
Jau antrus metus tęsiame projektą ,,Šimtmečio dovanos“, kurio metu 
kviečiame įteikti savo Šimtmečio dovanas – veikti, kurti, savanoriauti. 
Būkime aktyvūs ir neabejingi piliečiai, kuriems rūpi, kurie patys kuria 
malonesnę aplinką, tvirtesnę bendruomenę, rūpinasi kitais ir įgalina kitus. 

Šiemet projektą pradedame ,,Savanorystės mėnesiu“, kurio metu kviečia-
me savanoriauti kartu su savo kolegomis, draugais, artimaisiais – praleisti 
bent dieną gyvūnų prieglaudoje ar dienos centre, padėti negalią turin-
tiems žmonėms ar tiesiog savanoriškai dalytis savo žiniomis su kitais.

Gruodžio 5 d. – Tarptautinę savanorio dieną – jau antrą kartą bus surengta šventė visiems 
dovanojusiems Šimtmečio dovanas!

Kuriame bendrystę  

Kaip dovanoti Šimtmečio dovanas?
Kiekvienas galime padovanoti dovaną Lietuvai – gerą darbą, kuris sukuria 

bendrystę, pagražina aplinką, kažkam padeda ar įgalina kitus.

Kviečiame registruoti dovanas interneto svetainėje www.lietuva.lt pagal 
šias kategorijas:

kuriame bendruomenės, kolektyvo ar 
organizacijos tradicijas, suburiančias 
žmones leisti laiką kartu, skatiname 
pilietiškumą, stipriname socialinius 

ryšius, švenčiame nacionalines, 
miesto ar bendruomenės šventes.

Kuriame malonią aplinką   
tvarkome ir gražiname savo bendruomenės, 
kaimo, miesto aplinką (surinktos šiukšlės 
viešose erdvėse, pasodintos gėlės ar medžiai, 
nudažyti suoliukai, suremontuota vaikų žaidi-
mo aikštelė, tvora ar padarytas remontas 
bendruomenėje nepasiturinčiai šeimai).

Pasirūpiname kitais  
globojame mūsų aplinkoje gyvenan-
čius neįgaliuosius, ligonius, vienišus 

senjorus, vaikus, nepasiturinčias 
šeimas, skirdami savo dėmesį ir laiką.

Įgaliname kitus   
dalijamės savo profesinėmis žiniomis, kurios 
leidžia kitiems siekti savo tikslų (konsultavi-
mas verslumo, komunikacijos, IT, amatų, teisi-
niais, projektų valdymo ar kitais klausimais).

Registruojamos veiklos,
 vykdytos nuo 2018 m. sausio 1 d.   

Dovanas registruoti gali nevyriausybinės organi-
zacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos, 

privatūs asmenys ar įmonės.

Registracija vyksta iki
2018 m. lapkričio 11 d.

Užregistruotas ir atrinktas Šimtmečio dovanas viešins 
informaciniai partneriai, taip bus suteikiama daugiau 

viešumo gražioms iniciatyvoms ir skatinama prisijungti 
prie savanoriškos veiklos kuo daugiau žmonių.

Daugiau informacijos apie projektą tel. +370 695 86398, el. p.  julija@lijot.lt arba www.lietuva.lt 

Iniciatyvą globoja
Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis


