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi, mokosi įveikti
sunkumus, verčia patirtį išmokimais. Tai galimybė jaunam žmogui ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir
geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Savanoriška veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per
mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo sutartyje nurodytos
savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. 6 mėn. nenutrūkstama tarnyba
suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunimo savanoriškos tarnybos
aprašą galite rasti čia.
Pakruojo rajono akredituotos savanorius priimančios organizacijos:
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius
Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centras
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“
Linkuvos socialinių paslaugų centras
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos, Linkuvos miesto padalinys
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių padalinys
VšĮ „Pakruojo ligoninė“
Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Pakruojo kultūros centras
Pakruojo kultūros centro Klovainių skyriaus
Agentūros - visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas
VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras
Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Pakruojo PGT)
Daugiau informacijos: Savanoriškos veiklos mentorė Greta Jasiūnienė, tel. 8 698 450 88,
el. p. greta.jasiuniene@gmail.com.

Kviečiame jaunimą registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą!

