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Šis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Socialinio fondo paremtą 
nuteistųjų integracijos projektą, kurį įgyvendino Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, 
Lietuvos kalinių globos draugijai, Vilniaus apygardos probacijos tarnyba ir Lietuvos teisės 
institutas 2009–2012 metais: „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų 
šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir 
įgyvendinimas“. Viena iš sudėtinių projekto dalių buvo savanoriškos veiklos probacijos 
sistemoje plėtra, todėl buvo būtina ne tik moksliškai įvertinti šios veiklos pasiekimus 
projekto metu, bet ir pasiremiant įgyta patirtimi sukurti intelektinį pagrindą tokiai veiklai 
ateityje. Taigi šiame leidinyje pirmiausia dėstomi dalykai paremti šiame projekte vykusia 
veikla – savanorių ir jų koordinatorių mokymo(si) procese sukaupta patirtimi, projekto 
vykdymo grupės diskusijų rezultatais ir įžvalgomis. Tačiau jame taip pat analizuojami ir 
komentuojami savanorystę reglamentuojantys teisės aktai, apžvelgiama užsienio šalių 
patirtis, pristatoma probacijos sistema ir pagrindinės jos veikimo kryptys – siekiant 
suteikti savanoriškai veiklai intelektinį įrankį. Leidinyje aprašomos savanoriškos veiklos 
probacijos sistemoje prielaidos ir galimybės. Aptariama savanorystės ir probacijos 
samprata, siekiant šiuos du reiškinius vienyti į vieną kontekstą, skatinti savanorystę 
probacijos sistemoje. Analizuojami savanorystės probacijos sistemoje ypatumai, specifika, 
pristatomi teisiniai savanorystės pagrindai, savanorystės probacijos sistemoje patirtis ir 
geros praktikos pavyzdžiai, aptariami savanorystės organizavimo ir palaikymo klausimai. 

Leidinyje nemažai dėmesio skiriama probacijos ir darbo su nuteistaisiais 
problematikai. Savanoriams ir su jais dirbantiems asmenims (koordinatoriams) svarbu 
paprastai paaiškinti teisinę ir organizacinę probacijos sistemą, taip pat darbo su 
nuteistaisiais ypatumus.  

Be to, aptariant organizacinius savanorystės klausimus, remiamasi praktine 
projekto dalyvių patirtimi. Galiausiai leidinio pabaigoje pristatomi vykdyto empirinio 
tyrimo rezultatai, siekiant ne tik apibendrinti sukauptą patirtį, bet ir pateikti konkretų 
savanorystės poreikio ir plėtros galimybių įsivertinimo kiekvienoje organizacijoje ar 
institucijoje instrumentą. 

Pagrindinis šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų 
integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos 
sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Savanoriška veikla šioje srityje Lietuvoje dar yra 
naujas reiškinys, į jį įsitraukia santykinai nedaug dalyvių. Leidinys skiriamas nuteistųjų 
integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų darbuotojams, 
dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir 
esantiems, ir norintiems jais tapti. Būtent pastarąją intenciją galima laikyti paslėptu 
(netiesioginiu) šio leidinio tikslu – siekį, kad į probacijos sistemą ateitų daugiau savanorių, 
o pati sistema būtų pasirengusi juos priimti. Tai buvo pirmasis toks leidinys lietuvių 
kalba, kuriame šie klausimai struktūruotai analizuojami remiantis ir naujuoju Lietuvos 
Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu. 
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