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1. KOKYBINIO TYRIMO METODOLOGIJA 

TYRIMO PROBLEMOS KLAUSIMAS 

Kokie aukojimo motyvai yra nukreipti į dažno (vid. daugiau kaip 3-5 kartus per metus) mažai (iki 50 

EUR) aukojančio ir reto (vid. 2-3 kartus per metus) daug (daugiau kaip 50 EUR) aukojančio aukotojo 

elgseną? 

TYRIME MATUOTOS DIMENSIJOS 

 
Kiekvienai dimensijai pamatuoti buvo sudarytas fokusuotos grupės (toliau – FGD) scenarijus (žr. 1 

priedas). Diskusijos metu buvo naudojamos projekcinės technikos (žr. 2 priedas) 

 

KOKYBINIO TYRIMO DIZAINAS 

 

KAS? 

Aukotojų vidiniai, 
grupiniai skirtumai

•Vertybės 

•Asmenybė ir tapatybė

•Gyvenimo būdas

•Kultūra

•Socialinė klasė

•Įtakos grupė

•Šeima

KAIP? 

Kognityviniai poveikio 
procesai

•Poreikiai

•Emocijos ir nuotaikos

•Suvokimas

•Mokymasis ir žinios

•Įsitikinimas ir požiūris

KADA, KUR? 
Situacijos/konteksto 

skirtumai

•Informacijos priėmimas

•Informacijos 
apdorojimas

•Sprendimo priėmimas

KAS? 

Vartotojų elgsena

•Aktyvi aukotojų elgsena 

•Neužtikrinta aukotojų 
elgsena 

•Pasyvioji aukotojų 
elgsena 

•Įvairovės siekianti 
aukotojų elgsena
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2. TYRIMO REZULTATAI: PAGRINDINĖS TYRIMO ĮŽVALGOS 
 

 Aukotojai, kurie aukoja rečiau, didesnėmis sumomis yra linkę labiau planuoti, apmąstyti šį 
žingsnį. Jie apskaičiuoja aukojamos sumos dydį (kokią sumą ar kokį procentą nuo atlyginimo jie 
gali aukoti), paanalizuoja projektą – koks tikslas, tikslinės grupės specifika, projekto mastas, kiek 
jis rezonuoja su tikslinės grupės atstovų vertybėmis, tikslais, nuostatomis. Taip pat pastebima, 
kad pastarieji noriai aukoja žmonėms/organizacijoms, kuriuos žino asmeniškai arba juos žino jų 
draugai/pažįstami – tai yra patikima bei efektyvu (pinigai bus racionaliai ir tinkamai panaudoti). 

 

 Aukojantys dažniau, mažomis sumomis yra linkę pasiduoti momentiniam impulsui, jiems 
būdingesni spontaniniai aukojimai. Šiems aukotojams ypač svarbu, kiek aukojimo 
objektas/situacija emociškai juos užkabina, „suvirpina širdį“.    

 

 Dauguma diskusijų dalyvių sėkmingai atliko projekcinę techniką, t.y. jiems pavyko 
atsipalaiduoti, atsiriboti nuo racionalių vertinimų – jie buvo atviri ir noriai dalinosi savo patirtimi, 
motyvais emociniame lygyje. 

 

 Ryšio tarp teiginių vertinimo bei aukotojų profilių, deja, neužfiksuota. Teiginiai yra vertinami 
daugiau ar mažiau panašiai. Išimtį sudaro teiginio „Altruizmas yra prabanga“ vertinimas. Abiejų 
diskusijų dalyviai iš esmės nesutinka su šiuo teiginiu, tačiau visiškai nesutinka (skyrė po 1 balą) 
dauguma 1-ojo profilio (sąlygiškai pavadinto „Dalinuosi ir skleidžiu meilę“) ir 2-ojo profilio 
(„Noriu keisti pasaulį, daryti jį gražesniu“) aukotojai. 

 

 Siekiant nustatyti aukotojų profilių svorį ir turėti skaitinę kiekvieno profilio išraišką bei jo 
paplitimo mastą Lietuvoje, rekomenduojama atlikti kiekybinį tyrimą.  

KOKYBINIO TYRIMO APRIBOJIMAI 

 Keletas fokusuotų grupių (FGD) dalyvių (2 moterys ir 1 vyras) dalinai išliko emociškai užsiblokavę 
visos diskusijos metu, nenorėjo/negalėjo atsiskleisti (viena iš priežasčių – dalyviai buvo 
pažįstami; kita priežastis – tikėtina, kad jiems reikėjo daugiau laiko, trukdė kitų žmonių buvimas 
šalia). Todėl tikėtina, kad: 

 jų tipinės aukojimo situacijos apibrėžimas racionaliame ir emociniame lygyje 
sutampa tik iš dalies/skiriasi; 

 jie labiau/itin racionalizavo aukotojo paveikslą bei aukojimo motyvus; 
 tai galėjo apriboti tikslesnę tyrimo duomenų analizę. 

 

 Kiekvieno aukotojo profilio savybės gali tarpusavyje persidengti su kitais profiliais. Iš dalies tai 

rodo tyrimo apribojimą, kurį galima pašalinti apklausus daugiau tipinių aukotojų, taip labiau 

išgryninant, kurios savybės yra dominuojančios atskirai kiekvienam profiliui.  

 

 4-asis, 5-asis  ir 6-asis aukotojų profiliai reikalauja didesnio duomenų surinkimo ir papildomos 

jų analizės.  
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AUKOTOJŲ PROFILIAI 

 

 
 

 

 Asociatyvinės metaforinės kortos neturi konkrečių reikšmių – „standartinio“ apibūdinimo. 

 Kiekvienas žmogus interpretuoja tą pačią kortą savaip, remiantis savo išgyvenimais, patirtimi, 

vertybėmis.  

 Kortos padeda pasiekti gilesnį, emocinį lygmenį, žmogaus pasąmonę. 

 Parinkti vizualai sustiprina/papildo išgrynintų aukotojų profilių esmę. 

Kokybinio tyrimo rezultatai leido nustatyti 7-is aukotojų profilius:  

1-as aukotojų profilis – Dalinuosi ir skleidžiu meilę 

2-as aukotojų profilis – Noriu keisti pasaulį, daryti jį gražesniu 

3-as aukotojų profilis – Aukoju protingai ir jaučiu malonumą  

4-as aukotojų profilis – Aukojimas mažina vienišumą 

5-as aukotojų profilis – Noriu, kad žmonės nesijaustų vieniši ir izoliuoti 

6-as aukotojų profilis – Aukojimas yra laisvės išraiška, tai – gyvenimo dalis 

7-as aukotojų profilis – Aukojimas yra ramybės ir saugumo atstatymas šeimoje 

Iliustracijos šaltinis: asociatyvių metaforinių kortų iliustracijos (pateikė ekspertė Tatjana Kolbekina) 
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1-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – DALINUOSI IR SKLEIDŽIU 

MEILĘ 
 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Rūpestingumas, noras padėti kitiems.  

Pasitikėjimas savimi, sąmoningumas, dvasingumas.  

Aktyvumas, sveikos gyvensenos puoselėjimas, kitų šalių pažinimas. 

 

Svarbu gyvenime: „gyventi čia ir dabar“, „ieškoti šviesos visomis prasmėmis, kad iš šio gyvenimo 

išspausti geriausią dalį“, gyventi balanse ir harmonijoje, gyventi gyvenimą, kuriame nėra kovos. 

 

Aukojimas – tai galimybė padėti kitam, pasidalinimas su kitais, nesiekiant sau naudos, „padėjau, nes 

negalėjau nepadėti“. 

Spontaninė asociacija: „pagalba“, „kažkam padedu“, „būdas padėti“, „pasitenkinimas“. 

 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS   

1. Noras duoti – padėti vienišiems, kurie yra atskirtyje/negali savimi pasirūpinti/sau 

padėti/nemato kitos išeities. 

2. Noras pasirūpinti, „suteikti viltį“. 

3. Kitų žmonių naujos/augimo galimybės, „mergaitei reikia padėti, kad ji galėtų pajudėti“. 

4. Empatija, asmeninė patirtis – situacijos supratimas, „kažkada buvau sunkioje situacijoje, žinau 

ką tai reiškia“. 

VYRAUJANČIOS NUOSTATOS, POŽIŪRIAI 

 Dovanojama ir nieko nesitikima: „aš kiekvieną mėnesį turiu Kalėdas, man patinka ne gauti 

dovanų, o būtent dovanoti“, „geriau paaukoti nei nusipirkti sau dar vieną prabangos prekę, 

kurios išvis tau nereikės“. 

 Pilietinėje visuomenėje turi būti visiška norma dalintis ir padėti, prisidėti ir taip „reikšmingą 

darbą padaryti“. 

 Savanorystė pagal galimybes (FGD minėta labiau fragmentiškai). 

 Aukojimo projektų spektras labai platus: benamiai, neįgalieji, vaikai/sergantys vaikai, krizinio 

nėštumo situacijoje atsidūrusios moterys, šeimos, senjorai, Caritas („jie dirba iš dalies ir su 

benamiais ir su kitomis grupėmis, tad jiems aukoju“). 
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„Dovanojimo jausmas – 

malonumas besąlyginis, aš 

nelaukiu kažko atgal, man yra 

gera dovanoti tam, kam reikia“ 

FGD dalyvė 

AUKOJIMO PRIORITETAI 

 Valdo emocija ir suvokimas, kad pasielgiu teisingai: „tuo momentu emocija, prieš tavo akis yra 

tikra, gyva situacija, o tu kaip prie tos ištiestos rankos ir tu turi savo rankoje ir gali duoti, tai 

net neišeina pasakyti ,,Ne“ ir jausmas, kad pasielgiau teisingai, tai – sveikas elgesys padėti 

atsikelti nukritusiam“, „man sritis neįgaliesiems yra jautriausia, mane mokytojas paskatino 

aukoti, tai čia toks paprastas dalykas, kurį noriu ir turiu padaryti“.  

 Įtaką sprendimui aukoti turi įvairūs kanalai (koncertas, reklamos stendas, Kalėdinė akcija ar 

pan.): „pamatau stendą lauke ir išsiunčiu SMS žinutes, tokios kur yra nedidelės sumos“, 

„aprašymas mane labai sugraudina“, „Socialiniuose tinkluose radau žinutę, kad Sirijoje trūksta 

maisto ir prašoma paremti organizaciją, tai mane ta žinutė paveikė“. 

 

Fragmentiškai pasireiškia ir galvojimas į ateitį ar vertinamas pagalbos rezultatas ilgalaikėje 

perspektyvoje: 

 „Reikia žmogui ne žuvies duoti, o išmokyti meškerioti“.  

 Minimas aukojimas vaikų/paauglių užimtumui, nes „jie mūsų visuomenės ateitis“. 

 Minimi edukaciniai, visuomenę šviečiantys projektai: pavyzdžiui, paramos kampanija, skirta 

įsigyti pramoninio džiovinimo aparatą, kuris daug kainuoja, bet padeda reguliuoti maisto 

sunaudojimą (maisto nemesti lauk) bei propaguoja atsakingo vartojimo vertybes. 

  
REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS  

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: ramumas, atsipalaidavimas, švarumas, tyrumas, 

saugumas, jautrumas, nuoširdumas, rūpestingumas, prieraišumas.  

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „dovanojimo pojūtį“. 

Pasirinkti spontaniško/impulsyvaus tipo aukojimo komunikacijos kanalus: paramos renginys, trumpalaikė akcija (metų 

pabaigos šventinis periodas ir pan.), lauko reklamos iškabos, kuriose pateikta tiksli paramos teikimo informacija, 

socialiniai tinklai, interneto reklama, radijas, televizija. 

Galimi aukojimo būdai: SMS žinutė,  1,2 proc. skyrimas nuo sumokėto sumokėto GPM, paramos skyrimas naudojant el. 

bankininkystę.  
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2-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – NORIU KEISTI PASAULĮ, 

DARYTI JĮ GRAŽESNIU 

 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Emocinis stiprumas, tikslingumas, mažas emocinis lankstumas, nuomonės tvirtumas.  

Griežtumas, teisingumas, tikslumas, kryptingumas, patirties sukaupimas.  

Ieško savęs, gilinasi į save, smalsus, neturi žalingų įpročių. 

Aktyvus (-i), keliauja, skaito, fotografuoja. 

 

Svarbu gyvenime: įstatymų laikymasis, teisybė, gamta, sąmoningumas, pažinimas, harmonija, grožis.   

 

Aukojimas yra norma. Tai mažas indėlis/veiksmas, kuris galbūt padės globaliu mastu.  

Spontaninė asociacija: „skola“, „bažnyčia“, „laiko neturėjimas“. 

 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS 

1. Noras paskatinti pokytį. 

2. Siekis keisti:  

pasaulį, kad jis būtų gražesnis, „gera vieta gyventi“, 

žmonių mąstymą apie tai, kad žmogus yra gamtos dalis, ja reikia rūpintis. 

3. Noras skatinti/didinti žmonių sąmoningumą. 

4. Turima asmeninė patirtis: „kažkada padėjo man“. 

 

VYRAUJANČIOS NUOSTATOS, POŽIŪRIAI 

 Įkvėpti kitus, kad kiti žmonės organizuotų, generuotų idėjas; 

 Noras gyventi tokiame pasaulyje, kur visi subėgtų į pagalbą, kad pasaulis keistųsi, „jeigu tu 

šiandien neaukosi, rytoj tau gyvenimas bus nedosnus“. 

 

AUKOJIMO PRIORITETAI 

 Projektai, susiję su aplinkosauga, gamta, gyvūnais/jų gydymu, tarptautiniai projektai: „mes 

turime rūpintis gamta, jaučiu, kad esu už tai atsakinga, nors niekada nesmerkiu tų žmonių, 

kurie paaukoja vaikams ar sergantiems“, „įsivaizduoju, kad tai yra labai didelė visuomenės 

žaizda“. 

 Ilgalaikis aukojimas, pvz. virš dešimt metų aukojama vaikams, sergantiems onkologinėms 

ligoms, bendradarbiaujama su veterinarijos klinikomis. 

 Sąmoningas gyvenimas, įpročiai (sveika mityba, kraujo donorystė): „pradėjau nuo sveikos 

mitybos, suprantu, kokią įtaką daro maisto pasirinkimas, pavyzdžiui, kaip mėsa gali veikti mano 
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hormonų veiklą, vėliau pradėjau galvoti, kas vyksta pasaulyje ir matau, kad tai skaudi, apleista 

sritis“, „aš šiandien galiu, aš šiandien duodu, tiek pinigus, tiek savo laiką“. 

 Šalia sąmoningai atliekamo aukojimo veiksmo, lygiagrečiai minima daug kitų kasdienių, 

smulkių aukojimų, „kurių net nežiūriu, kaip į aukojimą“. 

 

REKOMENDACIJOS NVO ĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: skausmas, sielos klyksmas „reikia padėti“, šviesaus 

rytojaus vizija, tikėjimas ateitimi, viltis, ramybė „kad neteisybės ir skausmo būtų mažiau“, gyvumas, veiklumas, 

atkaklumas, išvystyta intuicija, polinkis valdyti, permainų troškimas, mokėjimas įtikinti. 

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „žmonių norą padėti kitiems žmonėms“. 

Pasirinkti didelio pastebimumo tipo aukojimo komunikacijos kanalus: nuolatinės aukojimo akcijos el. 

parduotuvėje/fizinėje parduotuvėje pateikiant prekės kainos pasiūlymą ar kitą labdaros akcijos pasiūlymą, lauko 

reklamos iškabos, socialiniai tinklai (bendruomenių socialinės grupės ir pan.), interneto reklama. 

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi patogius, taupančius laiką aukojimo būdus: taromatus („patogu, nuneši tuos butelius 

ir paspaudi „aukok“, o ne pasiimi čekį“), el. parduotuvių apsipirkimo platformas („ar nori nupirkti kažkokių produktų 

„Maisto bankui“). 

 

  

„Didžiausią įtaką jo sprendimui 

aukoti daro jo širdis, vidinis balsas, 

vizija to pasaulio, kuriame jis nori 

gyventi, jam svarbu, kad kiti irgi 

taip darytų, kad padėtų 

silpnesniam, kuris tą akimirką tuo 

metu yra silpnesnis visapusiškai, ar 

dvasiškai, ar finansiškai. Jeigu visi 

laikysis vienodo susitarimo, 

pasaulis bus gražesnis“ 

FGD dalyvis 
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3-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – AUKOJU PROTINGAI IR JAUČIU 

MALONUMĄ 

 
AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Pasitikėjimas savimi, ambicingumas, drąsa, tvirtumas, užtikrintumas, empatiškumas. 

Aktyvus (-i), moka džiaugtis gyvenimu, sportuoja, leidžia laiką kultūros renginiuose.  

 

Svarbu gyvenime: suprasti/išgirsti kitą žmogų; galimybė išbandyti save ir padėti kitiems, lygios 

galimybės/lygios teisės „visiems eiti savo keliu“, sugebėjimas atrasti džiaugsmą mažuose dalykuose. 

 

Aukojimas yra investavimas į ateitį, „ji daro tai, kuo tiki, ji labai pragmatiškai mąsto, kaip atrodys 

ateitis“. 

Spontaninė asociacija: „mecenatas“, „parama“, „investicija“. 

 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS  

1. Noras pasirūpinti dar šiandien geresne ateitimi ir/ar protingas investavimas, galvojant apie 

ateitį, „tai suteikia prasmės jausmą“. 

2. Siekis suteikti žmogui galimybę eiti savo keliu, padėti jam, išklausyti ir paremti jį. 

3. Noras šviesti žmones, edukuoti. 

 

VYRAUJANČIOS NUOSTATOS, POŽIŪRIAI  

 Prioritetas toms temoms/veikloms, kuriomis yra tikima: „man tai svarbu ir aš tikiu, kad tai 

prasminga“. 

 Pragmatiškas/racionalus priėjimas prie aukojimo: „aukoju tik tam, kas yra svarbu ir įdomu man 

asmeniškai“. 

 Populiarių projektų atmetimas – neabejojama, kad kiti parems: „įdėta vaikučio istorija, jam 

reikia į Šveicariją operacijos ir aš skeptiškai, tokių dalykų neremiu, tų pavienių jautrių situacijų. 

Žinau, kad tokius projektus kiti aktyviai remia“ (II FGD dalyvis, aukojantis rečiau, bet 

didesnėmis sumomis). 

 

AUKOJIMO PRIORITETAI 

 Aukojama projektams organizacijų/asmenų, kurie yra asmeniškai gerai pažįstami, tikima, kad 

investicijos bus efektyviai panaudojamos. 

 Investiciniams/specifiniams projektams; paminėti meno projektai, sutelktinio finansavimo 

kampanijos („tai buvo Lietuvos Venecijos meno bienalės kampanija ir man tai suteikė daug 

daugiau džiaugsmo, kai mano suteikti pinigai padidėjo daug kartų ir galiausiai, kai lietuviai 
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laimėjo tuos aukso liūtus, tai dar smagiau buvo“); aukojimas Maisto bankui pinigais 

organizacinei veiklai paremti („vietoj to, kad kruopų pripirkti, galima iš tiesų paremti, žinau, 

kaip organizacija veikia, žinau, kad ten patikimi žmonės ir sprendžia tam tikras socialines 

problemas geriau negu valstybinės institucijos“). 

 Projektams, kurie labiau aktualūs šią dieną, bet galvojama apie ateitį: psichologinė tematika 

(„Jaunimo linija“), krizė, pabėgėliai, žmogaus teisės, daugumos nematomos problemos 

(„mano logika ir mano mąstymas buvo toks, kad paaukojau „Gelbėkime vaikus“ akcijai, man 

teko su jais susidurti, aš jais pasitikiu ir ta auka buvo vaikams, kurie neteko pietų karantino 

metu, nes juos gaudavo mokyklose ir man tai pasirodė ši situacija reikšminga“). 

 Asmeninis paramos kampanijų inicijavimas.  

 

REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: optimizmas, džiaugsmas, tikėjimas, noras padėti, 

artumas, šeimyniškumas, tiesumas, ambicingumas, veiklumas, drausmingumas, pasitikėjimas savimi, darbštumas, 

kantrybė, taktiškumas, atsakomybė.  

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „žmogaus norą investuoti į tvaresnę, gražesnę ateitį“. 

Pasirinkti šiuos aukojimo komunikacijos kanalus: el. aukojimo platformos, kuriose išsamiai pristatomi socialiniai 

projektai, el. labdaros organizacijų portalai/internetinės svetainės, naujienlaiškiai, verslo/viešojo sektoriaus organizacijų  

internetinės svetainės, el. parduotuvės, e-informacijos portalai.  

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi aukojimą didesnėmis sumomis, aukojimas planuojamas ir paskirstomas keletui 

projektų („man tai yra natūralu ir man tikrai padeda, kad aš esu sugalvojusi kokią pinigų sumą skiriu ir jos aš per daug 

nemėtau. Man asmeniškai lyg ir atrodo, kad tada ta įtaka didesnė ir gal bus sėkmingas“). Priimtiniausias aukojimo būdas 

– pavedimai internetu. 

 

  

„Yra dalykų, kuriais, jeigu pasirūpinsime šiandien, 

tai po 10 ar 20 metų mes turėsime kitokią ateitį. 

Lygiai taip pat, jeigu mes nepasirūpinsime, tai bus 

dar blogiau. Manau tas platus mąstymas ir 

žiūrėjimas į ateitį ir galvojimas, ką šiandien reikėtų 

pakeisti, kad rytoj būtų geriau, būtent tai jai  yra 

svarbu“ 

FGD dalyvis 
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4-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – AUKOJIMAS MAŽINA 

VIENIŠUMĄ 
 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Tolerantiškumas, tikslo siekimas, atvirumas, didelis užimtumas gyvenime, nuoširdumas.  

Mėgsta skaityti filosofines knygas „apie gyvenimo prasmę“, domisi istorija, žmonijos vystymusi, 

aktyvus (-i), susiranda sau aktyvios veiklos visą gyvenimą. 

 

Svarbu gyvenime: savirealizacija, „kad būtų naudinga, kad įvykdytų kažkokią misiją pasaulyje“, 

„bendras visų žmonių nusiteikimas pasiekti nirvaną – visuotinę gerovę“, pagarba žmogui, 

žmogiškumas, emocinis pasitenkinimas savimi ir aplinkiniais. 

 

Aukojimas užtikrina bendrumo jausmą, sukuria bendruomeniškumą, mažina aukotojo vienišumo 

jausmą („jaučiasi svarbus ir ne toks vienišas“). 

Spontaninė asociacija: „atsakomybė“, „lepinimas“ (baimė, kad žmogus gaus pinigų, o pats jokių 

veiksmų nesiims). 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS 

1. Galimybė būti bendruomenės dalimi/įsitraukti į jos gyvenimą. 

2. Poreikis skleisti žmogiškumą: „taip gali atsitikti kiekvienam iš mūsų“, „žmogus yra svarbu“, 

„niekas nenusipelnė būti beviltiškoje situacijoje, izoliacijoje, klaikume, reikia kažką daryti“.  

 

VYRAUJANČIOS NUOSTATOS, POŽIŪRIAI  

 Pastebimas susitapatinimas su tiksline auditorija ilgalaikėje perspektyvoje, dažna aukotojo 

savirefleksija: „yra toks graudumas, žinant, kad galbūt ir man kada nors reikės tokios 

pagalbos“, „gali visiems taip atsitikti“, „gal ir man padės kažkas, jeigu reikės“. 

 Asmeninės patirties ir/ar turimų pavyzdžių artimoje aplinkoje aplikavimas, pvz. močiutė, kuri 

gyveno viena, emigravusi mama, laiptinės vieniša kaimynė: „pasižiūri į tą močiutę ir sutinki 

kitas gatvėje, aplinkiniuose namuose, ne visi parkuose bendrauja, yra tokių pavienių, kur 

klausimas yra kaip ir iš ko jie gyvena, yra tas asmeninis nusiteikimas“, „yra tos asmeninės 

patirties, mano pačios močiutė gyveno gan sudėtingomis sąlygomis, mano mama yra 

emigravusi, o aš irgi per darbus, vaikus ne visada galėdavau aplankyti, ieškojau savivaldybėje, 

organizacijose pagalbos, kaip jai ir kas jai galėtų padėti“, „mačiau dvi barikadų puses, gyvenime 

buvau ir kitoje situacijoje, tai ta empatija žmogui, tokia bendruomenė, taip turi būti 

normalioje, pilietinėje visuomenėje“. 
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AUKOJIMO PRIORITETAI  

 Pagyvenusių, vienišų žmonių, senukų palaikymas (Maltiečiai, Lietuvos Raudonasis kryžius, 

Sidabrinė linija); „yra visiškai vienišų, kur niekas neaplanko, gal tikrai Maltiečių lėkštė sriubos 

yra ir maistas, ir pabendravimas“. 

 SOS vaikų kaimas, Caritas. Teigiama, kad šios organizacijos pasirūpina, paskiria savo laiką 

tiems, kuriais kiti/valstybė nepasirūpina ir pasiekia daugiau („man apsispręsti padėjo taiklus 

aprašas Aukok.lt, kur tie pinigai keliaus, tas motyvas SOS vaikų kaimo, kad juos ten prižiūri, jie 

nesitrainioja, reikia pinigų tuos mokytojus išlaikyti, tą struktūrą ir aplinką. Pavyzdžiui, Caritas 

rūpinasi žmonėmis, kuriais kiti nepasirūpina arba jie patys savimi negali“). 

 

REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: viltis, bendrystė, įsiliejimas, grynumas, tyrumas, 

jautrumas, rūpestingumas, švelnumas, sugebėjimas nuraminti, mokėjimas užjausti, atsakingumas.  

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „žmonių apsijungimą, žmogaus vienišumo mažinimą, atskirtį 

bendruomenėje“. 

Pasirinkti šiuos aukojimo komunikacijos kanalus: paramos renginys, trumpalaikė akcija (metų pabaigos šventinis 

periodas), lauko reklamos iškabos, kuriose pateikta tiksli paramos teikimo informacija, socialiniai tinklai, interneto 

reklama, momentinės akcijos prekybos centruose/el. parduotuvėse, socialiniai tinklai. 

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi momentinį, dažnai impulsyvų aukojimą mažesnėmis sumomis, gali būti taikomas 

daugkartinis, periodinis aukojimas mažomis sumomis, siunčiant SMS žinutes, skambinant trumpaisiais telefonais. 

  

„Toks medis, kaip nirvana, kaip 

visuotinė gerovė, kaip siekiamybė, 

kaip skėtis nuo negandų, nuo 

tamsių emocijų, visi siekia didesnio 

gėrio“ 

FGD dalyvis 
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5-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – NORIU, KAD ŽMONĖS 

NESIJAUSTŲ VIENIŠI IR IZOLIUOTI 

 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Gėris, ramybė, šiltas/malonus bendravimas, aktyvumas. 

Dinamiškas gyvenimo būdas, naujos pažintys. 

 

Svarbu gyvenime: bendravimas, atvirumas, socialiai teisinga visuomenė. 

 

Aukojimas – bendruomeniškumas, susijungimas su kitais. 

Spontaninė asociacija: „pagalba“, „apsijungimas“. 

 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS 

1. Siekis, kad visuomenė nebūtų izoliuota, uždara. 

2. Noras, kad žmogus, kuris ieško patarimo ir atramos, nesijaustų depresyviai, vienišas, nebūtų 

uždaras, paliktas. 

3. Susitapatinimas su tiksline grupe ilgalaikėje perspektyvoje, stiprus įsijautimas į jos 

problematiką. 

4. Asmeninė patirti, norint padėti gyvenimo nuskriaustiesiems.  

5. Užuojauta vienišiems, neturintiems artimųjų, paliktiems likimo valiai žmonėms.  

 

AUKOJIMO PRIORITETAI 

 Pagyvenusių, vienišų žmonių, senukų palaikymas. 

 Iš įkalinimo įstaigų grįžusių žmonių įgalinimas. 

 Kitos socialinės jautrios grupės. 

 

 
REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: viltis, bendrystė, įsiliejimas, grynumas, tyrumas, 

mokėjimas užjausti, mokėjimas įtikinti, sugebėjimas nuraminti, švelnumas, draugiškumas, pagarba, nuoširdumas. 

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „žmonių apsijungimas, kuriant bendrą gerovę ir suteikiant naują viltį 

gyvenime“. 
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Pasirinkti šiuos aukojimo komunikacijos kanalus: paramos renginys, trumpalaikė akcija (metų pabaigos šventinis 

periodas), lauko reklamos iškabos, kuriose pateikta tiksli paramos teikimo informacija, socialiniai tinklai, interneto 

reklama, momentinės akcijos prekybos centruose/el. parduotuvėse, socialiniai tinklai, kontaktiniai susitikimai/pokalbis 

telefonu. 

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi momentinį, dažnai impulsyvų aukojimą mažesnėmis sumomis, gali būti taikomas 

daugkartinis, periodinis aukojimas mažomis sumomis, siunčiant SMS žinutes, skambinant trumpaisiais telefonais. 

 

  

„Bendruomenė turi būti 

bendruomeniška, kad žmonės nebūtų 

uždari, nesėdėtų su savimi, kad 

susijungtų su kitais, jam svarbu, kad 

visuomenė nebūtų į save orientuota, 

kad būtų kuo daugiau socialiai 

teisinga visuomenė“ 

FGD dalyvis 
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„Nerimauju dėl žmonių teisių, lygios teisės ne tik vyrų ir 

moterų, bet apskritai. Azijos šalyse darbo jėgos 

išnaudojimas yra baisus. Kiekvienas nusipelnė bent 

panašiomis sąlygomis dirbti, gyvuoti, valgyti, kvėpuoti“ 

FGD dalyvė 

6-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – AUKOJIMAS YRA LAISVĖS 

IŠRAIŠKA, TAI – GYVENIMO DALIS 

 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Atkaklumas, užsispyrimas, inovatyvumas, komunikabilumas, avantiūrizmas. 

Daug keliauja, dirba su tarptautiniais projektais, domisi kultūra, menu, muzika, sportu. 

 

Svarbu gyvenime: žmogaus teisės, bendruomeniškumas – svarbu apjungti žmones. 

 

Aukojimas yra laisvės išraiška, tai – gyvenimo dalis. 

Spontaninė asociacija: „mažumos“. 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS   

 Suteikti žmogui: 

galimybę dirbti ir gyventi lygiomis sąlygomis; 

antrą šansą/progą, naujo etapo galimybes. 

siekį užtikrinti balansą, harmoniją ir pusiausvyrą gyvenime; 

 Noras apjungti žmones. 

REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: saugumas, bendrumas, ryžtingumas, laisvė, empatija, 

aktyvumas, drąsa, atkaklumas, patirtis, optimizmas, permainų troškimas, pakantumas, ryžtingumas. 

Taikyti komunikacijos kontekstą nukreipiant į „galimybę dirbti ir gyventi lygiomis sąlygomis“. 

Pasirinkti šiuos aukojimo komunikacijos kanalus: socialiniai tinklai (el. „iš lūpų į lūpas“ žinutė), asmeninė rekomendacija, 

nuomonių lyderio (-ių) pasisakymai/patarimas, informacijos e-portalai. 

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi tikslinį aukojimo būdą, pervesti aukojimo sumą tiesiogiai į nurodytą banko sąskaitą, 

kurią atsiuntė prašančioji organizacija (aukotojas ją labai gerai žino, yra atsakingai susipažinęs su jos veikla), lėšų 

pervedimo krypčiai pasirinkti naudojami aukojimo interneto portalai.  
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7-AS AUKOTOJŲ PROFILIS – AUKOJIMAS YRA RAMYBĖS IR 

SAUGUMO ATSTATYMAS ŠEIMOJE 

 

AUKOTOJO (-OS) SAVYBĖS 

Racionalumas, ryžtingumas, savarankiškumas, nepriklausomumas, stiprybė. 

Gyvenimo būdas: šeimos ir darbo balansas, šeima yra gyvenimo centras. 

 

Svarbu gyvenime: santykiai šeimoje.   

 

Aukojimas yra ramybės ir saugumo atstatymas šeimoje. 

Spontaninė asociacija: „pagarba“, „drąsa“, „socialinė atsakomybė“. 

 

AUKOJIMO PRIEŽASTYS 

1. Siekis palaikyti balansą ir harmoniją šeimoje – santykių kūrimas. 

2. Šeimos ramybės ir saugumo atstatymas. 

 

VYRAUJANČIOS NUOSTATOS, POŽIŪRIAI  

 Pagalba artimam žmogui, žmogaus saugumas, nes „visi gali tapti tokiais pažeidžiamais“, 

„svarbu nenuvertinti to, kuris prašo tos pagalbos, jis yra orus, jam atsitiko situacija, jis nėra 

vargšas, nabagėlis, kurį reikia šelpti, tai tiesiog pagalba, galbūt po metų-kitų man reikės“. 

 Valstybė negali visų paremti finansiškai, tad „kas daugiau, jeigu ne aš“, „mūsų aplinkoje yra 

žmonių, kuriems reikia tos pagalbos, jeigu šiandien aš galiu, tai prisidedu“. 

 

AUKOJIMO PRIORITETAI 

 Aukojimas artimai aplinkai ir/ar draugams, pažįstamiems („jautriausias aspektas, tai būna iš 

artimos aplinkos, jeigu ne pirmo rato, tai antro, pasižiūri, kad yra draugų draugai, tie žmonės 

yra davę kažką patys kažkada, ne tai, kad rėmėjai, bet pasauliui, Lietuvai kažkuo prisidėjo“, - II 

FGD, aukojantys rečiau, didesnėmis sumomis). 

 Aukojimas kitoms šeimoms. Patys turi šeimą, rūpi santykiai šeimoje, todėl svarbu, atsitikus 
nelaimei šeimoje (pvz. vėžys, paralyžius), sukurti/užtikrinti šeimos saugumą, prisidėti prie 
šeimos gerovės ar gyvenimo kokybės atstatymo, sukūrimo. 

 Pastebima savirefleksija: „niekada negali žinoti, kada tau gyvenime reikės pagalbos, atrodo 

nenori taip galvoti, bet ši mintis eina greta“. 



 

 

18 

 

REKOMENDACIJOS NVO LĖŠŲ PRITRAUKIMO, KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAMS 

Kuriant komunikacijos žinutę, nukreipti ją į šias emocijas/jausmus: lengvumas, ramybė, pilnatvė, harmonija, ištikimybė, 

jautrumas, rūpestingumas, nuoširdumas, meilė vaikams, atkaklumas, sugebėjimas nuraminti, šiluma, kantrybė, 

mokėjimas užjausti, mokėjimas įtikinti, atsakomybės jausmas. 

Taikyti komunikacijos kontekstą, nukreipiant į „svarbu balansas ir harmonija šeimoje“. 

Pasirinkti šiuos aukojimo komunikacijos kanalus: socialiniai tinklai (bendruomenių socialinės grupės ir pan.), asmeninė 

rekomendacija, nuomonių lyderio (-ių) pasisakymai/patarimas, momentinės akcijos, televizija, radijas. 

Šio profilio aukotojas (-a) renkasi tikslingą aukojimą didesnėmis sumomis – apskaičiuojama, kiek gali žmogus paaukoti 

kiekvienu konkrečiu atveju, „nesu numačius kokią sumą kas mėnesį galiu skirti, tai atėjus situacijai žiūriu savo biudžetą, 

ką galiu leisti, įsivertinu, tai gali būti keli šimtai eurų“. Aukojimo procesas yra formaliai sutvarkytas, aukojama per 

organizaciją, per labdaros fondą, pavedimu. 

 

 

 

 

 

 

  
„Šeimoje atsitinka nelaimė, dažnai 

susijusi su sveikata, ir tie žmonės 

labai oriai atsistoja ir sako, kad 

mūsų situacija tokia ir mums reikia 

tokios ir tokios sumos, tuomet 

sėdi ir galvoji, kokia yra maksimali 

suma, kurią aš galėčiau paaukoti“ 

FGD dalyvė 
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3. DEMOGRAFINIS-PSICHOGRAFINIS PROFILIS 

FGD dalyvių vizualizacija (tipinio aukotojo profilio demografines – 
psichografines charakteristikas siūlė FGD dalyviai) 

AUKOTOJAI, KURIE AUKOJA REČIAU, DIDESNĖMIS SUMOMIS 

 Apie/nuo 40 metų. 

 Miesto gyventojas, aukštesnio išsilavinimo, dirbantis. 

 Vidutinių pajamų („prieš akis iškilo, kai jau patenkinti fiziologiniai ir saugumo poreikiai, tai tas 

trečias lygis, socialiniai ryšiai tarp žmonių, matai tuos žmones, kuriems yra sunkiau“).  

 Patenkinti savo gyvenimu, jau kažką pasiekę, realizavę save gyvenime („kai peraugi tą jau savo 

laiptelį, vidinį ar išorinį, nebūtinai finansinį, kad viskas čia man turi būti, kad aš jau čia vargšas, 

tą vidumi peraugi, tada nori padėti kitiems“). 

 Turima panaši asmeninė patirtis – praeityje turėjo sunkumų (galimai finansinių, ar kitokių), todėl 

puikiai supranta tą, kuriam reikia paramos/pagalbos („aukoja tie, kurie galbūt kadaise turėjo 

sunkumų finansinių ar kažkokių kitokių, kuris gali suprasti, kad taip, kaip jis anksčiau jautiesi, gal 

kažkas kitas jaučiasi“). 

 

AUKOTOJAI, KURIE AUKOJA DAŽNIAU, MAŽOMIS SUMOMIS 

 Iki/virš 30 metų arba virš 50 metų, daug laiko praleidžiantys prie televizoriaus. 

 Aukoja nedidelėmis sumomis. 

 Atsiranda jaunoji karta, kuri tik pradeda dirbti/užsidirbti – taip prasideda aukotojo kelias, 

„pasirenka jiems svarbų projektą ir aukoja galbūt mažą sumą, bet reguliariai“. 

 Siunčia SMS žinutes, perka maisto prekes „Maisto banko“ akcijai. 

  

„Vizualizavau moterį, kuri ką tik atrado idėją nupirkti aparatą, kur džiovinami vaisiai, jai tiesiog 

malonu aukoti žinant, kad tai darai protingai ir išsirenki tokį investicinio pobūdžio projektą, ne 

tiesiog kad nuperki kilogramą morkų, bet nuperki aparatą, kuris išgelbės daug badaujančių“ 

FGD dalyvė 
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1 PRIEDAS. FOKUSUOTOS DISKUSIJOS SCENARIJUS  

 
I. ĮŽANGA (Trukmė: 10min.) 

 

Moderatoriaus prisistatymas, kompanijos/užsakovo pristatymas: 

 Ačiū, kad Jūs esate šiandien čia, on-line diskusijoje, kurią organizuoja Aukok.lt.  

 Temos svarba ir diskusijos tikslas; Kalbėsime šiandien apie aukojimą pinigais, kaip reiškinį Lietuvoje 

bei asmeninę Jūsų patirtį. 

 Konfidencialumas: Jūsų vardai ar pavardės niekur nebus publikuojami; tyrimo rezultatuose 
atsispindės tik bendros tendencijos, o ne individualių žmonių nuomonės; 

 Visi atsakymai šiandien teisingi – svarbi kiekvieno nuomonė;  

 Techninės sąlygos: bus daromas įrašas, tai tyrimo medžiaga, reikalinga analitinei ataskaitai paruošti;  

 Kalbėkite po vieną, svarbu girdėti, ką kiekvienas sakote;  

 Jauskitės laisvai; nebijokite išsakyti skirtingą nuomonę nei kitų. Ypatingai svarbu kalbėti ne tik apie 
teigiamus aspektus/ patirtį, tačiau ir apie neigiamus aspektus/ patirtį; 

 Kviečiu būti tolerantiškais kitų dalyvių atžvilgiu ir nevertinti susirinkusių nuomonės; 

 Mūsų diskusija truks 2h-2,30h..  

 Respondentų prisistatymas trumpai: vardas, amžius, 3 žodžiais apibūdinkite save – kokia Jūs 

asmenybė bei kas Jums yra svarbu gyvenime. 

 

II. AUKOJIMAS – SPONTANINĖS ASOCIACIJOS BEI VERTINIMAS (Trukmė: 30min.) 

 

TIKSLAS: ATSKLEISTI SPONTANIŠKAI SUKELIAMAS ASOCIACIJAS (ASOCIATYVINĮ LAUKĄ), EMOCIJAS, 

SUSIJUSIAS SU AUKOJIMU. TAIP PAT IŠSIAIŠKINTI AUKOJIMO, KAIP REIŠKINIO VERTINIMĄ, NUSTATYTI  

AUKOJIMO MOTYVATORIUS - KAS SKATINA: KOKIE NORAI/ PRIEŽASTYS RACIONALIAME/ EMOCINIAME 

LYGMENYSE 

Pradėkime nuo trumpos kūrybinės užduoties. Kuomet aš sakau "Aukojimas pinigais", kas Jums pirmiausia 

ateina į galvą? Prašome minėti viską, kas ateina į galvą... (spontaniškai) … spalvos, vaizdiniai, žmonės, 

asmeninė patirtis ir pan... 

SPONTANINĖS ASOCIACIJOS 

 Apie ką pirmiausia pagalvojate? Kokios asociacijos kyla? Kokios dar? 

 Kaip jaučiatės pagalvojus apie aukojimą pinigais? Kokios emocijos kyla/ siejasi su aukojimu? 

AUKOJIMAS LABDARAI PINIGAIS KAIP REIŠKINYS 

 Jeigu kalbėti apie aukojimą labdarai pinigais, kaip reiškinį Lietuvoje, kaip jį vertinate? Kodėl būtent 
taip? Jeigu jau spontaniškai kalbama apie socialinę atsakomybę pasitikslinti kiek aukojimas labdarai 
yra socialinės atsakomybės veiksmas (nuo 1 iki 10 balų). Jeigu neminima užduoti klausimą tikslingai: 
Kiek aukojimas labdarai yra socialinės atsakomybės veiksmas (pareigos, atsakomybės, moralumo 
santykis)? (nuo 1 iki 10 balų). Kodėl būtent taip? 

 Kokius teigiamus aukojimo, kaip reiškinio aspektus pastebite? Kokius dar? O gal yra kokių nors 
neigiamų aspektų? 

 Kokias pagrindines tendencijas Jūs matote šiai dienai kalbant apie “Aukojimą”? Ką apie tai galvojate? 
Kaip dėl to jaučiatės? 
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 Ar Jūs kalbatės su draugais ar pažįstamais apie aukojimą labdarai pinigais? Kodėl taip/ ne? 

 Kiek sutinkate su šiais teiginiais ir kodėl (nuo 1 iki 10 balų): 

 „Labdaros organizacijos reikalingos visuomenei“ 
 „Aukojimas yra prabanga“ 
 „Kuo aukoju didesnę pinigų sumą, tuo jaučiu, kad mano pagalba yra didesnė 
 „Už prekę arba paslaugą sutikčiau mokėti daugiau, jei į jos pasiūlymą yra įtrauktas aukojimas 

labdarai“ 
 
 

Jeigu dabar pagalvotume apie visus tuos Lietuvos žmones, kurie aukoja pinigus .... 
 Koks yra, Jūsų nuomone, tipinis Lietuvos aukotojas (aukoja pinigais)?  

 Kaip jį apibūdintumėte? 

 Kiek jis yra panašus į Jus? Kodėl? (skalė nuo 1 iki 10 balų, 1 – visiškai nepanašus, 10 – labai 
panašus) 

 Kaip galėtumėte palyginti tipinio Lietuvos aukotojo motyvus aukoti labdarai su Jūsų? Kiek šie 
motyvai yra panašūs/ skirtingi? Kodėl taip galvojate?  

 Kokie tie pagrindiniai aukojimo motyvai?  

 

III. TIPINĖS AUKOJIMO SITUACIJOS ANALIZĖ (Trukmė: 45min.) 

 

TIKSLAS: SUPRASTI IR IŠNAGRINĖTI TIPINĘ AUKOTOJO KELIONĘ 

Dabar paprašysiu kiekvieno iš Jūsų papasakoti apie JŪSŲ TIPINĘ AUKOJIMO PINIGAIS SITUACIJĄ, 

atsiminkite TIPINĘ - VIENĄ IŠ PASKUTINIŲ (iki karantino paskelbimo) situacijų, kuomet Jūs aukojote pinigus 

... Papasakokite prašau apie šį atvejį išsamiau ...  

 Kokiam tikslui aukojote (sergantiems/ gyvūnams/ edukacijai/ senjorams/ bažnyčiai/ socialinę riziką 
patiriantiems vaikams/ šeimoms ir etc.)? 

 Kokia tai buvo situacija, aprašykite?  

 Kodėl nusprendėte paaukoti būtent tuo metu/ toje situacijoje? Kas paskatino? Kokie buvo 
pagrindiniai: 

 Išoriniai veiksniai turintys įtakos sprendimui aukoti (pvz. reklama, aplinkos įtaka - 
pažįstamų prašymas, kitų aukojančių pavyzdys ir etc.)? 

 Vidiniai veiksniai/ priežastys turintys įtakos sprendimui aukoti (pvz. myliu gyvūnus, tačiau 
neturiu sąlygų laikyti šunį, nors taip prisidedu; meilė artimam/ mylimam žmogui, kam? 
Šeimai, draugams ir pan.; baimė, kad ateityje mano artimam žmogui arba man gali kilti tokia 
pati grėsmė)? 

 Ar Jūsų minėtos vidinės priežastys yra dažniausiai pasitaikančios kalbant apie visus Jūsų aukojimo 
atvejus? Jeigu taip: kodėl? Jeigu ne: dėl kokių kitų priežasčių Jūs aukojate? 

 Kas Jums buvo svarbu, kalbant apie aukojimą būtent tuo atveju? Į ką labiausiai kreipėte dėmesį? 
Kodėl? (aptarti: labdaros organizacijos žinomumas, švenčių dienos) 

 Kokį aukojimo būdą pasirinkote (fiziškai/ el. būdu/ aukojimo dėžutė/ tiesiogiai paramos gavėjui/ 
žmogui, telefonu/ pirkdamas prekę/ paslaugą/ kita)? Ar tai dažniausiai Jūsų pasirenkamas aukojimo 
būdas? Jeigu taip: kodėl? Jeigu ne: koks aukojimo būdas Jums yra priimtiniausias? Kodėl? 

 Kokias emocijas patyrėte minėtoje aukojimo situacijoje? Kaip jautėtės paaukojus?  
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 Ką Jums suteikia žinojimas, jog Jūs aukojate – padedate kitiems? Kaip Jūs apibūdintumėte naudą 
Jums? 

Prieš mūsų paskutinę dalį norėčiau, kad įvertintumėte dar keletą teiginių (nuo 1 iki 10 balų): 

 „Man smagu, kai gaunu viešą pasiūlymą ar asmeninį aukoti labdarai pasiūlymą (reklama, asmeninis 

pakvietimas į labdaros renginį, el. asmeninis pasiūlymas dalyvauti labdaros kampanijoje ir pan.)?“ 

 „Jei labdaros organizacija viešai deklaruoja finansinę atskaitomybę, aš labiau noriu aukoti jai.“ 

 „Kad galėčiau nuolat aukoti man svarbu turėti pastovias pajamas“ 

 „Jei būtų taikoma GPM mokesčio lengvata (pvz. susigrąžinti dalį mokesčių), aš labiau norėčiau aukoti 

labdarai“. 

Prašau pabaigti sakinį: 

 „Mano aukojamos sumos dydį nulemia ....“ (2-3 veiksniai) 

 

IV. VIDINIŲ MOTYVACIJOS AUKOTI VEIKSNIŲ ATSKLEIDIMAS - EMOCINIS LYGMUO (Trukmė: 40min.) 

 

TIKSLAS: PROJEKCINIŲ TECHNIKŲ (asociatyviniai paveikslėliai) PAGALBA PASIEKTI EMOCINĮ AUKOTOJŲ LYGĮ 

BEI UŽČIUOPTI VIDINIUS AUKOJIMŲ VEIKSNIUS 

Jums buvo išsiųsti keletas failų su paveikslėliais, prašau juos atsidaryti ... Jūs matote vyrų ir moterų veidus 

(vyrus prašau naudoti vyrų nuotraukas, o moteris – moterų nuotraukas).  

Taigi, dabar prašau kiekvieno iš Jūsų atsipalaiduoti, galite užsimerkti ir pagalvoti apie tipinę Jūsų aukojimo 

situaciją, t.y. tipinę (dažniausiai pasikartojančią situaciją) kuomet Jūs nusprendžiate paaukoti pinigus ... 

Pagalvokite dabar apie žmogų (vyrą/ moterį), kuris elgtųsi taip pat kaip Jūs šioje tipinėje aukojimo 

situacijoje... 

 Kaip Jūs apibūdintumėte šį žmogų? Kokia tai asmenybė?  

 Kokios jo/ jos stipriosios/ silpnosios charakterio pusės? Išskirtinumas? 

 Kiek jai/ jam metų? 

 

 Ką jis/ ji veikia gyvenime/ ką dirba? Ką tai, kad jis/ ji dirba tokį darbą, mums pasako apie jį/ ją, kaip 

apie žmogų? 

 Ar jis/ ji turi šeimą? Koks/-ia jis/ ji šeimoje? 

 

 Koks jo gyvenimo būdas (labiau aktyvus/ labiau pasyvus)? 

 Kaip jis/ ji leidžia laisvalaikį? Kodėl būtent taip? 

 

 Ar jis/ ji turi draugų? Ką apie jį/ją pasakytų jo/ jos draugai? 

 Kiek jam svarbu ką apie jį/ ją galvoja/ kalba kiti? Kodėl? 

 

 Kokias vertybes jis puoselėja? 

 Kas jam/ jai yra svarbu šiame gyvenime? 

 Kuo ji labiausiai džiaugiasi gyvenime? Apie ką jis/ ji svajoja? 

 O dėl ko ji labiausiai nerimauja?  

 

 Ką jos/ jo gyvenime reiškia aukojimas (Moderatoriau stebėti: ar tai altruizmas – jam/jai tiesiog gera 

padėti/ nuo to puikiai jaučiasi? Ar jo nuomone, aukojimą reikia labai gerai apgalvoti/ paskaičiuoti/ 

įvertinti? Ar tai jam suteikia bendrumo jausmą – esu dalis aukotojų grupės) 
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 Ką ji/ jis prarastų, ko netektų neturėdama/-as galimybės aukoti labdarai?  

 

Dabar prašau atsimerkti ir išsirinkti iš failo Nr. 1 nuotrauką žmogaus, kuris elgiasi panašiai, kaip Jūs Jūsų 

tipinėje aukojimo situacijoje ... Kurio vertybės ir gyvenimo tikslai yra labiausiai panašūs į Jūsų / atitinka 

Jūsų vidinį pasaulį ... Sutinku, kad tai gali būtų sudėtinga, tačiau pažvelkite į šių žmonių veidus, ką jie 

perteikia savo žvilgsniu, kūnu ... Ir pabandykite jį apibūdinti ....   

 

Dabar sugrįžkime prie tipinės šios moters/ vyro aukojimo situacijos ... ir iš failo Nr. 2 išsirinkite kortelę/ 

paveikslėlį, kuri geriausiai atspindi jos/ jo vidinius aukojimo motyvus/ priežastis ...  

 

 Prašau pasakyti kokia tai tipinė aukojimo situacija/ koks aukojimo tikslas? 

 Kas daro didžiausią įtaką jo/ jos sprendimui aukoti labdarai (šeima, darbdavys, bažnyčia, draugai, 

pažįstami, valstybė, reklama, kiti jau aukoję nepažįstami asmenys)? Kodėl būtent tai? 

 Kokios yra pagrindinės aukojimo priežastys, prašau apibūdinti ką Jūs matote šiame paveikslėlyje? 

 Kokie yra jos/ jo vidiniai aukojimo motyvai? Dėl kokių priežasčių ji aukoja?  

 Kodėl jai/ jam svarbu aukoti? Kodėl jai/ jam svarbu aukoti būtent šioje tipinėje aukojimo situacijoje?  

 Ką aukojimas jam suteikia/ įneša į jo gyvenimą? 

 Kiek jam/ jai yra svarbu, kad kiti žmonės žinotų, jog jis/ ji aukoja labdarai? (nuo 1 iki 10 balų) Kodėl? 

 

O dabar pasistenkite pajausti, kaip jis/ ji jaučiasi šioje tipinėje aukojimo situacijoje ... iš išsirinkite iš failo 

Nr. 3 kortelę/ paveikslėlį, kuri geriausiai atspindi šio žmogaus emociją ...  

 Kaip ji jaučiasi aukodama / paaukojus pinigus? 

 Kokios emocijos kyla pažvelgus į šį paveikslėlį? 

 

Tai buvo mūsų paskutinė užduotis ...  

 Kaip jaučiatės? 

 Gal norėtumėte dar ką nors pridurti? Galbūt mes nepalietėme kokio nors svarbaus Jums aspekto? 
 

Nuoširdžiai dėkoju Jums už skirtą laiką ir už tai, kad pasidalinote savo nuomone bei patirtimi. 
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2 PRIEDAS. FOKUSUOTOS DISKUSIJOS PROJEKCINĖS 

TECHNIKOS 

Metaforinės asociatyvinės kortos (projekcinės kortos) turi daugiau nei 30 metų istoriją. Pamatus OH kortoms 

padėjo dailininko Ely Raman noras sumažinti atstumą tarp meno ir žiūrovo bei jo aistra kortoms. Dėka 

psichoterapeuto Moritz Egetmeyer šios kortos paplito visame pasaulyje, įgydamos vis daugiau naujų 

pasekėjų.  

 Asociatyvinės kortos – tai profesionalaus psichologo, psichoterapeuto ar saviugdos specialisto 

instrumentas, taikomas diagnostikoje, gebėjimų koregavime ir vystyme. Tai ir verslo trenerio, 

psichologinių grupių vedančiojo pagalbininkas, naudojamas grupės apšilimui, pasitikėjimo tarp 

grupės narių nustatymui, ypatingų grupės poreikių diagnostikai ir kaip grupinio darbo metodika.  

 Psichologinės metaforinės asociatyvinės kortos – tai žaidimų kortų ar atvirukų dydžio 

paveikslėlių  rinkinys, vaizduojantis žmones, jų sąveiką vienas su kitu, gyvenimiškas situacijas, 

peizažus, gyvūnus, namų apyvokos daiktus, abstrakčius piešinius arba užrašytus žodžius. Žodžių ir 

paveikslėlių derinys  sukuria reikšmių žaidimą, aktualia žmogui tema.  

 Kortos neturi reikšmių, kaip pvz. Taro kortos. Žmogus pats apibūdina pasirinktą kortą, pats 

„sugalvoja“ sau reikšmę.  

 

Taikymo sritys: 

Psichologinių metaforinių kortų, kaip projekcinės stimuliuojančios medžiagos taikymo diapazonas yra 

ganėtinai platus. Tinka tiek individualiam darbui, tiek darbui su grupe, tiek su suaugusiais, tiek su vaikais. 

Kortos efektyviai naudojamos terapijoje, saviugdoje, transakcinėje analizėje ir psichosintezėje ar tiesiog 

pramogai draugų ir šeimos rate. 

 

Psichologinių metaforinių kortų privalumai: 

 Tinka tiek individualiam darbui, tiek darbui su grupe. Savyje talpina visus projektyvių metodų 

privalumus; 

 Labai greitai padeda išsiaiškinti ir įsisąmoninti dabartinius žmogaus pergyvenimus ir poreikius, 

pamatyti nepabaigtus vidinius procesus. 

 Ypatingai gerai „dirba“ su racionaliu ir sunkiai savo jausmus atpažįstančiu žmogumi, žmogumi, kuris 

pasikliauja faktais, o ne emocijomis. 

 Sukuria pasitikėjimo atmosferą, padeda įveikti vidinį pasipriešinimą, pašalinti apsauginius psichikos 

barjerus, kurių kartais neįmanoma palaužti jokiais kitais metodais. 

 Padeda greitai gauti prieigą prie kliento savojo „Aš“ paveikslo, jo asmeninio mito apie pasaulį ir save 

jame.  

 Kortos yra internacionalios: jas galima naudoti visoms kultūroms, įvairiems amžiaus tipams. 

 Padeda mums realizuoti dialogą tarp mūsų vidaus ir išorės, iškelti giluminį turinį į paviršių, suteikia 

sąlygas savęs atskleidimui ir pažinimui. 

 Suteikia saugią ir komfortišką aplinką savęs atskleidimui poroje arba grupėje, padeda išlysti iš savo 

kiauto ir pralaužti ledus sudėtingose situacijose. 

 

Diskusijų metu buvo naudojamos žemiau nurodytos projekcinės kortos: 

„Charakteris ir asmenybė“, „Alter ego“, „Mano sielos paslaptys“, „Emotions“, „ECCO“. 


