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Batu Gezer / Unslpash.com

Volunteering For Humanity Forumas 
Tai – forumas, skirtas humanitarinio veiksmo ir darnaus vystymosi sektoriuose dirbantiems ar sa-
vanoriaujantiems žmonėms visame pasaulyje. Jis gali padėti būsimiems, buvusiems ir dabartiniams 
tarptautiniams savanoriams, įvairioms savanorius siunčiančioms ir priimančioms organizacijoms bei 
visiems (ne)formaliojo švietimo dalyviams. 
Savanoriai forume gali sužinoti apie pagrindinius tarptautinės savanorystės aspektus, išgirsti kitų 
savanorių gerąsias patirtis ir patarimus, susipažinti su aktualiais kultūriniais, logistiniais ir kitais klau-
simais bei rasti konkrečių savanorystės ar kitokių galimybių. Tuo tarpu organizacijos forumo erdvėje 
gali keistis informacija finansavimo, savanorių įdarbinimo ir įvairių iššūkių sprendimo klausimais. 

Forumas kviečia visus, kuriems aktuali 
tarptautinė savanorystė humanitarinio 
veiksmo ar darnaus vystymosi srityse, 
dalintis patirtimi, keistis informacija ir 
taip mokytis bei padėti mokytis kitiems!

https://volunteeringforhumanity.vcvolunteers.ie/app/home/forum/
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Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – vietinė, nacionalinė ir tarptautinė; trumpalaikė arba 
ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų ir trūkumų, todėl prieš apsisprendžiant, kur, kaip ir kiek 
laiko savanoriauti, itin svarbu apgalvoti ne tik veiklos kryptį, bet ir kitas detales. Savanoriška veikla 
gali apimti skirtingas sritis – aplinkosaugą, švietimą, komunikaciją, technologijas, administravimą, so-
cialinę gerovę, taikos palaikymą, sanitariją ir kita. Savanoriauti gali bet kokio amžiaus žmonės, norintys 
prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo, tvaresnės aplinkos, įgyti naujų įgūdžių. Svarbu tai, kad tos 
pastangos ir veiksmai būtų reikalingi bei vertingi. 
Šis leidinys yra skirtas globalia savanoryste besidomintiems žmonėms. Tikimės, kad jis padės Jums 
apsispręsti renkantis globalias savanorystės programas, įvertinti skirtingus aspektus – tokius kaip 
etiškumas, globalumas, darbas su bendruomene, ir savanorystės rėmuose tapti atsakingu globaliu 
savanoriu.

Savanorystė – kas tai? 

Savanorystė yra vienas iš būdų, kuriais savanoriai asmenys ar savanorių grupės gali 
prisidėti sprendžiant problemas, viešinti ar didinti žinomumą apie įvairius iššūkius.

Svarbu nepamiršti, kad savanorystė užsienyje remiasi 
tais pačiais principais, kaip ir savanorystė vietinėje 
bendruomenėje:

Savanorystės reikšmė visuomenei:

Savanoriška veikla yra 
pasirenkama ir vykdoma 

laisva valia

Savanoriška veikla 
siekiama suteikti naudos 
visuomenei ir jos nariams. 
Kartu savanoriška veikla 
yra naudinga ir pačiam 

savanoriui

Savanorystė yra būdas 
spręsti konkrečius 

socialinius, aplinkosaugos, 
bendruomeninius ir kitus 

iššūkius

Savanoriaudami 
žmonės remiasi pagarba 

kitų teisėms, orumui, 
tradicijoms ir kultūrai

Savanorystė pabrėžia 
žmogaus teises ir 

lygybę

Savanoriškas darbas 
nėra apmokamas ir 

nėra apmokamo darbo 
pakaitalas

Savanorystė stiprina įvairias sritis: 

Stiprina 
pilietiškumą

Ugdo 
vertybes

Skatina 
humaniškumą, 

empatiją, supratimą 
ir toleranciją

Teikia ekonominę, 
socialinę, 

kultūrinę ir 
politinę naudą

Nepakeičiama 
pagalba 

humanitarinės 
krizės metu ar 

laikotarpiu
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Daugiau nei 10 metų priimame savanorius profesinio 
orientavimo, švietimo, profesinio mokymo, žmogaus 
teisių, gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aplinkos apsaugos 
srityse. Manome, kad tarptautinės bendruomenės 
indėlis yra svarbus jaunimo ir suaugusiųjų gebėjimų 
ugdymui, vietinės savanorystės stiprinimui ir plėtrai, 
tematinių profesinių žinių ugdymui. 
Svarbu, kad savanoriai atvyktų motyvuoti ir pasirengę 
priimti Ugandos įvairovę. Ribotos techninės galimybės 
ar įrangos trūkumas neturėtų numenkinti vietinės 
bendruomenės žinių ir noro stiprinti kompetencijas, 
todėl savanoriai turėtų orientuotis į tai, ką turime, o 
ne į tai, ko neturime. Profesionalumas yra svarbus 
savanorio bruožas, todėl svarbu, kad savanoris išliktų 
visu programos metu, suprastų sąsajas ir įsigilintų į 
kontekstą. Svarbu įvertinti ir kultūros įvairovę, neteisti 
visko pagal savąją, o pagarbiai vertinti vietinių žmonių 
tradicijas ir papročius.

Bob Maahe Turyatunga, 
Uganda

Kartais savanoriai nusivilia, nes jų turėti lūkesčiai 
skiriasi nuo realybės, kurioje jie atsiduria. Todėl svarbu 
iš anksto informuoti būsimuosius savanorius apie 
visas sąlygas – už tai yra atsakinga tiek siunčianti, 
tiek priimanti organizacijos bei pats savanoris. Svarbu 
sąžiningai dalintis informacija ir savanoriui atvirai ją 
priimti – nes tai, kas yra įsivaizduojama ar sukurta 
išorinės nuomonės, neturėtų būti pagrindinis lūkesčio 
pagrindas atvykstant į Ugandą. Turime nuostabių 
savanorystės istorijų, pavyzdžiui, savanorė Ingrid iš 
Norvegijos po programos pabaigos padėjo mums 
įkurti muzikos skyrių. Jos iniciatyva mūsų centre įkurtas 
skyrius, skirtas ugdymo ir švietimo stiprinimui bei 
tikslingam muzikinių gabumų lavinimui.
Kaip organizacija, savanorius mes labai vertiname; 
esame įsitikinę, kad tai leidžia sukurti daug įvairių ir 
netikėtų dalykų, sužinoti, kodėl vieni dalykai daromi 
taip, kaip daromi, ir galbūt pabandyti kitus būdus. Or-
ganizacijoje turime ir už savanorius atsakingą asmenį, 
įskaitant ir vietinių savanorių koordinavimą. Tikimės, 
kad ir savanorystė Ugandoje taps tvaresnė, ir mūsų 
jaunimas turės galimybę vykti ir dalintis į kitus kraštus. 
Neseniai turėjome stažuotoją iš Malavio, kurio darbo 
metu taipogi pavyko sukurti daug teigiamų pokyčių – 
galbūt dėl artimesnio konteksto ir mažiau „kultūrinio 
ieškojimo“. 
Ugandos jaunimo įgūdžių ugdymo centras UYSTO 
(angl. Uganda Youth Skills Training Organization)

GLOBALIOS ISTORIJOS

UYSTO darbuotojai ir savanoriai vienos iš veiklų metų. Nuotr.: UYSTO
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Jungtinių Tautų (JT) organizacija yra sudariusi „Pasaulinių problemų“ sąrašą. Jį sudaro 22 opiausios 
globalios problemos, nors, savaime suprantama, šis sąrašas nėra baigtinis. Veikiau tai yra priemonė 
kritiškai įvertinti globalius iššūkius, kuriuos turėtume suprasti mes visi, kaip globalūs piliečiai. Šis 
sąrašas padeda suvokti tiek sąsajas tarp problemų, tiek tai, kad nei viena problema nėra įgimta (kaip, 
pavyzdžiui, skurdas), o tam tikrų įvykių ir faktorių rezultatas. Kelis iš šių globalių iššūkių paanalizuosime 
detaliau, kas, tikimės, leis jums suprasti globalų kontekstą ir kritiškai vertinti esamas situacijas. 

Jungtinės Tautos ir globalūs iššūkiai 

Maistas

Per pastaruosius kelerius metus badaujančių ar 
alkį patiriančių žmonių skaičius pasaulyje išaugo. 
Skaičiuojama, kad šiuo metu net vienas iš devynių 
žmonių pasaulyje kasdien kenčia maisto nepri-
teklių arba turi pasitenkinti nepilnaverte mityba. 
Maisto trūkumas ir badas yra viena didžiausių 
grėsmių žmonijai. Svarbu suprasti, kad problema 
yra ne tai, kad negalime pagaminti pakankamai 
maisto, bet tai, kad maisto pasiekiamumas dau-
gelyje regionų yra komplikuotas. Tarkime, skurdo 
lygis lemia tai, jog daugelis žmonių tiesiog neturi 
pakankamai pinigų įsigyti maisto, o dėl vyraujan-
čio klimato, klimato kaitos ar kitų faktorių, tokių 
kaip konfliktai, patys jo negali užsiauginti. JT Pa-
saulio maisto programa teigia, kad su maisto pri-
einamumo problema dažniausiai susiduria šalys, 
kuriose pastebimas didžiausias pabėgėlių srautas. 
Ūkininkų išnaudojimas globalioje ekonomikoje 
taip pat prisideda prie maisto nelygybės ir skurdo 
rodiklių. Labai svarbu suprasti maisto nelygybės 
koncepciją: nors maždaug 11 proc. pasaulio gy-
ventojų kenčia maisto nepriteklių, apskaičiuota, 
jog vien europiečiai per metus iššvaisto beveik 
90 mln. tonų maisto (Lietuvoje šis skaičius siekia 
beveik 600 tūkst. tonų). Pasauliui nepajėgiant iš-
spręsti bado problemos, tokia statistika yra mažų 
mažiausiai kontroversiška. 
Tuo pat metu akivaizdu, kad maistingi produktai 
dažnai yra brangesni, nei fasuoti gaminiai ir pus-
gaminiai. Kai kuriose vietovėse galimybė pasiekti 
maistingus produktus yra ribota arba jos iš viso 
nėra. Pakilus maisto kainoms, mažesnes pajamas 
gaunančioms bendruomenėms nelieka nieko kito, 
kaip pasirinkti fasuotus, daug angliavandenių ir 
cukraus turinčius, bet nemaistingus produktus. 
Maisto nepriteklius ar badas nėra bausmė ar 
prigimtis – tai situacija, susiklosčiusi dėl klimato, 
ekonomikos, taikos nebuvimo bei kitų faktorių. 

Pedro Vit B / Unslpash.com
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Globalūs iššūkiai 
sveikatos sistemoje
Sveikatos sistema – kita sritis, kurioje nuolat tyko 
iššūkiai. Sveikatos sistemą pasaulio mastu, be 
pandemijos, krečia ir kiti iššūkiai, tokie kaip he-
patitas, cholera, maliarija, tuberkuliozė ir ŽIV. Dau-
guma ligų kyla dėl konkrečių priežasčių: švaraus 
vandens trūkumas, sanitarinės sąlygos, aplinkos 
tarša. Efektyvesnis švietimas apie vandenį, sanita-
riją ir higieną (angl. WASH: water, sanitation, and 
hygiene) galėtų sumažinti ligų skaičių. Matome, 
kaip operatyviai pasaulis sureagavo į COVID-19 
pandemijos prevenciją ir gydymą, tačiau pastan-
gos gerinti sanitariją dėl to neturėtų sulėtėti ir 
sumenkti.
Nors higienos įgūdžių svarba yra akivaizdi, svarbu 
ugdyti ir supratimą apie pilnavertę mitybą bei 
psichikos sveikatą. Dauguma šalių susiduria su 
išteklių problema, kylančia dėl gamtos ar žmo-
gaus sukeltų katastrofų: pvz., pavojingesniuose 
regionuose gyvenantys žmonės pirmiausia ugdosi 
žinias apie pirmąją pagalbą ar reagavimą ekstre-
malių situacijų metu. Svarstant apie savanorystę 
šiuose regionuose, žinios, susijusios su skubia 
pagalba ar sanitarija, būtų tikrai naudingos. 
Turint mažiau pajamų, užkrečiamosios ligos te-
bekelia didelį pavojų. Skaičiuojama, kad 71 proc. 
mirčių silpnesnės ekonomikos šalyse kyla dėl 
užkrečiamųjų ligų. 

Vaikų sveikatos ir švietimo sistemos stiprinimas 
turėtų vykti paraleliai. Nepakankama vaikų mity-
ba daro žalą vystymosi raidai. Alkani vaikai negali 
koncentruotis ir efektyviai mokytis; jie atsiduria 
rizikos grupėje, nedalyvauja švietimo ir mokymo 
veikloje; dažnas yra priverstas dirbti, kad galėtų 
pasirūpinti maistu. Tai, žinoma, daro poveikį ne tik 
jų akademinėms ar profesinėms perspektyvoms, 
bet ir sukelia kitas socialines problemas: vaikų 
darbą, prekybą vaikais, seksualinį išnaudojimą, 
įvairias priklausomybes. 2017 m. JT apskaičiavo, 
kad maždaug 600 milijonų vaikų pasaulyje negali 
gauti pagrindinių raštingumo žinių. 

Vaikų sveikata ir 
švietimas

Autumn Studio / Unslpash.com

Robina Weermeijer / Unslpash.com
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Lyčių lygybė

Aplinkosauga

Nors moterys sudaro maždaug pusę pasaulio gy-
ventojų, vis dar egzistuoja kultūrinės, istorinės ar 
socialinės kliūtys pilnavertiškam ekonominiam jų 
įgalinimui ir asmeninėms laisvėms. Moterys skur-
desniuose regionuose dažnai netenka galimybės 
mokytis, jų išsilavinimo vertė yra sumenkinama, 
akcentuojamas jų darbas buityje. Moterys dažnai 
vis dar gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai už tą 
patį darbą. Šios tendencijos švaisto potencialą ir 
labai trukdo moterų įgalinimui, kuris ir pačioms 
moterims, ir visai visuomenei atneštų milžiniškos 
naudos. 

JT įvardija tris pagrindines aplinkosaugos proble-
mas: grėsmė gyvybei sausumoje, grėsmė gyvybei 
vandenyje ir išteklių eikvojimas. 
Idealiame pasaulyje visi gyvūnai gyventų natū-
raliomis sąlygomis, tačiau miškų kirtimai, tarša 
ir ekonominė veikla kasdien kelia grėsmę faunai 
ir florai. Perteklinė žvejyba ir netvari žvejybos 
praktika kelia pavojų tiek vandenų ekosistemoms, 
tiek skirtingoms gyvūnijos rūšims. Dėl visuotinio 
atšilimo nyksta koraliniai rifai, dėl to netenkama 
gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų ir nyksta 
vandenynų ekosistemos. Komercinė žvejyba 
neigiamai veikia vietinių žvejų galimybes, kurie 
negali konkuruoti su dideliais pramoniniais lai-
vais. Dėl vandens taršos vandenynuose susidaro 
„negyvosios zonos“ – vietovės, kuriose negali 
išgyventi jokia gyvybė. Dauguma šių problemų 
yra sukeltos žmogaus; užterštumas ir kylantys 
konfliktai dėl išteklių skatina ir žmonių migraciją. 
Nesaugaus vandens šaltinių naudojimas sukelia 
itin dideles sveikatos rizikas ir blogina sanitariją. 
Maždaug du milijardai žmonių visame pasaulyje 
vis dar naudoja žmogaus atliekomis užterštus 
vandens šaltinius. Usgs ZIpuI / Unslpash.com

Oliver Cole / Unslpash.com
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Žinoma, daugelio iš anksčiau išvardintų problemų negalime išspręsti vien 
per bendruomenės projektus – dažnai bendruomenės yra ne problemos 
priežastis, o žalą patirianti grupė. Svarbu suprasti, kad problemos yra 
kompleksinės ir jų sprendimui būtina ir globali, ir lokali politinė valia bei 
sprendimai. Tai turi apimti ir tarptautinių teisių užtikrinimą, taikos palaikymą, 
veiksmingos demokratijos ir etiškos prekybos stiprinimą. Svarbu suprasti šių 
globalių problemų sąsajas ir priežastis, o ne vien priimti rezultatą kaip faktą. 
Kritinis mąstymas padeda geriau į(si)vertinti ir savanorystės veiklos sritį, 
darbo metodus ar efektyvų ir etišką prisidėjimą. Žinoma, kartais analizuojant 
esančias problemas gali būti sunkiau suprasti ir įvertinti asmeninio indėlio 
svarbą. Kompleksinių situacijų suvokimas padės lengviau vertinti situacijas, 
išvengti vietinių žmonių „kaltinimų“ ar „gelbėjimų“, o orientuotis į konkrečius, 
lengviau apibrėžtus tikslus ir veiklos metodus. 
Savanorystė skatina pokyčius. Ji įkvepia, augina ir skatina kurti. Viskas pri-
klauso nuo jūsų motyvacijos ir pasirinkimų. Pasirinkite jums aktualiausią 
veiklos sritį – tik taip veikimas įgis prasmę ir vertę. Savanoriaudami toje 
srityje, kuri jus domina ir motyvuoja, turėsite svaresnį pagrindą, konkretesnį 
fokusą. Kruopščiai ir detaliai suplanuotos savanorystės programos, atlie-
piančios esančius poreikius, gali sukurti pokytį. 

Globalių iššūkių sprendimai ir 
savanorystė

 Pascal Bernardon  / Unslpash.com
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2017 m. dalyvavau penkis mėnesius trukusioje sava-
noriškoje veikloje Nepale. Kadangi esu slaugytoja, 
pasirinkau veiklą, kurioje, maniau, mano indėlis galėtų 
būti didžiausias – t. y. veiklą, susijusią su visuomenės 
sveikata. Darbavomės poromis. Su Agota iš Vengrijos, 
ką tik baigusia bendrosios medicinos studijas, savo 
veiklas pradėjome apklausdamos vietines moteris apie 
jų sveikatą, orientavomės į jų turimas žinias, susijusias 
su moters sveikatos klausimais. Tai padėjo mums ne 
tik geriau suprasti, su kokiomis sveikatos problemomis 
dažniausiai susiduria vietinės moterys, kokių žinių apie 
sveikatą joms labiausiai trūksta ir kokios temos joms 
yra aktualios, bet ir pažinti, įsilieti į bendruomenę bei 
aplinką, kurioje gyvenome. Kitame etape visas šias 
žinias turėjome paversti prevencinėmis kampanijomis. 
Organizavome gimdos kaklelio vėžio bei krūtų vėžio 
prevencijos programas. Jei moterys turėdavo daugiau 
laiko bei susidomėjimo, taip pat aptardavome gimdos 
prolapso bei kontracepcijos temas. Ilgai galvojome, 
kūrėme, piešėme plakatus, schemas, gaminome 
muliažus tam, kad kuo efektyviau pasidalintumėme 
informacija. Sunku buvo ne tik dėl kalbos barjero, bet 
ir kultūrinių skirtumų, todėl visų veiklų metu mums 
talkino vietinės savanorės. Kadangi vietinės moterys 
yra atsakingos už visą namų ūkį, joms tenka daug dirbti 
laukuose, rūpintis vaikais ir šeima, buvo sudėtinga jas 
visas suburti, atitraukti nuo kasdienių veiklų. Trečiasis 
mūsų veiklos etapas buvo mokyklose, su vaikais – 
mokėme vaikus plautis rankas. Man atrodo, jog tai yra 
pats didžiausias stereotipas apie savanorišką veiklą: 
baltasis savanoris atvyksta į skurdžią šalį ir bando 
išgelbėti pasaulį, mokydamas, kaip plautis rankas! „Juk 
ne tai svarbiausia!“, – pasakysite! Tačiau nepatikėsite, 
kiek daug prasmės gali slėptis po tokiu, rodos, menku 
dalyku kaip rankų plovimas! Tai bene pati svarbiausia ir 
reikšmingiausia užkrečiamųjų ligų prevencijos priemo-
nė ir todėl labai svarbu šį įprotį ugdyti nuo mažumės. 
Čia mes susidūrėme su kitais sunkumais – atvykusios į 
mokyklas supratome, jog tam visiškai nėra sąlygų. Nėra 
vandens net atsigerti, ką ir bekalbėti apie rankų plovi-
mą. Pasitelkėme fantaziją ir kūrybingumą – iš tuščių 
plastikinių butelių ir paprasto švirkšto pagaminome 
praustuves. Tam, kad pademonstruotumėm, kaip tai 
veikia, vandenį kartais tekdavo nešti iš namų. Tačiau 
buvo verta! Ši paprasta priemonė leido vaikams geriau 
suprasti, kaip galima panaudoti senus butelius, taip 
mažinant šiukšlių kiekį, ir kaip taupyti vandenį, kad kuo 
mažiau reikėtų jo tempti į namus iš vietinių šaltinių. 
Savo mokymo sesijas pavertėme linksmais neformalaus 
ugdymo užsiėmimais su dainelėmis ir rankų plovimo 
šokio choreografija. Tai parodė ne tik vaikams, bet ir 
mokytojams, jog egzistuoja ir kitokie, smagūs būdai 
informacijai perduoti ir įsisąmoninti. 
Be abejo, prieš vykstant į kitą šalį labai svarbu ir 
pačiam daug skaityti, domėtis, tačiau manau, jog 
vykstant savanoriauti svarbiau yra daugiau sužinoti 
apie veiklas bei žmones, su kuriais gyvensite ir dirbsite. 

Todėl mano rekomendacija – jei priimanti organizacija 
mokymų internetu neorganizuoja, inicijuokite tai patys! 
Iš anksto susipažinkite su žmonėmis, su kuriais ben-
dradarbiausite visą jūsų savanorystės laiką. Tai tikrai 
turėtų padėti geriau pasirengti šiai nepamirštamai 
gyvenimo patirčiai. 
Manau, jog labai svarbūs yra savanorių mokymai dar 
prieš atvykstant į projektą, ugdant ne tik laiko pla-
navimo, organizacinius įgūdžius, bet ir motyvuojant, 
padedant iš anksto susidėlioti prioritetus bei vertybes. 
Grįžusi iš projekto dalyvavau grįžusių savanorių moky-
muose/mainuose, tai buvo puiki proga ne tik įsivertinti 
savo patirtį ir įgytas žinias, bet tuo pačiu įvertinti ir 
indėlį, kurį palikome projekte. Nežinau, ar taip nutinka 
visiems, ar tik aš esu linkusi save nuvertinti, tačiau grį-
žusi iš projekto, nebuvau tikra apie tai, kokią naudą vie-
tinei bendruomenei padarė veiklos, kuriose dalyvavau. 
Mano požiūris apie įvairovę yra toks: net jei tam tikras 
elgesio modelis arba gyvenimo būdas man pačiai atro-
do keistas, tai dar nereiškia, kad jis yra blogas. Manau, 
kad jei tame kontekste jis veikia, tai greičiausiai yra 
būdas prisitaikyti ir išlikti būtent tomis sąlygomis; tad 
kas aš tokia, kad bandyčiau kažką keisti. Aš galiu tik 
patarti, rekomenduoti, tačiau sprendimą priima patys 
to krašto gyventojai ar suinteresuoti asmenys. 
Ši patirtis buvo geriausia, kas man yra nutikę. Ji mane 
privertė kitaip pažvelgti į pasaulį, paskatino mąstyti 
globaliai bei prisitaikyti prie bet kokios susidariusios 
situacijos. 
Monika Tunkulaitė, Europos savanorių tarnybos 
programos projekto „Happy 2.0“ savanorė 
organizacijoje „Volunteer Initiative Nepal“, siunčianti 
organizacija „Vystomojo bendradarbiavimo platforma“

GLOBALIOS ISTORIJOS

Monika, Nepalas
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Darnaus vystymosi tikslai (DVT) 

2015 m.  JT viršūnių susitikime buvo priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė 
2030. Ji pakeitė anksčiau turėtus Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). 
2000–2015 m. TVT gyvavimo metu buvo pasiekta tam tikrų rezultatų: įgy-
vendinti 4 iš 8 tikslų (pasiekta nemaža pažanga mažinant skurdą, vaikų ir 
gimdyvių mirtingumą, didinant pradinio išsilavinimo prieinamumą). Svarbu 
suprasti, kad TVT buvo labiau orientuoti į pagalbą ekonomiškai skurdesnėms 
valstybėms, o DVT pasaulį suvokia holistiškai: lokali situacija ir sprendimai 
daro globalią įtaką. Pvz., kalbėdami apie skurdo mažinimą, kasdieniame 
gyvenime turėtume rinktis etiškos ir atsakingo vartojimo prekes ir paslau-
gas. Darnaus vystymosi darbotvarkė sudaryta iš 17 tikslų ir 169 konkrečių 
uždavinių. Darbotvarkė 2030 taip pat siekia rasti balansą tarp ekonominės, 
socialinės ir aplinkosaugos dimensijų, pabrėžiant partnerystės svarbą. Es-
minis DVT principas yra „Nepalikti nė vieno nuošalyje“. Juo pabrėžiama, kad 
tikslų bus galima pasiekti tik tuomet, jei bus įtraukiamos visos visuomenės 
grupės ir šalys, nepriklausomai nuo vertinimo rodiklių. 
Darbotvarkė 2030 įvardija savanorystės svarbą ir pabrėžia, kad savanorystė 
yra nepakeičiama siekiant DVT įgyvendinimo. Savanorystė padeda apjungti 
ir telkti bendruomenes ir skirtingus partnerius, įtraukiant juos į bendro 
tikslo siekimą. Savanorystė skatina dalintis gerosiomis praktikomis ir didina 
pilietiškumo suvokimą. Darnaus vystymosi tikslai taip pat įvardija, kad būtina 
plėtoti savanoriškos veiklos mechanizmus ir infrastruktūrą, kurti ir stiprinti 
pilietinę erdvę. Rengiant Darbotvarkę 2030 dalyvavo JT valstybės narės, 
tarptautinės bei savanoriškos organizacijos. Dialogas su pilietine visuomene 
ir savanoriais tęsiasi ir toliau – tikslų siekimo ir rezultatų priežiūros, vertini-
mo ir metodų stiprinimo metu. 
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Kas yra savanoriškos veiklos infrastruktūra? Nėra bendro, globaliai apibrėžto 
ir sutarto savanoriškos veiklos infrastruktūros apibrėžimo, kuris būtų naudo-
jamas tiek teorijoje, tiek praktikoje. Skirtingi savanoriškos veiklos dalyviai ir 
organizacijos naudoja skirtingus apibrėžimus. Jungtinės Tautos savanoriškos 
veiklos infrastruktūrą įvardija kaip palankios aplinkos, veiklos struktūrų, 
pajėgumų savanorystės stiprinimui, savanorių sutelkimo ir rėmimo savano-
rystės metu sistemą. Palanki aplinka apima politinę valią ir įstatyminę bazę 
tiek savanorių apsaugai, tiek savanorystės veiklos įgyvendinimui. Veiklos 
struktūra yra metodai savanorių mobilizavimui, palaikymui ir skatinimui. 
Pajėgumai savanorystės stiprinimui apima administracinius savanoriškų 
organizacijų gebėjimus ir techninius išteklius, savanoriškų organizacijų ir 
savanorių gebėjimą prisitaikyti prie kylančių iššūkių, kintančių aplinkybių, 
gebėti užsibrėžti ir pasiekti rezultatus. Siekiant užtikrinti palankią savano-
riškos veiklos infrastruktūrą, dažnai organizacijos, dirbančios su savanoryste, 
jungiasi į nacionalines ir globalias skėtines organizacijas. Taigi, norint 
įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus, svarbu suprasti ir užtikrinti palankią 
savanoriškos veiklos infrastruktūrą. 

Jau beveik metus tarptautiniai ir vietiniai savanoriai 
prisideda prie mūsų veiklos. Daugiausia dirbame su 
bendruomenių įgalinimu sprendžiant socialines pro-
blemas, tarptautiniai savanoriai prisideda prie įgūdžių 
ugdymo specifinėse tematikose. Tarptautiniai savano-
riai iš savo šalies dažniausiai suteikia naujų įgūdžių bei 
patirties. Organizacijai tai padeda išmokti naujų dalykų, 
vyksta abipusiai mainai. Tarkime, turėjome savanorius 
iš Ganos. Su šia grupe dirbome vandens prieinamumo 
stiprinime: įrankiai ir priemonės, galinčios pagelbėti 
bendruomenėms lengviau pasiekti vandenį bei stiprinti 
žinias apie vandens valymo metodus. Bendruomenės 
įgijo naujų įgūdžių, kuriuos gali taikyti praktiškai.
Savanoriams iš kitų žemynų linkime daugiau empatijos 
ir noro bendradarbiauti, o ne vien subjektyviai vertinti 
viską per savo patirtį. Tiek mes, tiek jūs galite daug ko 
išmokti. 

Savanoriškos veiklos infrastruktūra

Madalitso Lazaro,
Malavis

GLOBALIOS ISTORIJOS

Malavis. „Youth and Women for Development Initiatives“ nuotr.
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VIN svarbus holistinis požiūris siekiant įgalinti 
bendruomenes veikti ir reaguoti į kylančius ar susida-
riusius iššūkius. Manome, kad įgalinti bendruomenes 
galima tik stiprinant švietimą ir supratimą apie įvairias 
situacijas, tobulinant žinias apie sveikatos apsaugą, 
ekonomiką ir praktinius įgūdžius. VIN priimdami 
savanorius pirmiausiai atlieka poreikių analizę, kad 
atvykę žmonės tikslingai gebėtų taikyti savo žinias ir 
prisidėtų prie teigiamų pokyčių. Dažniausiai pastebime, 
kad ilgalaikiai savanoriai geba sukurti pozityvesnį ir 
tvaresnį pokytį, nei trumpalaikiai. Matyt, taip yra dėl to, 
kad praleisdami daugiau laiko savanoriai geba perkelti 
savo dėmesį į darbo rezultatą, o ne į kultūrinius ar 
asmeninius potyrius, bei patys geriau jaučiasi, žinoda-
mi, kad gali konstruktyviau prisidėti ir tam turi laiko. 
Suprantame, kad savanoriams reikia laiko pramokti 
kalbą, pažinti ar apsiprasti naujoje kultūroje, suprasti 
savo poreikius, tačiau tai neturėtų užgožti savanorystės 
tikslo – bendruomenės stiprinimo. 
Tarptautinių savanorių priėmimas yra labai naudingas, 
nes vietos bendruomenė turi galimybę pažinti naujus 
požiūris, įgyti žinių ir įgūdžių, pasisemti naujų idėjų ir 
kitokio mąstymo apie savo darbą, praplėsti akiratį apie 
kitas kalbas ir kultūras, suprasti naujas technologijas, 
darbo metodus, efektyvesnį turimų išteklių panaudoji-
mą, plėsti vietos ekonomiką. Remdamiesi ankstesnėmis 
savanorystės patirtimis, VIN sukūrė ir bendruomenės 
poreikių vizualą, kurį galima rasti socialiniame tinkle 
„Youtube“.

Bhupendra Ghimire,
Nepalas

GLOBALIOS ISTORIJOS
Daugelis vietinių jaunuolių sustiprino įvairias žinias, 
kurias gali taikyti tiek vietiniame, tiek tarptautiniame 
lygmenyje. Džiugu, kad vietinis jaunimas taipogi gali 
išvykti į programas užsienyje, viskas nėra orientuota tik 
viena kryptimi, kai savanoriai atvyksta į Nepalą. 
Didžiausią buvusių VIN savanorių palaikymą jautėme 
po žemės drebėjimo. Buvę savanoriai asmenine 
iniciatyva reagavo į mus ištikusią humanitarinę krizę 
rinkdami lėšas savo bendruomenėse, prisidėjo nuotoli-
niu būdu. To dėka galėjome atstatyti tiek pastatus, tiek 
stiprinti vietinių mokytojų ir darbuotojų kompetencijas. 
Per visą VIN istoriją esame priėmę apie 4 500 savano-
rių. Ši patirtis leidžia suprasti, kad dažnai savanoriai 
turi didesnių lūkesčių, nors jiems atvykus visada patei-
kiame realią situaciją. Dauguma tikisi, kad darbai vyks 
taip, kaip ir jų kultūroje; atvykus jiems būna sunkiau 
adaptuotis, pažinti ir gerbti įvairovę bei darbo metodų 
skirtumus. Konfliktai kartais kyla net dėl darbo grafikų 
ar taikomų metodų, kurie turi būti adaptuoti pagal kul-
tūrines ir socialines vietos normas. Stengiamės nuolat 
kalbėtis su savanoriais, kad jie gebėtų būti lankstesni 
ir, užuot vertinę viską per asmeninę prizmę, galėtų 
subalansuoti savo žinių taikymą ir pagarbą esamai 
situacijai. Svarbu gerbti ir vietines vertybes, ir kultūrą. 
Norėtųsi, kad savanoriai dažniau pasitikėtų vietiniais 
žmonėmis ir jų gebėjimais, o ne vien vertintų per 
materialinę prizmę. Pasaulyje nėra nei vieno geriausio 
darbo metodo, nei vienos geriausios tiesos, nei vienos 
geriausios kultūros. Todėl prašome gerbti; nebūtinai 
priimti viską, juk suprantame, kad ir mes, kaip bet kuri 
kita tauta, susiduriame su iššūkiais. Pagrindinė mano 
rekomendacija, galbūt net prašymas savanoriams – at-
minkite, jog turėtumėte būti sprendimo, o ne problemos 
dalis. 

Volunteers Initiative Nepal (VIN) 

Kadras iš tekste minimo filmo. „Water Research Project in Nepal - Volunteers Initiative Nepal“

https://www.youtube.com/watch?v=y_cQnRum7Do
https://www.youtube.com/watch?v=y_cQnRum7Do
https://www.youtube.com/watch?v=y_cQnRum7Do. 
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Atsakingos savanorius priimančios organizacijos skiria laiko tave pažinti ir 
suprasti, kas esi, ką veiki, kuo užsiimi, bent minimaliai įvertinti tavo stipry-
bes ir galimybes tam, kad galėtų užtikrinti, jog savanorystės programa bus 
aktuali ir bendruomenei, ir tau. Savanorystės galimybių ieškojimas – tai 
labiau atsakinga tarptautinio „darbo“ paieška, o ne turizmo pramoga, kur 
„viskas įskaičiuota“. Juk sieki prisidėti ir įprasminti savo laiką ir galimybes, 
o ne vaikytis išgalvotų „gelbėjimo“ mitų? Jei taip – pirmiausia pagalvok 
apie savanoriškos veiklos tikslinę bendruomenę ten, kur vyksi: ar jie gau-
tų iš to kokios nors vertės? Ne viešumo tavo socialinių tinklų paskyrose, 
o bent nedidelės ilgalaikės vertės, dėl kurios tau būtų verta keliauti, o 
jiems būtų verta paskirti tau savo laiką ir dėmesį. Kokią įtaką darys tavo 
buvimas – teigiamą ar neigiamą – itin priklausys nuo tavo paties požiū-
rio, sprendimų ir elgesio, o šiuos svarbu įvertinti dar būnant namuose. 
Bendruomenės dalyvavimas sustiprins ir išlaikys galimą projekto tąsą ir 
tvarumą; pagrindinis žodis, kurį turėtum įsiminti – PARTNERYSTĖ. 

Renkantis savanorystės programą, pagalvok, ar prisidėtum prie užimtumo 
ir kitokio bendruomenės į(si)traukimo skatinimo? Ar neatimi darbo vietos 
iš vietinių gyventojų? Ekonomiškai silpnesniuose regionuose vietinės 
bendruomenės savanorystę dažnai vertina neigiamai, ypač „karštuosiuo-
se“ savanorystės taškuose – didelių savanorystės turizmo organizacijų 
išreklamuotų „būtiniausia pabūti“ vietose; tokie „savanoriai–turistai“ 
veikia ten, kur galėtų dirbti ir užsidirbti vietiniai žmonės. Tad tavo užduo-
tis yra ne atlikti vietinių specialistų darbą, o padėti jiems – prisidėti prie 
papildomo ugdymo, žinių ir gebėjimų stiprinimo, kas praverstų ir ateityje. 

Kas čia blogo, jei dalį savo laiko skiri padėti kitiems? Kaip ir daugybė kitų 
savanorystės aspektų, šis yra puikus, tačiau reikėtų suvokti, kad ne viskas, 
kas paslėpta už „gero darymas“, yra gėris. Savanorystės turizmo atvejai 
yra pilni išnaudojimo, kuomet nesąžiningos organizacijos ar asmenys 
iš turistų uždirba dideles pinigų sumas. Kita skaudi tiesa, kad daugelis 
savanorystės turistų pirmiausia iškelia save kaip „gelbėtoją“, bet vengia 
pagalvoti apie to pasekmes. Socialiniame tinkle „Instagram“ sukurta „Bar-
bė gelbėtoja“ (angl. Barbie Savior) yra puiki savanorystės turizmo parodija, 
tiksliai atspindinti gelbėtojo kompleksą. Iš jos verta daug ko pasimokyti. 

Etiška savanorystė

Ar vietinė 
bendruomenė 
pritaria 
savanoriškos 
veiklos kryptims?  

Ar bendruomenė 
yra įtraukta į 
veiklos planavimą 
ir įgyvendinimą? 

Ką konkrečiai 
veiksiu 
savanorystės 
metu?  

Ar organizacija 
gali pateikti 
veiklos aprašą? 

Šie keli klausimai padės geriau suprasti etiškumo principą renkantis 
globalią savanorystę. Paklausk savęs: 

Galbūt esate girdėję apie etišką savanorystę... Tačiau kas tai yra? Etiška savanorystė – tai vertybė ir 
siekis, kad savanoriška veikla būtų grįsta pagarba, kad ji būtų prasminga ir vertinga tiek savanoriui, tiek 
bendruomenei, kurioje yra savanoriaujama. Etiškos savanorystės koncepcija yra itin aktuali tarptauti-
nės savanorystės plotmėje – kaip padėti nekenkiant? 

https://www.instagram.com/barbiesavior/


 16

„Instagram“ paskyra „Barbė gelbėtoja“ (angl. Barbie Savior)

https://www.instagram.com/barbiesavior/
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„Instagram“ paskyra „Barbė gelbėtoja“ (angl. Barbie Savior)

https://www.instagram.com/barbiesavior/
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Sprendimas, kokia savanoriška veikla užsiimti, prasideda nuo savo patirties ir įgūdžių nustatymo. 
Pradėti galima nuo greito asmenybės įvertinimo: 

Juk nevyksite į kitas šalis daryti to, ko nemėgstate? Šie paprasti, tačiau svarbūs klausimai, kuriuos 
turite užduoti sau, padės išsiaiškinti, kokio tipo projekte jūs iš tikrųjų norėtumėte prisidėti, įvertinant 
tai, kad būsite ne savo šalyje ir savęs supratimas padės tiek jums, tiek aplinkiniams. Jei nesate tikri 
ir norėtumėte išsibandyti keliose srityse – pradėkite namuose. Svari globalios etiškos savanorystės 
dalis yra ta, kaip jūs galite pagelbėti tiems žmonėms ar tai bendruomenei, į kurią norite vykti? Juk pati 
kelionė yra nuostabi patirtis, tad kodėl ir savanorystė neturėtų būti prasminga? 
Antra, galite dar kartą peržiūrėti savo CV. Tai gali pasirodyti keistas žingsnis, tačiau dar kartą peržvelgę 
savo patirtį ir būsimus tikslus, galėsite protingiau pasirinkti. Yra sričių, kurios jums tiesiogiai suteiks 
naudos, taigi ir motyvacija savanoriaujant bus visai kita. Jei projektas jums aktualus, galėsite gilinti 
įgūdžius ir žinias. Etiška prisiminti tai, kad vykstate tam, kad padėtumėte, o ne tik praleistumėte laiką 
kažkur kitur. Vien buvimas kitame krašte naudos niekam tikrai nesukurs. 

Kaip į(si)vertinti ir pasirinkti 
savanorystės vietą? 

Įvertinkite savo gabumus ir stiprybes

Kas man sekasi?             Kas man labiausiai patinka?            Kokios yra mano stiprybės?

 Jesse McCommon iliustracija / https://humanitarianadvisorygroup.org
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Elena Rabkina / Unslpash.com
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Rekomendacinių klausimų sąrašas 
Siekiant nepasimesti gausybėje savanoriauti kviečiančių skelbi-
mų ir programų ir norint priimti tinkamiausią sprendimą, gali 
praversti klausimų sąrašas. Kai išsirinksite kelias potencialias 
programas ar galimybes – sau juos užduokite. Žinoma, dažnai 
informacija yra pateikiama internete, tačiau visuomet galite teir-
autis ir domėtis. Pirmenybę teikite tiems klausimams, kurie, jūsų 
manymu, yra aktualiausi jūsų savanorystės srityje. Klausimai gali 
skirtis nuo savanorystės vietovės ir kultūros, tačiau rekomen-
duojame pasidomėti bent šiais baziniais dalykais: 

Svarbu atsiminti, kad šie klausimai yra skirti ne vien projekto 
ar veiklos detalizavimui, tačiau ir įsivertinimui, ar tu čia būtum 
tinkamas savanoris. Juk kiek įtartina, jei už jūrų marių esanti 
organizacija norėtų priimti bet ką, tarsi jai nebūtų skirtumo, kas 
ir kodėl pas juos atvyksta. 
Atsakingai ir etiškai savanorystei užtikrinti svarbu skirti šiek 
tiek laiko ir atlikti nedidelius tyrimus bei situacijų analizes. Tiek 
veiklos, tiek savanorystės vietos sąrašą galima tęsti ir tęsti, todėl 
labai svarbu tai paanalizuoti: 
Panagrinėk įvairius galimus variantus. Neužtenka atrasti pirmą 
gražiai atrodančią interneto svetainę. Sudaryk sąrašą, užsirašyk 
mėgstamas programas, vietoves, iniciatyvas, kad galėtum paly-
ginti. Tam skyrus laiko, labiau tikėtina, kad būsi patenkinta savo 
galutiniu pasirinkimu. 
Neturint reikalingos kvalifikacijos užsiimti konkrečia veikla 
savo krašte, greičiausiai ja nederėtų užsiimti ir užsienyje, o  
ypač – neturint kvalifikacijos ar ją įrodančių dokumentų. Apsau-
gok save atlikdamas tyrimus ir kalbėdamas su karjeros patarėjais 
savo šalyje, kad įsitikintum, jog esi organizuotas ir atsakingas. 
Norėdama būti atsakinga (t. y. elgtis etiškai), turi įsitikinti, kad 
esi pasirengusi skirti save 100% tam projektui, kuriame nori da-
lyvauti. Niekam nereikia, kad atvykęs savanoris tik apsidairytų ir 
po keleto dienų nuspręstų grįžti namo ir verčiau praleisti vasarą 
su draugais. Įsipareigojimas yra pagrindinis dalykas. Norint tapti 
etišku savanoriu, reikia nusiteikti atiduoti save visą ir savanorys-
tės vietoje likti visą iš anksto sutartą laiką. 
Savanorių tarnybos organizacijos (angl. Volunteer Service Orga-
nization) direktorius neseniai pareiškė, kad trumpalaikiai sava-
noriai gali padaryti daugiau žalos nei naudos, o britų laikraštis 
„The Guardian“ savanorystės turizmą apibūdino kaip naująjį 
kolonializmą, kuomet geranoriškų idealistų armijos diegia savo 
pasaulėžiūrą juos priimančioms bendruomenėms, ypač Afrikoje 
ir Azijoje. 

Kaip atrodytų mano, kaip 
savanorio, darbo diena? 
Ar turėsiu laisvalaikio? 

Kur galiu rasti ankstesnių 
savanorių atsiliepimus, 
arba kaip su jais 
asmeniškai susisiekti? 

Kiek laiko trunka šis 
projektas (konkreti 
iniciatyva, veikla, kur 
norite prisidėti)? Ką 
savanoriai jau yra 
pasiekę? 

Kiek kitų savanorių 
bus kartu su manimi? 
Kaip dažnai savanoriai 
keičiasi?

Kokių daiktų ar priemonių 
man reikėtų turėti? 

Ar yra kokių nors 
specialių taisyklių ar 
nuostatų, apie kurias 
turėčiau žinoti? 

Kur ir su kuo aš gyvensiu? 

Kokie yra pagrindiniai 
veiklos tikslai, kurių 
siekiama mano buvimo 
metu? 

Kokios yra savanorių 
saugumo užtikrinimo 
priemonės ir 
rekomendacijos? 

Jei savanorystės 
programa yra mokama, 
tuomet kur, kam ir kaip 
bus naudojami mano 
pinigai? 

Ar organizacija turi  
etiškos ir aplinkai 
draugiškos savanorystės 
nuostatas? Kokios jos 
yra? 

Kokius įgūdžius 
rekomenduotumėte 
sustiprinti iki man 
atvykstant? 

https://www.theguardian.com/education/2011/jul/30/gap-year-volunteers-demos
https://www.theguardian.com/education/2011/jul/30/gap-year-volunteers-demos
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Ruošiantis išvykimui labiau jaudinausi dėl programos 
turinio, ruošiausi pamokoms, domėjausi apie konkrečią 
tų sričių situaciją Indijoje. Žinoma, tai buvo naudinga 
informacija, tačiau dabar suprantu, kad būtų pravertę 
pasidomėti ir apie kultūros skirtumus (siūlau palygi-
nimo įrankį: hofstede insights), kurie paprastai nėra 
aprašomi keliautojų tinklaraščiuose ar knygose, nero-
domi youtubės filmukuose, nes tai yra žymiai gilesnė 
informacija. Ruošiantis GLEN stažuotei seminarai buvo 
organizuojami visai grupei – maždaug pusšimčiui 
žmonių, vykstantiems į įvairiausias pasaulio šalis. To-
dėl kultūriniai skirtumai buvo aptarti tik bendrai, o ne 
kam konkrečiai ruoštis vykstant į kiekvieną šalį. Tačiau 
tikriausiai tai yra labai individualu, kam kokių žinių 
trūksta – svarbu bandyti suprasti jau nuvykus ir lanks-
čiai reaguoti į įvairius aspektus ir netikėtas situacijas.
Renkantis savanorystės programą, pirmasis mano siū-
lomas žingsnis yra aiškiai į(si)vardyti, ką jai gali duoti 
ir iš jos pasiimti tu pati. Į programą važiavau turėdama 
kelis pasiūlymus ir ieškodama galimybės juos įgyven-
dinti. Taip pat nuvykus geriausia pradėti nuo galimybių 
ir lūkesčių išsiaiškinimo, kad abi šalys – ir savanorė, 
ir ją priimanti organizacija – liktų patenkintos. Derėtų 
apgalvoti ir tai, kaip tavo buvimas ten galėtų būti 
naudingas ir ateityje. Tęstinumui palaikyti padeda skai-
tmeninimas, pavyzdžiui, mano savanorystės metu per 
grafinio dizaino pamokas surašėme aiškias instrukcijas, 
kaip sukurti plakatą, skrajutę, vizitinę kortelę ir pan.; 
ši medžiaga organizacijoje išliko ir ja toliau galima 
naudotis. Patarčiau visiems būsimiesiems savanoriams 
pamąstyti apie tai, kas jiems išvažiavus paliktų išlieka-
mąją vertę. 
Dažnas savanoris įsivaizduoja važiuojantis per keletą 
mėnesių išgelbėti pasaulį. Tai turėtų būti atmetama 
ir paaiškinama pirmajame atrankos etape, pasiūlant 
informacinių šaltinių sąrašą savišvietai. Manau, tai yra 
pagrindas, kurį reikia suvokti ir įsisavinti, kad galėtum 
būti organizacijos ar šalies ambasadoriumi. Išvykus į 
kitą šalį tikrai iškils situacijų, kurios perkratys mąstymą, 
suvokimą, įsitikinimus, vertybes. Neturint stipraus pa-
grindo, jose labai lengva paslysti, pakenkiant tiek prii-
mančiai šaliai, tiek sau. Man buvo itin sunku patylėti si-
tuacijose, kurios, mano akimis, buvo neteisingos, tačiau 
dabar džiaugiuosi, kad į projektą vykau ne viena – su 
kolege viena kitą paprotinome. Susidūrus su įvairiomis 
situacijomis, jas vertiname per savo kultūros prizmę, 
kuri mums tuo metu atrodo teisingiausia tiesa, tačiau 
realybė ta, kad ji gali skirtis ir mes neturime teisės kišti 
savosios kultūros kitai. Mane gniuždė suvokimas, kad 
negaliu kovoti už savo tiesą, tačiau dirbant universitete 
reikėjo ypač kruopščiai rinktis žodžius. Todėl svarbiau-
sia priimti faktą, kad atvykstame pirmiausia klausytis, 
tik po to kalbėti ir veikti. 
Pirmiausia būsimiesiems savanoriams siūlau suda-
ryti sąrašą dalykų, kurie, jų nuomone, bus kitokie 
nei savajam krašte – nuo kalbos iki klimato. Tuomet 
reikėtų įvardyti, kokią įtaką tai gali turėti, kur gali kilti 

Monika, 
Indija

problemų. Be to, reikia kiek įmanoma geriau susipažinti 
su šalies ir organizacijos, į kurią vykstama, kultūra, 
pabendrauti su buvusiais programos dalyviais. Kiek 
galima daugiau išsiaiškinti apie projektą. Atsisakyti 
visų lūkesčių ir psichologiškai ruoštis nenuspėjamoms 
situacijoms bei patirtims. 
Išvykdama trims mėnesiams tikrai nesitikėjau užmegzti 
ryšių visam gyvenimui, o dabar žinau, kad žlugus planui 
A ir B, esu visada laukiama Indijoje. Ką reiškia trys 
mėnesiai namie ir ką reiškia trys mėnesiai išvykus? Tai 
buvo itin produktyvus, turiningas ir turtingas laikas.

Monika Banelytė, programos GLEN dalyvė Don Bosco 
koledže, siunčianti organizacija „Vystomojo bendradar-
biavimo platforma“

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
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Etiška organizacija
Bandant rasti etišką savanoriškos veiklos organizaciją, pirmiausia reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kaip organizacijos save pristato ir pateikia savo 
programas. Antrasis žingsnis – konkretūs klausimai organizacijai; trečiasis 
– savianalizė. Dauguma žmonių paprastai dėmesį skiria tam, kiek kainuoja 
programa arba, jei ji nemokama ar remiama donorų – kokių papildomų iš-
laidų gali būti, į kokią šalį vykti, kokia projekto veikla ir kada galima keliauti. 
Norint rasti gerą savanoriškos veiklos organizaciją, reikėtų:
Atidžiai peržiūrėti nuotraukas ir terminus, kuriuos organizacija vartoja 
pasakodama apie savo šalis–partneres. Jei nori vykti į etišką organizaciją, 
svarbiausia yra santykių, kuriuos siunčianti organizacija palaiko su pri-
imančia organizacija, kokybė. Reikia rasti organizaciją, turinčią pagarbų ir 
orų, o ne globojantį ar kolonialistinį požiūrį į ekonomiškai besivystančias 
šalis–partneres. Etiški apibūdinimai ir nuotraukos, o ne skurdo pornografija,  
menkinimas vaizduojant vietinius žmones kaip bejėgius, neveiksnius ir neį-
galius veikti. Saugokis organizacijų, kurios savo projektams iliustruoti nau-
doja daug vaikų nuotraukų. Kolonijiniais laikais ekonomiškai besivystančios 
šalys, ypač Afrikoje, buvo laikomos „vaikiškomis“, kas, vakariečių manymu, 
suteikė jiems „teisę“ perimti viską į savo rankas, atlikti suaugusių ir „geriau 
viską žinančių“ tėvų vaidmenį. Tokios „vaiko“ (ekonomiškai silpnesnių kraštų) 
ir „suaugusiojo“ (baltųjų vakariečių) rolės, deja, vis dar gyvuoja daugybės 
žmonių galvose ir nulemia globojantį požiūrį bei siekį „mokyti“, „gelbėti“, 
„civilizuoti“. Ši tendencija apie „trečiajį pasaulį“ pasireiškia tokiais etapais:
1. Priveligijuotas asmuo nuvyksta į ekonomiškai silpnesnę šalį. 
2. Praleidžia joje savaitę ar mėnesį.
3. Sugrįžta su „gyvenimą keičiančios“ patirties nuotraukomis.
4. Ragina vykti kitus. 

Svarbu suprasti, kad „baltųjų ašaros“ ir „meilė“ negali būti jokių problemų 
sprendimo būdas – tam reikia nuolatinio darbo, dėmesio ir rimto požiūrio, 
kokį turėtumėte ir namuose. Nors daugelis nevyriausybinių organizacijų 
vaikų nuotraukas naudoja siekdamos pasirodyti draugiškomis, „nekaltomis“ 
ir panašiai, dauguma didžiųjų rimtų tarptautinių organizacijų vengia naudoti 
vaikų atvaizdus savo reklamai. Tad jei ieškai savanorius siunčiančios ar prii-
mančios organizacijos, kuriai labiau rūpi tarptautinė plėtra, o ne turizmas ir 
stereotipinių vaidmenų žaidimas, atkreipk dėmesį į jų naudojamas nuotrau-
kas ir terminus. Paklausk savęs, ar tikrai šiems vaikams nuotraukose „padėjo“ 
europiečiai ar kiti „vakariečiai“? Ieškok organizacijos, kuri pozityviai atsto-
vauja šalims–partnerėms, ir pagarbiai apibūdina žmones, su kuriais dirba. 
Venk organizacijų, kurios skamba taip, tarsi tu „pakeisi kitų pasaulį“. Saugokis 
tų, kurios kraštą apibūdina per „skurdo ir poreikio“ prizmę – juk kiekviename 
pasaulio krašte yra išradingų, aktyvių vietinių žmonių, sprendžiančių savo 
bendruomenės problemas.

Vieną konkretų aprašą apie nuostabią patirtį gelbėjant „trečiajį pasaulį“ 
galite rasti kitame puslapyje ir paanalizuoti skelbimo tekstą (teksto originalas 
anglų kalba):

https://www.goodthingsguy.com/opinion/what-is-poverty-porn-and-why-is-it-such-a-problem/
https://www.huffpost.com/entry/poverty-charity-media_b_5155627
https://matadornetwork.com/life/dear-volunteers-africa-please-dont-come-help-youve-asked-four-questions/
https://everydayfeminism.com/2016/02/white-people-emotions-tears/
https://www.huffpost.com/entry/little-white-girls-voluntourism_b_4834574
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participants numerous advantages

scary at first, or risky

third world countries

benefits

HIV/AIDS volunteer program

 
what it’s like to live in poverty

gift of shifting your

will undoubtedly change your perspective

for some excitement

volunteer in third world countries

Nauda Jums, o ne vietiniams.

Pavojai, iššūkiai ir kitos išmanytos patirtys.

„Trečiojo“ – menkesniojo – pasaulio vaizdavimas.

Pakartotina nauda Jums.

ŽIV / AIDS program eskalavimas – plačiau pateikta 
apačioje.

Tiesioginė “skurdo pažinimo” galimybė, kaip pramoga.

„Dovana“ mokytis dėka kitų skurdo.

Mokymąsis kitų bendruomenių kaina.

Savanorystė – kaip jaudinanti patirtis, nuotykis.

Nė vieno žodžio apie partnerytę ar vietinės bendruo-
menės poreikius. Vietinė bendruomenė vaizduojama 
tik kaip skurdo objektas, kuri gali pakeisti tavo 
gyvenimą.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kitas panašus aspektas yra pastaruoju metu itin išaugę ir ŽIV/AIDS tipo projektai.
http://www.hsrc.ac.za/en/review/August-2010/aids-orphan-tourism

http://www.hsrc.ac.za/en/review/August-2010/aids-orphan-tourism


 24

Jei nežinai, kaip spręsti problemas konkrečioje veikloje savo šalyje, vargu, 
ar vertėtų jas bandyti spręsti ir kitur. Jei neturi jokios patirties, pavyzdžiui, 
slaugos srityje, vargu, ar vertėtų prisidėti prie sanitarijos ar sveikatos projektų. 
Yra žinoma daug atvejų, kuomet užsieniečiai savanoriai be jokio medicininio 
išsilavinimo praktikuoja mediciną kituose žemynuose. Ar norėtum, kad tave 
„gydytų“ toks žmogus be patirties? Nesvarbu, kur vyksti ar kokia turtinga ar 
neturtinga šalis tai yra: tas kraštas nėra ir negali būti tavo eksperimentas, jo 
žmonės nėra ir negali būti tavo bandomieji triušiai. 
Jei nori savanoriauti mokykloje, bet apie ugdymą nieko neišmanai, išbandyk 
save savanoriaudamas kaip klasės auklėtojų padėjėjas, padėk rengti popa-
mokines programas ir pan. Šiuo atveju, pradedant mokyti vaikus užsienyje be 
jokios švietimo patirties yra tiesiog savojo ego pamaloninimas, neatnešantis 
jokios naudos tavo „mokamiems“ vaikams. Kritiškai įvertink organizacijas, 
kurios sutinka su viskuo, ko tu reikalauji ir nieko detaliau apie tave nenori 
žinoti. 

Gera organizacija visada iš pradžių nori įsitikinti, kad siunčia ar priima 
tinkamus žmones. Organizacijos, vykdančios interviu ar panašius atrankos 
procesus, greičiausiai labiau domisi siunčiamų ir atvykstančių savanorių 
darbo kokybe nei tos, kurios to nedaro. 

Esi tarptautinis savanoris, tad tikriausiai ruošiesi išvykti ilgesniam laikui. 
Kuo labiau būsi tam pasirengęs, tuo geriau vyks tavo adaptacija ir veiklos. 
Pasiteirauk apie organizacijos siūlomus mokymus ir palaikymą prieš išvy-
kimą. Organizacijos, komunikuojančios programos metu, tuo parodo, kad 
tavimi rūpinasi. 

Ar organizacija 
vykdo būsimųjų 
savanorių 
atranką? 

Ieškok 
organizacijos, 
kuri atitiktų 
projekto 
savanorių 
įgūdžius ir apie 
juos teirautųsi. 

Pasirengimas 
prieš išvykimą ir 
grįžimą. 

Etiška organizacija – tęsinys

Alisa Santikarn iliustracija / Varsity
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Daugybei savanorių agentūrų varžantis dėl kiekvieno savanorio mokesčio, 
savanoriai jas turi rinktis itin atidžiai. Dauguma labdaros ir nevyriausybinių 
organizacijų ieško savanorių prisidėti prie tam tikrų darbų ir tam nerei-
kalauja jokios kvalifikacijos, retai atsižvelgia į priimančios bendruomenės 
interesus. Lengviausias būdas rasti savanorystės programą, žinoma, yra per 
įvairias organizacijas – tačiau svarbu suvokti, kad kai kurios organizacijos 
yra ne kas kita, kaip gerai išreklamuotos atostogų kompanijos. 
Savanorio kaip „atogrąžų miško gelbėtojo“ ar „atokių genčių auklėtojo“ įvaiz-
dis yra labai žalingas. Šiandienos savanoriai dirba įvairiose srityse, tokiose 
kaip biochemija, sportas, apskaita, vietos ekspertų kvalifikacijos tobulinimas; 
jie geba kurti pridėtinę vertę. Etiškos organizacijos savanorius siunčia tik 
į tuos projektus, kuriems reikalingi savanorio turimi įgūdžiai, todėl ieškok 
savanorio pozicijos, kurioje galėtum panaudoti įgūdžius, kuriuos naudoji 
savo darbe ar veikloje. Jei neturi įgūdžių savanoriauti tam tikroje srityje savo 
šalyje, kodėl tai neturėtų galioti ir mažiau ekonomiškai stipresnėse šalyse? 
Tai ypač svarbu švietimo ir socialinėje srityse. Daugelis mokyklų priima 
savanorius be jokio išsilavinimo, tačiau vaikai daugiau išmoksta iš tų, kurie 
turi realios ugdymo patirties. Atmink, kad etiškai savanorystei reikia daug 
daugiau nei gerų norų ir ketinimų. Daugumoje paramos projektų ieškoma 
savanorių, kurie mėnesius ar net metus galėtų praleisti su krizinėse situaci-
jose esančiais žmonėmis. Jei turi tik kelias savaites, derėtų atidžiai apgalvoti 
savo pasirinkimą. 
Savanorišką veiklą galima skirstyti į plėtrą ir išsaugojimą. Plėtros projektai 
apima veiklas, kurios padeda žmonėms švietimo, sveikatos priežiūros, va-
dybos kompetencijų kėlime ar kt. Gamtosaugos projektai dažniausiai skirti 
gyvosios gamtos stebėsenai, išsaugojimui ir aplinkosaugos švietimui. 
Daugelis aplinkosaugos organizacijų kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems 
savanoriams siūlo įvairias programas, dažniausiai gamtosaugos ir švietimo 
srityse. Be specifinio gamtos mokslų išsilavinimo, savanoriai gali rasti pro-
gramas, kurių metu stebi nykstančias rūšis ar padeda mokyti vietos bendruo-
menes apie gamtos išsaugojimą ir aplinkos turizmą. Daugeliui nacionalinių 
parkų ir gamtos draustinių reikia pagalbininkų.
Dažniausiai plėtros ir išsaugojimo projektams ieškoma kvalifikuotų sava-
norių. Darbuotojų trūksta retai, o nekvalifikuoti savanoriai išties gali atimti 
darbą iš vietinių žmonių. Vietoj to paieškok projektų, kuriuose būtų reikalingi 
konkretūs tavo turimi įgūdžiai. Savanoriaujant užsienyje, būtina pasirinkti 
projektą, kuris iš tikrųjų pakeistų arba prisidėtų prie pokyčio bendruomenėje 
ir visuomenėje. Savanorių organizacijos ir savanoriai turi žinoti savo darbo 
naudą ir aiškiai suvokti galimus spąstus, į kuriuos patenkama su naiviu 
įsitikinimu, esą vien pats geranoriškumas tikrai daro gera. 
Gerai organizuotas savanorystės laikotarpis užsienyje gali būti naudingas 
tiek savanoriams, tiek juos priimančiai bendruomenei. Tavo energija, įsipa-
reigojimas, įgūdžiai ir žinios gali padėti vystymosi projektams. 
Nenuostabu, kad egzistuoja cinizmas dėl išvykimo į kai kuriuos regionus „da-
ryti gera“. Dažnai ir žiniasklaidoje, ir akademiniuose tyrimuose kritikuojamos 
savanoriškos praktikos, tik didinančios naštą bendruomenėms ar aplinkai. 
Pernelyg dažnai kalbama apie organizacijas, išnaudojančias bendruomenes 
ar atimančias darbą iš vietinių žmonių, apie užslėptą darbą ar išnaudojamus 
savanorius, kuriems pavedamos atsakomybės, viršijančios jų įgūdžius. Turime 
suprasti šias praktikas ir jų vengti. 
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Nepale penkis mėnesius praleidau organizacijoje VIN 
pagal Europos savanorių tarnybos projektą. Savanorys-
tės programa buvo orientuota į švietimo ir mokymosi 
proceso stiprinimą Okhaldungos regione. Tikslo sie-
kimas buvo ganėtinai kompleksiškas ir priklausė nuo 
vietos bendruomenės, vietos organizacijos ir mūsų ben-
dradarbiavimo. Bendrai vertinčiau, kad buvo pasiekti 
geri rezultatai, įvykdyti užsibrėžti tikslai. Ugandoje 
tris mėnesius praleidau GLEN stažuotės programoje. 
Stažuotės tikslas – švietimas, vietos bendruomenės 
įgalinimas ir profesinių įgūdžių stiprinimas Kikoma 
Parents Orthodox mokykloje. 
Man pačiam buvo svarbiausia išsigryninti asmeninę 
motyvaciją ir srities, kurioje noriu dirbti, supratimą. 
Pasirengimo etape taip pat buvo svarbu išsiaiškinti, ar 
mano įgytos žinios bus pritaikytos, ar aplinka, į kurią 
keliauju, leis tobulėti profesiniame lygmenyje – tiek 
man, tiek ir pačiai bendruomenei. Ganėtinai svarbus 
elementas programoje yra bendras savanorio ir prii-
mančios organizacijos supratimas ir bendros kalbos 
radimas. Kitaip tariant, man buvo svarbu išsiaiškinti 
visų pusių interesus ir kaip mes vienas kitą atitinka-
me. Būsimiesiems savanoriams patariu gerai atlikti 
namų darbus: pasidomėti šalies padėtimi, situacija, 
regiono specifika, etiška komunikacija, pasiskaityti 
apie tarpkultūrinę komunikaciją, stereotipus. Visus šiuo 
dalykus žinoti yra labai pravartu. Kadangi studijavau 
antropologiją ir tuo ilgą laiką domėjausi, atvykęs į 
nepažįstamą kraštą žymiai labai racionaliai reagavau 
į įvairias situacijas: buvau pasirengęs. 
Mano galva, svarbiausias dalykas yra adaptacija ir savo-
tiška interkultūracija. Mokymąsi ir dalijimąsi geriausiai 
sekasi derinti tada, kai nesistengi perkurti struktūrų, 
keisti nusistovėjusių praktikų ir metodų. Geriausia yra 
stengtis „įsipaišyti“ į schemas, kurios jau yra sukurtos. 
Mano atveju tai buvo mokyklos, į kurių programas 
stengėmės įsilieti, o ne atkeliauti su savosiomis. Tai 
labai padėjo išmokti naujų dalykų, perprasti vietinę 
kultūrą ir mokymosi stilių, ir tuo pačiu pasidalinti 
patirtimi. Mano nuomone, savanoris/ė, veikdamas/a jau 
egzistuojančiuose rėmuose, tai darys kitaip, nei jį pri-
imanti bendruomenė, ir būtent tokskitoniškumas bus 
tas patirtinis indėlis, naujumas, kuris skatins diskusijas 
ir bendradarbiavimą. 
Parengimas etiškai savanorystei taipogi turėtų būti 
svarbus siunčiančių organizacijų prioritetas ir mokymų 
pagrindas atvykus į šalį. Manau, šia tema turėtų būti 
kalbama atvirai ir kritiškai, įvardijant ir „baltojo gelbė-
tojo“ kompleksą. Galbūt iš pradžių atrodo, kad primeta-

Paulius,
Nepalas

mas tam tikras elgesio modelis, tačiau manau, kad tai 
yra būtina. Nuo turistinio savanorio iki eksperto – visus 
nuo pat pradžių reikia įvesti į tam tikrą etikos kodeksą. 
Man pačiam teko susidurti su vyraujančiu mąstymu, 
kad „gelbėtojo“ sindromas yra tarsi prigimtinė duoty-
bė, neva visiems žinomas ir todėl esą apie jį kalbėti 
nereikia. Prieštarauju: tikrai reikia, nepriklausomai nuo 
savanorio žinių lygio, empatijos ir kultūrinio supratimo. 
Buvusių ir būsimų savanorių pokalbiai visais įmano-
mais ir rūpimais klausimais yra labai svarbu. Mokymus 
koncentruočiau į labai praktinius dalykus, elgesio mo-
delius, kultūrų skirtybes. Stengčiausi kritiškai pateikti 
laukiančius iššūkius ir neužstrigti tik „pozityvinimo“ ir 
„motyvavimo“ stadijomis. 
Turbūt nieko nenustebinsiu pradėdamas vardyti tokius 
esmines rekomendacijas savanoriams kaip motyva-
cija, nusiteikimas, objektyvus situacijos vertinimas, 
pamatuotos ambicijos ir kantrybė. Mano nuomone, 
įvairios misijos/savanorystės, vykstančios vadinamuo-
siuose „karštuose taškuose“, politinė suirutė, ekonominė 
padėtis ir kiti nuo daugelio dalykų priklausantys 
kontekstai darbiniame savanorio lauke gali suponuoti 
tam tikrą beprasmiškumo jausmą pačiam savanoriui. 
Bent tą patyriau aš. Kuomet matai problemos mastą 
arba susiduri su sistemos ydomis, ima svirti rankos 
judėti pirmyn. Būtent šioje vietoje ir turi įsijungti 
prieš tai minėtos savanorio/ės savybės: nusiteikimas, 
situacijos vertinimas ir motyvacija. Dirbant šioje srityje 
labai svarbu nepasiduoti dvejonėms, kad tas nedidelis 
mikro-lygmenyje tavo atliekamas darbas niekaip ne-
atsilieps sistemiškai ir problemos neišspręs iš esmės. 
Labai svarbu nepasiduoti ir siekti to pokyčio nepaisant 
įvairių faktorių prieš. Šiuo keliu judėjau ir aš. Stengiausi 
realiai vertinti situaciją, jog didelių sisteminių pokyčių 
nevertėtų tikėtis, tačiau lokaliu lygmeniu, veikiant 
nedidelėje bendruomenėje galima pasiekti neblogų 
bendradarbiavimo rezultatų.

Paulius Pakutinskas, Europos savanorių tarnybos 
programos projekto „Happy 2.0“ savanoris organizaci-
joje „Volunteer Initiative Nepal“, siunčianti organizacija 
„Vystomojo bendradarbiavimo platforma“
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Sąžiningos prekybos savanorystė 
Sąžiningos prekybos savanorystė reiškia, kad tavo pinigai ir buvimas bus 
naudingi tave priimančiai bendruomenei užsienyje. Sąžiningos prekybos 
savanorystė reikalauja, kad organizacijos investuotų bent minimalias sumas 
į vietos bendruomenes, skatina ilgalaikį įsipareigojimą savo vykdomiems 
projektams, aiškius ir sąžiningus projektų aprašymus, išsamų savanorių 
parengimą. Galiausiai pabrėžiama, kad savanorio išlaidas 100 proc. padeng-
tų organizacija, o ne vietos bendruomenės. Tai taip pat leidžia būsimiems 
savanoriams suprasti, kaip jų laikas ir pinigai pasitarnaus jų projektui. Ieškok 
organizacijų, pateikiančių FTV (angl. Fair Trade Volunteering) logotipą – jis 
užtikrins, kad tavo laikas užsienyje atneš naudos bendruomenei ir nebus 
išnaudojamas. 

Kaip prisidėti prie etiškos savanorystės 
bendruomenėje? 
• Remti etišką verslą. Pasistenk valgyti socialiai atsakinguose restoranuose 
ar vietos bendruomenėse, kurių pelnas yra investuojamas atgal į bendruo-
menes ar į vaikų socialinę priežiūrą. Rinkis įstaigas, kurios moka sąžiningus 
atlyginimus ir sudaro geras sąlygas savo darbuotojams. 
• Pasidalink žiniomis su savo draugais – tavo žodžiai daro didelę įtaką! Jei 
nori gilintis daugiau – užtenka vien internete paieškoti ir kritiškai įvertinti 
tiek nuotraukas, tiek pateikiamą savanorystės programų informaciją. 
• Venk turistinių agentūrų, siunčiančių žmones į „bendruomenes“ ar vaikų 
namus. 
• Paprasčiausias apsilankymas (elgiantis saugiai ir etiškai) padeda stimu-
liuoti augančią turizmo rinką, kurioje dirba daug žmonių. Tau nereikia nieko 
„gelbėti“. 

Rosanna French, 2017

https://bottomlineideas.wordpress.com/2011/11/16/fair-trade-volunteering-or-voluntourism/
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Prieš vykstant į bet kurį kraštą, svarbu susipažinti ir paskaityti apie vietos 
kultūrą ir religiją. Šiuos aspektus svarbu žinoti, nes, pavyzdžiui, galbūt būsi 
ten, kur į kultūros objektus neleidžiama įeiti su šortais ar galbūt kultūriškai 
nėra priimtina dėvėti itin atvirus drabužius. Ypač svarbu į tai atkreipti dėme-
sį savanorystės vietoje bei lankant religinius objektus. Vykstant į kai kurias 
Azijos šalis, svarbu prieš įeinant į kažkieno namus nusiauti batus; kai kuriose 
bendruomenėse artimas kontaktas galimas tik tarp artimų asmenų – ten 
mums įprasti apsikabinimai pasisveikinant ar rankų paspaudimai gali reikšti 
nepagarbą, kaip ir, pvz., krypties rodymas pirštu. 

Pagarba 
kultūriniams 
skirtumams ir 
apranga

Prieš fotografuojant ar filmuojant, visuomet pasiteirauk vietos žmonių, ar 
gali tai daryti. Tai ypač svarbu, norint užfiksuoti privatų asmeninį gyvenimą. 
Nenustebk, jei kai kur bus atsakoma, kad fotografuoti gali tik už užmokestį 
(apie tai plačiau žr. žemiau). Įsivaizduok, kaip jaustis žmogui, kurio kasdien 
prašoma leisti jį nufotografuoti. Nesmagu, ar ne? Atsakyk sau nuoširdžiai 
į klausimą: ar vyktum savanoriauti į užsienį, jei su savim negalėtum pasi-
imti fotoaparato? Ar tai pakeistų tavo savanorystės srities pasirinkimą ar 
motyvaciją? 
Dažnai norisi geriau pažinti vietos kultūrą ir istoriją. Apsilankymas atokes-
nėse vietovėse ar bendruomenėse gali būti nepaprastai praturtinanti ir 
vertinga patirtis, o atsakinga savanorystė gali būti svariu įrankiu siekiant 
naudos bendruomenei. Įsitikink, ar bendruomenė ar gentis, kurioje ruošiesi 
savanoriauti, tikrai sutinka, kad ten savanoriautum ir ar yra davę sutikimą 
turistų vizitams. Jei to negali sužinoti – nerizikuok. Pabandyk paieškoti kitų 
savanorių atsiliepimų, pasiteirauk, kokia yra kitų organizacijų tame regione 
patirtis ir rekomendacijos. 
Jei nori būti etiškas savanoris, turėtum apsvarstyti daugybę elementų. Visų 
pirma – įsitikink, ar organizacija, su kuria dirbsi, yra etiška. Raktinių žodžių, 
tokių kaip „tvarus“ ir „ekologiškas“, paieška yra gera pradžia ieškant internete. 

Fotografijos 
ir vietos 
bendruomenė

Atmintinė savanoriams – etiškumo aspektai

Barbie savior, instagram
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Antra, privalai elgtis pagarbiai nuo pat savanorystės pradžios iki pabaigos, 
ypač mažesnėse bendruomenėse; vietos bendruomenėje būsi pastebėta ir 
atpažinta, tad elgesio standartai turi būti aukšti ir vienodi tiek darbe, tiek 
už jo. Gali būti, jog tave priimanti organizacija ir bendruomenė jau bus 
susidūrusi su nepagarbiu užsieniečių elgesiu, tad pelnyti jų pasitikėjimą ir 
pagarbą užtruks laiko – tačiau tai neturi anuliuoti tavo elgesio kodekso. Būk 
pavyzdžiu kitiems. 
Fotografavimas bet kur ir bet ką užsimanius nėra savaime suprantamas 
dalykas. Ar kamera užfiksuotų žmonių privatumą saugome taip pat atsargiai, 
kaip ir savo? Vaikų išnaudojimas vyksta ir publikuojant jų nuotraukas turiz-
mo, savanorystės, paramos skatinimo tikslais – šis procesas yra vadinamas 
„skurdo pornografija“. Be to, prekyba vaikais ir kiti nusikaltimai prieš vaikus 
yra dar lengviau eskaluojami naudojantis internetu, o nuotraukos gali prie 
šios problemos prisidėti. Tačiau ar net ir paprastos atostogų ar savanorystės 
fotografijos gali netyčia pakenkti vaikams? Ar reikėtų vengti viešinti ir da-
lintis vaikų nuotraukomis interneto svetainėse ar socialiniuose tinkluose? 
Na, o kodėl manome, kad nieko bloga paskelbti mažamečių vaikų, kilusių 
iš Malavio, Indonezijos, Ekvadoro (sąrašą gali tęsti pridedant ką tik nori) 
nuotraukas feisbuke ar kitur, kuomet tokios pačios nuotraukos su lietuvių 
vaikais būtų laikomos pornografija? Kodėl ypač „egzotiškos“ vaikų iš Afrikos 
žemyno nuotraukos yra tokios populiarios socialiniuose tinkluose? O ar vyk-
tum į kaimą Lietuvoje ir fotografuotumėte pirmoje pasitaikiusioje sodyboje 
žaidžiančius vaikus? 

thinkchildsafe.org iliustracija

Daugiau rekomendacijų rasi:
1. https://www.childsafetourism.org/actions/permission-photos-children/
2. https://thinkchildsafe.org/childsafe-in-community-based-tourism/

https://www.goodthingsguy.com/opinion/what-is-poverty-porn-and-why-is-it-such-a-problem/
https://thinkchildsafe.org/childsafe-in-community-based-tourism/
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Gerai, o kaip dėl mūsų elgesio kultūrinių pažinimo vizitų metu į „įdomius“, 
„autentiškus“, „egzotiškus“ kaimus ir bendruomenes? Ar tai skatina neetišką 
elgesį? O gal net priverčia vietinius žmones elgtis „autentiškai“ atvykėlių 
akivaizdoje? Ar etiška kišti fotoaparatą į veidą žmogui, kurio bendruomenėje 
svečiuojiesi? 

Kultūriniai 
vizitai 

Naudingi skaitiniai:
1. https://en.lisapoyakama.org/the-human-zoos-this-less-known-or-unknown-story/
2. https://disgruntledharadrim.com/2015/03/24/
people-are-alike-all-over-the-human-zoo/
3. https://www.vocativ.com/culture/photos/inside-northern-thailands-human-zoos/
4. https://allthatsinteresting.com/human-zoos-photos-history

Mergaitė iš Kongo maitinama per tvorą viename iš paskutiniųjų Žmonių zoologijos sodų 
Europoje. Briuselis, Belgija 1958 m.

Šia tema yra geros dokumentikos, pvz., dokumentinis filmas „Framing the 
Other“ – pasakojimas apie Mursi gentį Etiopijoje ir turizmo jai daromą įtaką, 
apie atvykėlių „egzotiškumo“ paieškas kasdienybėje ir vietinių „egzotiškumo“ 
kūrimą atvykėliams. Tokių ir panašių istorijų apstu visur. Tačiau reikia atminti, 
jog „primityvių“, „egzotiškų“ vietos žmonių paieškos, eksploatavimas parodai 
ir vizitams nėra mūsų laikų išradimas – pasidomėk apie vadinamuosius 
žmonių zoologijos sodus (angl. Human zoos). Juos beregint kyla nemalonus 
jausmas, jog pažengėme ne tiek jau ir daug. 

Kadras iš dokumentinio filmo „Framing the Other“

https://en.lisapoyakama.org/the-human-zoos-this-less-known-or-unknown-story/
https://disgruntledharadrim.com/2015/03/24/people-are-alike-all-over-the-human-zoo/
https://disgruntledharadrim.com/2015/03/24/people-are-alike-all-over-the-human-zoo/
https://www.vocativ.com/culture/photos/inside-northern-thailands-human-zoos/
https://allthatsinteresting.com/human-zoos-photos-history
Framing the Other
Framing the Other
https://rarehistoricalphotos.com/human-zoo-history-pictures-1900-1958/
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Pagarbiai elgtis reikia ne tik su žmonėmis, bet ir su visomis kitomis gyvybės 
formomis. Laukinių gyvūnų trikdymas, jų persekiojimas, sekimas ar eksploa-
tavimas vien tam, kad pamatytum „kitokį kampą“, tikrai nėra etiškas, pagarba 
grįstas elgesys. Tam tikrose situacijose labai trokštant suvenyrinės laukinio 
gyvūno nuotraukos iš arti gali būti keliama grėsmė to gyvūno ramybei ar 
net gyvybei, jau nekalbant apie užsakomąją medžioklę (kuomet sumokami 
dideli pinigai tam, kad neva „įgautum teisę“ nušauti laisvai gyvenantį liūtą ar 
dramblį). Ne visai nekalti yra ir kai kurie gyvūnų rezervatai. Pavyzdžiui, prieš 
vykstant į liūtų parkus svarbu pasidomėti, ar su šiais gyvūnais ten elgiamasi 
etiškai, nes pasitaiko atvejų, kuomet liūtai yra veisiami vien dėl turistų vizitų, 
o sulaukę brandesnio amžiaus ir tapę mažiau patraukliais fotografijoms – 
parduodami užsakomosios medžioklėms.

Laukinė  
gamta

Mokestis vietos žmonėms už leidimą juos fotografuoti yra sudėtingas klau-
simas. Jei žmogus prašo finansinio atlygio, ar etiškiau yra sumokėti, ar atsi-
sakyti fotografuoti? Žinoma, tai individualus sprendimas, nes kai kur žmonės  
pragyvena fotografuodamiesi turistams – pavyzdžiui, vandens pardavėjai 
Marakeše. Tačiau prašymas fotografuoti vaikus už pinigus ar „dovanas“ 
(saldumynus, žaislus ir pan.) visada yra neetiškas, nes tai stiprina paramos 
prašymo iš turistų praktiką ir skatina vaikus užsiimti tokiu uždarbiavimu 
vietoj to, kad lankytų mokyklą. 
Geriausias sprendimas tokiais atvejais yra tiesiog paklausti, ar žmogus 
sutinka būti fotografuojamas. O jei planuoji siųsti savo nuotraukas į įvairius 
foto konkursus, įvertink tai ir per savo prizmę – kaip jaustumeisi, jei tavo 
veido nuotrauka vieną dieną laimėtų tarptautinį konkursą, paplistu internete 
ir žurnaluose, būtų platinama ir komentuojama be tavo žinios ar sutikimo.

Mokestis už 
nuotraukas

National Geographic nuotrauka

https://phys.org/news/2019-07-ways-responsible-wildlife-tourist.html
https://phys.org/news/2019-07-ways-responsible-wildlife-tourist.html
https://www.thesun.co.uk/travel/6344469/shocking-report-details-abuse-of-animals-at-tourist-attractions-in-bali/
https://www.thesun.co.uk/travel/6344469/shocking-report-details-abuse-of-animals-at-tourist-attractions-in-bali/
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/the-cruel-mistake-you-dont-realise-youre-making/news-story/fbee8eba0c3f32e0a29901e5bb1cd934
https://www.lifegate.com/south-africa-lions-breeding-skeletons-hunting
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/11/26/565694874/volunteering-abroad-read-this-before-you-post-that-selfie
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/11/26/565694874/volunteering-abroad-read-this-before-you-post-that-selfie
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Dalijimasis nuotraukomis socialiniuose tinkluose sukelia daug klausimų. 
Žmonės keliauja, fotografuoja ir dalijasi viskuo tokiuose populiariuose  
kanaluose kaip instagramas ar feisbukas. Vieša internetine erdve dažnai 
naudojamasi nesusimąstant apie privatumą ar autorių teises. Tačiau 
svarbios yra ne vien pavienių žmonių nuotraukos. Valstybinės ir privačios 
turizmo įmonės, kelionių ir kitos komercinės organizacijos, kurių informacija 
pasiekia daug asmenų, taip pat turi labai atsakingai įvertinti viešinamos 
informacijos turinį – šios nuotraukas tampa nemokama rinkodaros galimybe 
kitų organizacijų strategijoms įgyvendinti ir formuoja mūsų supratimą apie 
etiškumo ribas. Aiškiai suvokdami etikos aspektus fotografijoje, brangindami 
ir gerbdami kultūras bei papročius ir neviešindami kuo „egzotiškesnio“ ar 
skandalingesnio formato informacijos socialiniuose tinkluose parodome, 
kad gerbiame ne tik kitus, bet ir, pirmiausia, save. Rekomendacijas komuni-
kacijai socialiniuose tinkluose galite rasti čia: Vystomjo bendradarbiavimo 
platforma ir Dochas. 
Noras keliauti ir patirti naujas kultūras iš esmės yra geras dalykas, taip pat 
kaip ir noras savanoriauti. Savanoriaujantys žmonės paprastai tikisi padaryti 
tai, kas jiems atrodo įdomu, aktualu, kuo jie gali pasidalyti su kitais. Tačiau 
savanorystė taip pat kelia daug reikalingų diskusijų; pavyzdžiui, ar savano-
rystės galimybės duoda realios naudos priimančioms bendruomenėms, ar 
vietoj to išnaudoja gerus savanorių ketinimus? Ir ar geri ketinimai tikrai yra 
viskas, ko reikia? Savanoriai patiria ir neigiamų dalykų, išgyvena nusivylimą; 
kartais tai vyksta dėl organizacijos negebėjimų, veiklos ir bendruomenės 
poreikių nesutapimų, tačiau kartais ir dėl egocentrizmo būnant įsitikinus, 
kad „viskas turi būti taip, kaip atrodo geriau man, o vietos žmonių nuomo-
nė man neįdomi“. Deja, tačiau retas savanoris prieš išvykdamas paklausia 
jį priėmusios bendruomenės, ar jie gavo iš jo naudos ir kokios – dažniau 
reflektuojama apie asmeninę naudą sau. Nuoširdžiai įvardyti savo suteiktą 
naudą sunku ir dėl perdėto pradinio idealizmo bei požiūrio, esą „svarbiausia 
tai, kad aš čia pabuvau“, arba dėl per daug užkeltų nerealių tikslų (pvz., men-
kinančiais stereotipais paremto požiūrio, neva „jie išvis nieko neturi, tad ką 
gaus, tas gerai“). Tačiau tokiais atvejais kruopštus savęs įvertinimas padeda 
suvokti, kad kelios tavo savaitės toje bendruomenėje jokios stebuklingos 
įtakos jai nepadarė. 

Socialiniai 
tinklai 

Komunikacija socialiniuose tinkluose: Radi Aid tyrimas 
https://www.radiaid.com/radiaid-research

http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/540
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/540
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/541
https://www.radiaid.com/radiaid-research
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Įvairiomis progomis galite būti kviečiami (arba patys nuspręsti, kad esate 
pakviesti) dalyvauti „dvasinių patirčių“ ritualuose ir tradicinėse ceremonijo-
se. Tai gali būti šventų vietų lankymas specialiomis progomis, bendruome-
nės lankymas jų švenčių metu, arba tokie gydymo ritualai su šamanais kaip 
ayahuasca gėrimas. Ar etiška yra juose dalyvauti? Žinoma, jei tave pakvietė 
asmuo, kuriuo pasitiki, ir jautiesi laukiamas. Tačiau svarbu suprasti, kad nors 
kvietimą ir gavai, sprendimą, ar jį priimti, reikėtų priimti atsargiai – pirmiau-
sia dėl to, kad praktikos ar ceremonijos metu, nors ir nesitikima, kad elgsiesi 
lygiai taip, kaip vietiniai žmonės, tačiau mažų mažiausiai laukiama pagarbos 
vietos papročiams ir tradicijoms bei neįžeidaus elgesio, ypač tokiais jautriais 
momentais kaip religinė ceremonija. Dėl to labai svarbu suvokti ir įvertinti, 
kur būsi, kas vyks, ką daro vietiniai žmonės – tam, kad žinotum, kaip turi 
elgtis, atrodyti ir reaguoti tu. Juk ir į bažnyčią Lietuvoje žengi tinkamai apsi-
rengęs ir nustebtum, per Velykines mišias joje pamatęs iki pusės išsirengusį 
užsienietį, fotografuojantį visus besimeldžiančius.
Tais atvejais, kai jų ir tavoji kultūra bei tradicijos drastiškai skiriasi, labai 
svarbu atidžiai stebėti, kaip elgiasi vietiniai gyventojai, ir prašyti jų leidi-
mo bei patarimo, kaip elgtis ir ką daryti, ką dėvėti, kur stovėti ar sėdėti, ką 
atsinešti, kaip reaguoti į procesą. Vienas dalykas, kurį verta prisiminti prieš 
dalyvaujant tokiose ceremonijose, yra pasiteirauti, ar tie, kas tave kviečia, turi 
tam teisę – t. y. ar kviečiama į jų pačių šventę ir / arba jie yra informavę kitus 
apie tavo dalyvavimą.
Kiekviena ceremonija yra skirtinga: kai kurios yra rengiamos tyloje, kai 
siekiama išvalyti protą ir kūną, kitas gali lydėti muzika būgnų ar giesmių 
pavidalu, kaip būdas patekti į dvasių pasaulį. Jei nuspręsi dalyvauti ce-
remonijoje, ypač tokioje, kurioje galimos ekstremalesnės sąlygos, labai 
svarbu, kad pasitikėtum šeimininko autoritetu ir jo patirtimi lydint ritualą 
ar ceremoniją. Dar vienas praktinis aspektas: ar už dalyvavimą reikia susi-
mokėti? Tai labai keblu. Daugelis šeimininkų gali jaustis įžeisti, jei jiems bus 
pasiūlyta sumokėti, kiti gali patirti išlaidų ir rūpesčių rengdami ceremonijas 
ir dalyvaujant tau. Būk labai atsargus, venk įžeisti, bet pasistenk pasiūlyti tam 
tikrą „užmokestį“ ar kitaip atsidėkoti. 
Specialus yra ayahuasca atvejis. Tai – dažnai atvykėlių trokštamas ritualas 
keliose Pietų Amerikos šalyse, kuriuo siekiama išplėsti dvasinį akiratį ir pa-
tirtis. Ayahuasca yra dviejų augalų – ayahuasca vynmedžio (lot. Banisteriopsis 
caapi) ir chacruna krūmo (lot. Psychotria viridis) mišinys, kuriame yra haliuci-
nogeninės medžiagos dimetiltriptamino (DMT). DMT yra laikomas nelegaliu 
daugelyje šalių, tačiau šis vaistinis augalas yra tūkstantmečius gyvuojanti 
Pietų Amerikos prigimtinių kultūrų dalis, atsakingai vartojama iki dabar. Ša-
manai ir gydytojai, suprantantys, kam ir kodėl galima naudoti šį mišinį, dabar 
yra tapę turistų taikiniu. Tradicinės ayahuasca praktikos vyksta uždarame ir 
gan glaudžiai vienas kitą pažįstančių žmonių rate, todėl „tikros autentiškos 
ceremonijos“, kurios netikėtai vyksta būtent šiandien ar rytoj specialiai tau, 
kelia rimtų dvejonių. Ayahuasca nėra vakarėlio praleidimo būdas ar vaka-
rėlio narkotikas, todėl svarbu įvertinti kelias rizikas. Pirma, reikia suprasti, 
kad narkotinis ar psichotropinis poveikis yra ir galimai bus stiprus. Jei esi 
nepažįstamų žmonių grupėje, atmink, kad šis vaistas ar „vaistas“ gali laikinai 
suparalyžiuoti tavo kūną ir / ar mintis; būta atvejų, kuomet žmonės tokioje 
situacicjoje yra užpuolami, apiplėšiami ar išprievartaujami. Be to, turėtum 
atidžiai patikrinti, ar vartojant ayahuasca nebus priešpriešos su kitais tavo 
vartojamais vaistais, pavyzdžiui, žinomi stiprūs elementų nesuderinamumo 
atvejai su antidepresantais.

Ar derėtų 
dalyvauti 
dvasiniuose 
ritualuose?
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Dažnai kyla ginčai, ar reikia aplankyti šalį, kurioje neseniai vyko ar jau ilgą 
laiką vyksta stiprūs žmogaus teisių pažeidimai, žiaurumas, moterų prievarta, 
ar ją valdo itin korumpuota diktatūra. Nors ir kaip norisi tikėti, kad pasaulis 
tampa taikesnis, tačiau pastaraisiais metais tokie piktnaudžiavimai, deja, 
tampa vis dažnesni. Esminė sąsaja yra prieš keliaujant ar renkantis sava-
norystę pasidomėti šiomis tendencijomis ir pasmerkti tokius nusikaltimus 
priimant sprendimą nesilankyti toje šalyje. Toks atsakas gali suteikti stiprų 
emocinį palengvėjimą ir išryškinti aiškią tavo etinę poziciją. 
Tačiau, žinoma, niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo. Svarbu atskirti vals-
tybinę politiką ir asmeninį sprendimą: pvz., įvedus valstybines ekonomines 
ar kultūrines sankcijas tam tikrai šaliai ar regionui, išlieka klausimas, ar 
santykių nutraukimas tikrai yra geriausias sprendimas. Tačiau tavo asmeni-
niam sprendimui įtakos turėtų daryti kiti veiksniai, tokie kaip pagalba vietos 
žmonėms. Gali būti, kad tam tikro ryšio palaikymas gali turėti poveikio situa-
cijos pagerėjimui (kaip, pvz., šiuo metu yra su Baltarusija). Kitas pavyzdys yra 
Mianmaras. Daugelį metų įvairių šalių turizmo agentūros agitavo nesilankyti 
šioje šalyje, kol nebus nutraukti ekstremalūs išpuoliai prieš jos bendruome-
nes. Nors kelerius metus turizmas Mianmare itin smuko, dabar yra raginama 
jame lankytis, nes tai gali suteikti daugiau naudos vietiniams gyventojams; 
šiuo atveju svarbu jų nepalikti visiškoje izoliacijoje, nes dažniausiai engia-
mieji bus ir pirmieji, labiausiai nukentėję nuo boikoto ar sankcijų. Šri Lankos 
taikos ir teisingumo kampanijos pozicija yra geras pavyzdys: „Mes nepriešta-
raujame žmonėms, lankantiems Šri Lanką. Iš tiesų, manome, kad tokie vizitai 
gali būti labai geri. Jei Šri Lanka bus dar labiau izoliuota, tai gali pridaryti 
daug žalos. Turint omenyje nerimą keliančią žmogaus teisių padėtį, nemano-
me, kad sprendimas apsilankyti Šri Lankoje gali būti lengvabūdiškas. Svarbu 
suprasti ir įvertinti, kaip jūsų išlaidos gali padėti pabloginti žmogaus teisių 
padėtį, paremti žmogaus teisių pažeidėjus ir patarti, kaip jie gali išvengti šio 
poveikio ar jį sušvelninti.“ 
Taigi, prieš išvykstant savanoriauti ar apsilankyti tam tikrose vietovėse, 
esame atsakingi už tai, kad apie juos sužinotume kiek įmanoma daugiau ir 
tik tada priimtume sprendimą, ar mūsų atvykimas turėtų daugiau naudos, ar 
padarytų daugiau žalos. 

Ar dera vykti į 
šalis, kuriose yra 
itin drastiškai 
pažeidžiamos 
žmogaus teisės?

Mpumelelo Macu  / Unslpash.com



 35

Tai yra paprasta, tačiau kartu kontroversiška tema. Juk, regis, nieko sudėtingo: 
svečiuojantis kitame krašte rengtis taip, kad kad būtų gerbiamos socialinės 
ar kultūrinės normos. Tačiau dažnai ši aprangos kodo pagarba painiojama 
su laisve rinktis ir savo asmenybės išraiškos ribojimu. Kiekviena šalis ir 
bendruomenė turi savo normas ir elgesio kodeksus, bet ar turime prie jų 
prisitaikyti, ypač – jei su jais nesutinkame? Pagalvok: ar, negerbdamas vietos 
kultūrinių standartų, tikrai išreiški savo laisvę? O gal tuo pačiu ir pademons-
truoji savo požiūrį į vietinių žmonių tradicijas? Ar aprangos kodas „taip, kaip 
noriu“ tikrai skatina įvairovę ten, kur prašoma vienodumo, neišsišokimo – o 
gal tiesiog įžeidžia ir užtveria galimybę įsilieti į vietos bendruomenę? Tai 
ypač taikoma savanoriams, vykstantiems į mažesnes bendruomenes šiltojo 
klimato zonoje – atvirų kūno dalių demonstravimas gali sukelti keblumų. 
Atsakyk sau nuoširdžiai: ar,  planuodama savo savanorystę, uždavei sau šiuos 
klausimus ir ar pagalvojai, kiek tai iš tikrųjų padarė įtakos tavo integracijai 
ir jei taip, kaip? Žinoma, kiekvienas save laikome individu, turinčiu teisę 
tą individualumą išreikšti kaip tik nori, tačiau galų gale ar tokios mintys 
nėra tik pasiteisinimai, leidžiantys ignoruoti jautrius kultūrinius aspektus ir 
įsivaizduojamą kultūrinę viršenybę? 
2014 m. Kataras pradėjo žiniasklaidos kampaniją „Atspindėk savo pagarbą“ 
(angl. Reflect your Respect), kurios metu atvykėlių buvo prašoma viešose 
vietose rengtis kukliai ir gerbti vietos vertybes. Kampanijos metu buvo 
išleistos schemos, iliustruojančios, kas yra nepriimtina ir įžeidžianti apranga. 
Gairės buvo pateiktos tiek vyrams, tiek moterims ir pagrindinis kampanijos 
šūkis buvo: „Jei esate Katare, jūs esate vienas iš mūsų. Padėkite mums išsau-
goti Kataro kultūrą ir vertybes“. Ši kampanija sulaukė aistringų reakcijų ir 
priešiškų pasisakymų. Tačiau nepaisant visų komentarų, galime grįžti prie to 
paties paprasto pavyzdžio: juk ir mes Lietuvoje tikimės, kad šventose vietose 
atvykėliai rengsis pagarbiai. 
Tai, ką dėvime, yra atspindys to, kas esame. Apranga gali sukelti nereikalingų 
nesusipratimų ar net įžeisti. Pagarbi savanorystė turėtų orientuotis į tokias 
detales, kaip aprangos kodas ar priimtina kūno kalba, bei susipažinimas su 
vietos papročiais.

Religinis ir 
kultūrinis 
aprangos kodas

Jodinėjimas drambliais yra populiarius užsiėmimas Tailande, Kambodžoje, 
Nepale ir kitose Azijos šalyse, taip pat vis populiarėja kai kuriuose Afrikos 
regionuose. Tokių žygių patrauklumas atvykėliams akivaizdus: dramblys 
yra didžiausias sausumos žinduolis, jis yra protingas, socialus ir emocingas. 
Daugeliu atveju tai gali prilygti pasiplaukiojimui su delfinais arba tigrų bei 
liūtų lankymu. 
Tačiau drambliai, kaip ir delfinai, yra laukiniai gyvūnai, ir su jais reikėtų 
elgtis oriai ir pagarbiai. Deja, rezervatuose, parkuose ir panašiose lankomose 
vietose su drambliais dažnai elgiamasi netinkamai; be to, jie yra griežtai 
auklėjami, kad būtų paklusnūs ir elgtųsi kaip prijaukinti. Tačiau faktas tas, 
kad tai vis dėlto yra laukiniai gyvūnai ir sudaryti jiems tinkamas sąlygas ne-
laisvėje yra labai sunku. Kitaip nei daugelis kitų rūšių, drambliai nelaisvėje 
miršta jaunesni nei laukinėje gamtoje. 

Ar jodinėti 
drambliu? 

https://www.nationalgeographic.com/news/2015/10/151021-tourism-wildlife-welfare-conservation/#/2touristsandanimals.jpg
https://www.nationalgeographic.com/news/2015/10/151021-tourism-wildlife-welfare-conservation/#/2touristsandanimals.jpg
https://www.theguardian.com/travel/2014/oct/04/wild-animal-tourism-think-twice
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Savanorystę gali skatinti kilnūs jausmai, tačiau būsimojo sa-
vanorio motyvacija taip pat gali remtis ir iškreipta ekonomika, 
ir ne itin etišku požiūriu į vietos bendruomenes ar kompleksi-
nes priemones socialinėms problemoms spręsti. Daugelis or-
ganizacijų siūlo savanoriams prisidėti prie mokyklų statymo, 
šulinių kasimo ar kitų statybų projektų vykdymo varginguose 
kaimuose. Šis jų triukas akivaizdus: jei labdaros organizacija 
šiam darbui samdytų vietinius gyventojus, ji turėtų jiems mo-
kėti algą. Tačiau jei organizacija naudojasi savanoriais, kurie 
dar ir patys sumoka už galimybę padirbėti – tuomet šis mo-
kestis gali padengti ir veiklos kaštus, ir galimų statybos klaidų 
ištaisymus. Tokie trumpalaikiai techniniai projektai yra gan 
populiarūs, nes jų rezultatai savanoriams yra iškart matomi. 
Tačiau situacijos absurdiškumą puikiai iliustruoja Kambodžos 
pavyzdys: paskutinis dalykas, kurio reikia Kambodžos kaimui, 
yra nekvalifikuota darbo jėga. Vietiniai žmonės labai nori dar-
bo ir jo ieško. Viešieji darbai stipriai prisideda prie ilgalaikės 
naudos bendruomenei. Be to, ilgalaikiai pokyčiai įvyksta tada, 
kai vietiniai žmonės gali patys išspręsti savo problemas ir iš 
jų ši galimybė nėra atimama. 
Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja ir nerimą keliantis 
vadinamasis lūšnynų turizmas. Kaip galima paaiškinti pa-
prastam žmogui, kodėl savanoriai–turistai sumoka didelius 
pinigus, kad Azijoje padalintų maisto nuskurdusioms kaimo 
šeimoms? Arba iš kelionių agentūros nusiperka kelialapį 
aplankyti vaikų namus Afrikoje, o po to kelias dienas pagulėti 
paplūdimyje arba iš automobilio stebėti laukinius gyvūnus? 

Savanorystės dilemos 

Savanorystės turizmo šalininkai teigia, kad tikroji savanorystės vertė yra tapti ne vien „lankytoju“. 
Tačiau toks paaiškinimas kelia abejonių, nes nors savanorystės patirtis paprastai labiau transformuoja 
savanorį lankytoją nei jį priimančius vietinius žmones, iki galo neaišku, koks reikšmingas ir ilgalaikis 
yra tas poveikis. Vieno tyrimo, kuriame dalyvavo 162 JAV piliečiai, dalyvavę namų statybos projekte 
Hondūre po jį nusiaubusio uragano Mitcho (1998 m.), metu atskleista, kad po daugelio metų šis darbas 
neturėjo jokios įtakos jų aukojimo įpročiams ar savanorystės tęstinumui. Kitas svarus aspektas yra tai, 
kad net jei jų pastatyti namai nesugriuvo, statybos kaštai buvo itin dideli. Tarptautinių savanorių statyti 
namai Hondūre kainavo apie 30 tūkst. JAV dolerių, įskaitant lėktuvų bilietus, o vietinės krikščionių 
organizacijos galėjo juos pastatyti už 2 tūkst. JAV dolerių. Jei gero linkintys žmonės būtų prisidėję 
finansiškai, o pagalbai skirtos lėšos nebūtų orientuotos tik į užsienio darbo jėgą, būtų buvę galima 
pastatyti 15 kartų daugiau namų. Naudingesnis pasirinkimas būtų buvęs likti namuose ir prisidėti daug 
tvaresniu formatu.
2012 m. rašytojas Teju Cole’as publikavo esė pavadinimu „Baltojo gelbėtojo pramonės kompleksas“. 
Joje autorius maldavo supratimo ir suvokimo, kad tokios trumpalaikės gėrio kūrimu paremtos misijos 
tik patvirtina ir turtingesnių individų jau ir taip turimas privilegijas. Jo teigimu, tokia savanorystė įtvir-
tina klaidingą įsitikinimą, kad pokyčiai į gera pasaulyje esą vyksta tik dėl turtingų baltųjų rūpinimosi 
vargingaisiais. O tai yra tiesiog moderni senojo kolonializmo išraiška. 

Savanorystės turizmas

https://www.cntraveler.com/stories/2013-01-15/volunteer-vacations-rewards-risks
https://www.cntraveler.com/stories/2013-01-15/volunteer-vacations-rewards-risks
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Esu baigusi Tarptautinės politikos ir vystymosi studijas 
ir atlikau 3 mėnesių GLEN stažuotę Vakarų Afrikos 
šalyje Gambijoje. Pagrindinis programos tikslas buvo 
prisidėti prie verslumo įgūdžių skatinimo ir vystymo. 
Per tą laiką kartu su kolegomis pasiekėme daugiau nei 
200 žmonių visoje Gambijoje, pasidalinome gerosiomis 
praktikomis iš Europos ir kartu su vietine bendruomenė 
kūrėme potencialius verslo planus bei investicinius 
pasiūlymus. 
Prieš važiuojant į stažuotę man buvo labai svarbu 
gerai suprasti regiono kontekstą tiek darbine, tiek 
kultūrine ir istorine prasme. Taip pat labai džiaugiuosi, 
kad organizacija, kurioje savanoriavau, atsiuntė daug 
medžiagos prieš išvykstant, kad galėtume susipažinti 
su esama situacija ir jų vykdomomis veiklomis. Mano 
nuomone, tai buvo labai svarbus žingsnis, nes jis 
leido man ir kolegoms tik atvykus nedelsiant pradėti 
darbus, greitai integruotis į vykdomas veiklas. Ateities 
savanoriams labai patariu nepatingėti ir pasidaryti 
namų darbus. Prieš vykstant savanoriauti, atostogauti 
ar keliauti visada pasiskaityti apie šalį ir regioną. Bet 
paskaityti nuoširdžiai, pasigilinti į istoriją, sužinoti, kuo 
ir kodėl šalis didžiuojasi, pasidomėti vietiniais rašyto-
jais ir aktualiomis socialinėmis problemomis. Tai duoda 
stabilumo atvykus ir padeda išvengti neteisingo pozi-
cionavimo. Taip pat, kaip ir visur gyvenime, keliaudama 
aš visad stengiuosi atsakyti į klausimą: „Ar norėčiau, 
kad kažkas taip elgtųsi mano šalyje?“ Jei atsakymas yra 
ne, tada to tikrai nereikėtų daryti. 
Svarbiausia yra sąmoningumas ir suvokimas, kad 
savanorystė ar stažuotė turi būti dviguba nauda: tau, 
kaip asmenybei, besimokančiai pažinti pasaulį ir pra-
plėsti akiratį; ir nauda organizacijai, su kuria daliniesi 
savo žiniomis ir pagalba. Man asmeniškai vienas iš 
ryškiausių atsiminimų, iliustruojančių kuriamą pokytį, 
buvo mūsų organizuojamos verslumo stovyklos metu. 
Apie 22 val. vakaro vienas iš dalyvių paprašė manęs 
padėti jam susikurti CV ir vizitines korteles, o po kelių 
valandų jau pats kūrė savo dizainus ir mokė kitus, kaip 
tai daryti. 

Taip, aš, baltaodė europietė, su savim nešuosi milžiniš-
ką atsakomybę ir privilegijų „krepšelį“: visada turėjau 
tiek maisto, kiek noriu, visada buvau saugi, visada 
turėjau priėjimą prie kokybiško mokslo, visada buvau 
mylima ir skatinama siekti aukštumų. Didelė dalis žmo-
nių neturi nė pusės to. Užtat svarbiausia yra teisingai 
panaudoti savo privilegijas: dalintis įgūdžiais, klausytis 
žmonių, klausti aplinkinių ir naikinti visus savo galvoje 
nešiojamus stereotipus. Juk žmonės yra vienodi visur: 
mums visiems svarbu būti išklausytiems, mylimiems 
ir gerbiamiems. Ir gal tai skamba labai naiviai, bet aš 
tikrai tikiu, kad svarbiausia yra neleisti stereotipams 
tavęs užvaldyti. 
Svarbu nuoširdžiai kalbėti su būsimu savanoriu ir 
išsiaiškinti, ko žmogus tikisi iš būsimos stažuotės. 
Ir nors esu absoliuti globalizacijos šalininkė ir man 
patinka idėja, kad pasaulis yra lengvai pasiekiamas, 
bet į tokias programas siūlyčiau nevažiuoti tiems, kurie 
nėra tam pasiruošę. Nes iš didelio noro „padėti“ galima 
ir stipriai pakenkti. Kelionės pačios iš savęs nekeičia 
pasaulėžiūros ir suvokimo, neaugina ir neįprasmina; tai 
daro žmonės, kuriuos sutinki. Tačiau tam, kad būtum 
pasiruošęs tikram pokalbiui, turi būti atlikęs namų dar-
bus: paslėpęs savo stereotipus ir pasiruošęs kiekvieną 
žmogų priimti kaip baltą popieriaus lapą. 

GLOBALIOS ISTORIJOS

Beata, 
Gambija

Beata Raječkaitė, programos GLEN stažuotoja jaunimo 
inovacijų organizacijoje „Global Youth Innovation 
Network Gambia Chapter“ (GYIN Gambia Chapter), 
siunčianti organizacija „Vystomojo bendradarbiavimo 
platforma“
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