
Tapk Eurodesk savanoriu savo mieste 
Savanorystė 

 

Jei dažnai pagalvoji, kad visi įdomūs renginiai vyksta kažkur toli toli, o tavo mieste niūru ir nėra ką veikti – 

sudrumsk stovintį vandenį ir išjudink savo bendraamžius! Kviečiame tave tapti Eurodesk Lietuva komandos nariu! 

Eurodesk – Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 34 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę 

informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu, apie mobilumo ir finansavimo galimybes. Šiuo metu Eurodesk 

Lietuva komanda ieško pastiprinimo ir kviečia prisijungti šauniausius savanorius įvairiuose Lietuvos miestuose, 

norinčius prisidėti prie Eurodesk veiklų, tobulėti ir žinoti viską! 

 

Ką veikia Eurodesk savanoriai? 

 Organizuoja informacinius renginius, susitikimus, pristatymus savo regione (pavyzdžiui, informacinių sesijų 

apie savanorystę vedimas, Eurodesk pristatymai renginių metu ir pan.); 

 Prisideda prie Eurodesk Lietuva vykdomų kampanijų; 

 Dalyvauja Eurodesk Lietuva nacionalinio partnerio rengiamuose mokymuose ir informaciniuose seminaruose; 

 Prisideda prie regione veikiančių Eurodesk Lietuva atstovybių veiklos ir „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklo 

narių palaikymo; 

 Yra tinklo idėjinis ir gyvybinis užtaisas. 

 

Savanoriams siūlome: 

 nuolatinį tobulėjimą organizacinėje, darbo su jaunimu ir jaunimo informavimo srityse; 

 draugišką ir motyvuojančią jaunų žmonių komandą bei aplinką; 

 palaikymą, konsultacijas ir patarimus iš Eurodesk Lietuva atstovų tavo mieste ar artimiausiame regione; 

 tarptautinio mokymosi galimybes; 

 galimybę prisidėti prie kitų Eurodesk Lietuva veiklų, įsitraukti į jaunimo informavimo sritį, įvairiapusiškai plėsti 

savo profilį. 

 

Jei tu: 

 esi 14–30 metų iniciatyvus žmogus, turintis organizacinių gabumų, 

 turi galimybę veiklai skirti bent 5 val. per savaitę, 

 rugsėjo mėnesio pabaigoje galėsi dalyvauti dienos trukmės mokymo kursuose, 

 esi motyvuotas ir ketini aktyviai prisidėti prie Eurodesk tinklo veiklų, 

 nori žinoti viską ir žiniomis pasidalinti su kitais, 

 

nedvejok ir rašyk el. paštu eurodesk@eurodesk.lt bei pranešk apie save: parašyk trumpą motyvaciją, kodėl nori tapti 

Eurodesk Lietuva savanoriu, ir prisek savo gyvenimo aprašymą. 

 

Atrinkti kandidatai rugsėjo mėnesio pabaigoje bus kviečiami į dienos trukmės mokymus, kur susipažins su 

Eurodesk Lietuva komanda, veiklomis, galimybėmis ir artėjančiomis užduotimis. 

 

Laiškų laukiame iki 2016 m. rugsėjo 7 d. 

 

Šok nuo sofos: įženk į rudenį su nauja motyvuojančia veikla! 
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