
 

 
  

 
 

ATVIRAS KVIETIMAS DALYVIAMS 
 
 
Ar esate organizacija, dirbanti su savanoriais? 
Ar kada pagalvojote, kad jūsų organizacijoje dirbančių jaunų savanorių įgytos kompetencijos 
ir įgūdžiai gali būti pripažinti ir patvirtinti? Ar šis pažymėjimas galėtų praturtinti jų gyvenimo 
aprašymą, padėti jiems ieškoti darbo, pagerinti jų motyvaciją ir pagerinti jų patirties jūsų 
organizacijoje kokybę? 
 
Ar kada pagalvojai, kad tai gali pagerinti tavo organizacijos darbo kokybę? 
 

DYVO projektas siekia šio tikslo ir ieško jūsų! 
 
Apie ką tai? 
DYVO projektas „Skaitmeninės technologijos jaunų savanorių kompetencijoms patvirtinti“ yra 
Europos projektas, finansuojamas pagal programą „Erasmus +“, skirtas pripažinti ir patvirtinti 
atitinkamas kompetencijas ir įgūdžius, įgytus per neformalų ir neformalų mokymąsi jaunimo 
savanorystės srityje. 

Šios 2 metų trukmės Europos iniciatyvos vykdytojai yra šios organizacijos: Italijoje CSV 
MARCHE  ir WAREHOUSE HUB, Belgijoje CENTRE EUROPEEN DU VOLONTARIAT, Austrijoje 
E.N.T.E.R ir Lietuvoje JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS. 

Projekto tikslas: 

• sukurti lengvai naudojamą „blockchain“ žiniatinklio programą, prieinamą 
penkiomis kalbomis, kad būtų galima patvirtinti atitinkamas jaunimo 
savanoriškos veiklos kompetencijas. 

• įtraukiant savanorių organizacijas Europoje, dalyvaujant 20 jaunų savanorių,20 
jaunimo darbuotojų ir 8 vertintojų iš Italijos, Austrijos, Belgijos ir Lietuvos,  
nemokamoje mokymo programoje apie svarbius skersinius įgūdžius. 

• suteikti galimybę jauniems savanoriams, jaunimo darbuotojams ir 
organizacijoms atpažinti ir įvertinti DYVO modelyje nustatytas skersines 
kompetencijas 

• jaunų savanorių, jaunimo darbuotojų ir organizacijų įgalinimas kuriant ir 
naudojant metodus, įrankius ir procedūras kompetencijoms patvirtinti  
   

 
 
 
 
 
     
 

https://www.csvmarche.it/
https://www.csvmarche.it/
https://warehousehub.org/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
https://www.enter-network.eu/
https://pjdc.lt/


 

 
  

Kas gali kreiptis? 
Kiekvienoje šalyje (Italijoje, Belgijoje, Austrijoje, Lietuvoje) ieškoma „DYVO“ projekto 
5 jauni savanoriai, 5 jaunimo darbuotojai ir 2 vertintojai, kuriems keliami šie reikalavimai: 
 
Jauni savanoriai 

• 18-30 metų amžiaus 

• turintys mažiausiai 4 mėnesių savanorystės patirtį 

• šiuo metu dirba ne visą darbo dieną 

• norėtų mokytis ir keistis su bendraamžiais nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje 

• pasiryžęs lankyti visą kursų trukmę, susidedančią iš 4 nacionalinių ir 2 tarpvalstybinių 
dirbtuvių, ir dalyvauti projekto metu 

• nori mokytis ir dalytis patirtimi užsienyje 

• mokėti anglų kalbą 

• nori sukurti profilį ir aktyviai dalyvauti kuriant ir išbandant mūsų bendradarbiaujančią 
ir novatorišką žiniatinklio programą ir bendruomenę 

 
Jaunimo darbuotojai / auklėtojai 

• iki 45 metų 

• suinteresuoti bendrauti ir mokytis su bendraamžiais nacionalinėje ir tarptautinėje 
aplinkoje 

• pasiryžęs lankyti visą kursą, kurį sudaro 4 nacionaliniai ir 1 tarptautinis seminaras, ir 
dalyvauti projekto metu 

• nori mokytis ir dalytis patirtimi užsienyje 

• mokėti anglų kalbą 

• nori aktyviai dalyvauti kuriant ir išbandant „DYVO“ žiniatinklio programą savanorių 
kompetencijoms patvirtinti 
 

Vertintojai 

• Dalyvauti projekte taip pat gali būti pasirinktas jūsų organizacijos atstovas, kuris bus 
atsakingas už jūsų organizacijoje dirbančių savanorių įgytų kompetencijų vertinimą ir 
patvirtinimą. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Kodėl jūsų organizacija turėtų kreiptis? 
„DYVO“ projektas pasiūlys jūsų organizacijai unikalią galimybę: 

• pagerinti savo organizacijos darbo kokybę 

• sustiprinti savanorių, jaunimo darbuotojų ir mokytojų motyvaciją bei jų įsipareigojimų 
kokybę 

• tapti pripažintu vertintoju per nemokamą žiniatinklio programą, sukurtą naudojant 
„blockchain“ technologiją ir suderintą su Europos patvirtinimo sistema, įgūdžiais ir 
kompetencijomis, kuriuos įgijo jauni savanoriai, dirbantys jūsų projektuose ir 
iniciatyvose. 

• leiskite savo savanoriams, korepetitoriams ir jaunimo darbuotojams kvalifikuotoje 
trenerių komandoje gauti specialų mokymą ir konsultavimą asmeniniam ir 
profesiniam tobulėjimui 

• užmegzti ryšius su tarptautine savanorių organizacijų bendruomene 
 
 
Kodėl jūsų savanoriai turėtų kreiptis? 
„DYVO“ projektas savanoriams suteiks unikalią galimybę: 

• sertifikatas per nemokamą APP, sukurtą naudojant „blockchain“ technologiją ir 
suderinta su Europos patvirtinimo sistema, įgūdžius ir kompetencijas, įgytus per 
neformalų ir neoficialų mokymąsi jaunimo savanorystės srityje 

• susipažinti ir dalyvauti praktiniuose mokymuose ir praktiniuose seminaruose apie 
svarbias skersines kompetencijas, tokias kaip bendravimas, kūrybiškumas, empatija, 
problemų sprendimas, be kita ko, siekiant praturtinti savo gyvenimo aprašymą ir 
padėti jiems geriau dirbti savanoriškai ir ieškant darbo 

• būti atrinktas mokytis užsienyje ir užmegzti ryšius su tarptautine bendraamžių 
bendruomene 

• kvalifikuota mentorių ir trenerių komanda gauna mentorystę ir orientaciją į asmeninį 
tobulėjimą ir profesinę ateitį 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

Kaip užpildyti/pateikti?? 
 

!!! Pakvieskite savo savanorius ir mokytojus registruotis čia žemiau !!! 

 

Ar esate savanoris iš Lietuvos? 

✓ Registruokis čia https://www.dyvo.eu/lt/participate_lt  

✓ Įkelkite savo CV 

✓ Įkelkite savo motyvacinį laišką (nurodykite savo stipriąsias puses ir  papasakok kodėl 

Tau bus naudinga dalyvauti „DYVO“ projekte) 

 

Ar esate jaunimo darbuotojas / mokytojas iš Lietuvos? 

✓ Registruokis dabar čia https://www.dyvo.eu/lt/participate_lt  

✓ Įkelkite savo CV 

✓ Įkelkite motyvacinį laišką (Papasakok kodėl Tau bus naudinga dalyvauti „DYVO“ 

projekte) 

 

 

Galutinis terminas: 2021 m. Spalio 20 d 

https://www.dyvo.eu/lt/participate_lt
https://www.dyvo.eu/lt/participate_lt

