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MOTYVACIJOS VEIKSNIŲ ĮTAKA 
AUKOTI LABDARAI: LIETUVOS 
ATVEJIS 
Empirinio kiekybinio tyrimo ataskaita 
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Tyrimo aktualumas: siekiant didinti visuomenės aukojimo, dalinimosi 
kultūrą, svarbu lokaliai matuoti motyvacijos veiksnių įtaką aukojimo 
labdarai.   
Tyrimo problemos klausimas: kas motyvuoja lietuvius aukoti pinigus 
labdarai? 
Tyrimo tikslas: nustatyti, kokie išoriniai ir vidiniai motyvacijos veiksniai 
daro įtaką lietuvių sprendimui aukoti pinigus labdarai. 
 

Tyrimo matavimo dimensijos 

 

Siekiant pamatuoti lietuvių norą aukoti labdarai pinigus, tyrimui atlikti buvo adaptuota N.C. 
Degasperi, E.W. Mainardes (2017) tyrimo metodologija. Išskirtos 7 aukojimo motyvacijos 
veiksniai, kurių svarbą patvirtino ankstesni mokslininkų grupės atlikti pilotiniai tyrimai.  

 

PASITIKĖJIMAS

ATLYGIS

LYDERYSTĖ

ORGANIZACIJOS CHARAKTERISTIKOS

APLINKOS ĮTAKA: VALSTYBĖ; GRUPĖ

ASMENINĖ NAUDA

AUKOTOJŲ CHARAKTERISTIKOS
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Tyrimo matavimo instrumentas 
Tyrimo imtis: 801 respondentų, kurie yra aukoję pinigus labdarai per pastaruosius 
metus ne mažiau kaip 1 kartą. (Rinkos tyrimų cento, UAB reprezantytyviai švykdyta 
atranka ir apklausa 2019 rugsėjo mėn.) 

Vykdant apklausą buvo naudojamas tolygus amžiaus kategorijų ir lyties išsiskaidymas. 

Matuojamos dimensijos: 
1. Pasitikėjimas (PA) 
2. Atlygis (AT) 
3. Lyderystė (LY) 
4. Organizacijos charakteristikos (ORG) 
5. Aplinkos įtaka (APL) 
6. Asmeninė nauda (AN) 
7. Aukotojų charakteristikos (AUK) 

Matavimas: Likerto skalė nuo (1)„visiškai nesutinku“ iki  (5)„visiškai sutinku“ 

Duomenų analizė: Naudojant faktorinės duomenų analizės metodą, 40 klausimų buvo 
susieti su 7 identifikuotomis dimensijomis, kurios kiekvienos svarba ir reikšmingumas 
buvo pamatuotas atskirai.  

Klausimynas: 

Kontrolinis klausimas:  

Ar per pastaruosius 12 mėnesių jūs asmeniškai esate kam nors aukoję pinigus 
labdarai? 

- Taip 
- Ne 

Demografinis blokas: 

Lytis: moteris; vyras 

Amžius: 18 – 26; 27 – 35; 36 – 44; 45 – 53; 54 – 62; 62 ir daugiau 

Gyvenamoji vieta: Miestas, Gyvenvietės tipo miestelis, Kaimo tipo gyvenvietė 
 
Kokiam tikslui aukojote? (galite žymėti kelis variantus) 
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Emocine pagalba 

Socialinę riziką patiriantys vaikai/šeimos 

Skurstantiems 

Senjorams 

Gyvūnams 

Pilietiškumo projektams 

Edukacijai 

Kultūros projektams 

Sportui 

Bažnyčiai 

Neįgaliesiems 

Sergantiesiems vaikams 

Sergantiems suaugusiems 

Kita _______________________ 

 

Kokiu būdu aukojote: 

Internetu 

Aukų dėžutė 

Tiesiogiai paramos gavėjui (žmogui) 

Telefonu 

Pirkdamas prekę/paslaugą (dalis kainos paaukota) 

Kita__________ 
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Pagrindinis klausimų blokas: 

1. Aš matau prasmingą aukojimą tik nacionalinėms labdaros kampanijoms. 

2. Jei matau išvaizdų (-žią) paramos prašytoją, mažėja mano noras aukoti jam 
(-jai) pinigus. 

3. Aukotojas yra pagrindinis labdaros pinigų gavimo šaltinis. 

4. Jei aš žinau, kad paramos gavėjas (-a) nekaltas (-a), aš labiau jam noriu 
aukoti. 

5. Jei žinau, kad paramos gavėjas nukentėjo nuo gamtos stichijos, ar kitų nuo 
jo nepriklausomų katastrofų, aš labiau noriu jam aukoti. 

6. Man labiau patinka aukoti labdarai, kai oro sąlygos švelnios, o nei kai labai 
karšta, ar labai šalta. 

7. Kai aš labiau pasitikiu labdaros organizacija, tuomet labiau jai noriu aukoti. 

8. Jei aš žinau, kas yra labdaros organizacijos vadovas, aš labiau jai noriu 
aukoti. 

9. Labiau noriu aukoti labdarai, jei turiu galimybę aukoti reguliarią ir fiksuotą 
mažą įmoką. 

10. Aš labiau noriu aukoti, kai žinau, kad kiti individai taip pat aukojo šiam 
paramos gavėjui. 

11. Kai matau žinomą žmogų, kuris ragina prisijungti prie aukojimo, labiau 
noriu aukoti. 

12. Aš dažniau aukoju paskutinį metų ketvirtį, nei kitais metų ketvirčiais. 

13. Jei mane pakviečia aukoti jau aukojęs žmogus, tuomet aš labiau noriu 
aukoti. 

14. Jei manęs prašo aukoti patraukli moteris, tuomet aš labiau noriu aukoti. 

15. Jei labdaros organizacija turi gerą reputaciją, aš labiau jai noriu aukoti. 

16. Jei šalyje yra nuosmukis, tuomet nesu linkęs aukoti labdarai. 

17. Jei bažnyčia prašo paaukoti labdarai, aš labiau noriu aukoti. 

18. Jei mano pažįstamas (-a) aktyviai prašo paaukoti labdarai, aš labiau noriu 
aukoti. 
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19. Aš labiau noriu aukoti švenčių dienomis. 

20. Jei darbdavys mane skatina aukoti labdarai, aš labiau noriu aukoti. 

21. Jei aš gerai žinau labdaros organizacijos prekės ženklą, aš labiau noriu 
aukoti jai. 

22. Aš labiau noriu aukoti labdarai mainais už dvasinę naudą ir amžinąjį 
išsigelbėjimą. 

23. Jei aš žinau labdaros organizacijos tikslus, aš labiau noriu aukoti jai. 

24. Jei aš žinau, kad labdaros organizacija negauna/ arba jai trūksta valstybės 
finansinės paramos, aš labiau noriu aukoti jai.  

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

26. Jei mano bendraminčių, ar bendros veiklos grupė skatina aukoti labdarai, 
aš labiau norėčiau aukoti. 

27. Aš labiau noriu aukoti labdarai, jei po aukojimo galėčiau laimėti bilietą į 
laisvalaikio renginį (teatras/kinas/koncertas). 

28. Aš labiau noriu aukoti labdarai, jei tikiu, kad labdaros organizacija ateityje, 
man turint bėdų galėtų man pagelbėti. 

29. Kuo mažiau viešojoje erdvėje mane skatina aukoti labdarai, tuo labiau aš 
noriu aukoti.  

30. Jei esu nemokamai pakviečiamas (-a) į labdaros renginį/vakarienę, aš 
labiau noriu aukoti labdarai. 

31. Jei gaunu simbolinį aukojimo įmažinimą, aš labiau noriu aukoti labdarai. 

32. Jei aš aiškiai žinau aukojimo labdarai žingsnius, aš labiau noriu aukoti.  

33. Jei labdaros organizacija sąžininga, aš labiau noriu jai aukoti.  

34. Jei aš aiškiai suprantu aukojimo tikslą, aš labiau noriu aukoti labdarai. 

35. Jei aš aukoju labdarai, dažniausiai tai papasakoju kitiems žmonėms. 

36. Jei gaunu asmenišką pakvietimą aukoti, tai labiau noriu aukoti labdarai. 

37. Kuo didesnis fizinis patrauklumas paramos prašytojo (-os), tuo didesnis 
mano noras jam/jai aukoti. 
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38. Jei labdaros organizacija viešai deklaruoja finansinę atskaitomybę, aš 
labiau noriu aukoti jai. 

39. Kuo daugiau girdžiu apie aukojimą labdarai per įvairias žiniasklaidos 
priemones, tuo didesnį norą aukoti labdarai turiu.  

40. Aš labiau noriu aukoti labdarai laisvalaikio metu, nei darbo metu.  

Tyrime dalyvavusių respondentų 
demografinis profilis 
Galutinę apklausoje dalyvavusių respondentų imtį sudarė 801. 

Tyrime dominavo tolygus moterų ir vyrų pasiskirstymas. 

 

Tolygiai pasiskirstė tyrime dalyvavusių respondentų amžiaus grupės. 
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Tyrimo hipotezių patikrinimas 
Dimensija Hipotezės Patvirtinta/Atmesta 

Aukojimo kampanijų 
geografinė amplitudė 

H1: Aukotojai linkę aukoti labiau 
nacionalinėms aukojimo kampanijoms. 

Patvirtinta 

Aukos gavėjo 
pasirodymo 
akivaizdumas 

H2: Išvaizdus aukos pasirodymas aukojimo 
kampanijoje mažina norą aukoti. 

Atmesta 

Paramos gavėjai laikomi 
nekaltais 

H3: Aukotojo suvokimas, kad naudos 
gavėjas yra nekaltas, padidina norą būti 
aukotoju. 

Patvirtinta 

Katastrofos H4: Individai yra linkę aukoti gamtos 
katastrofos ir/arba viešųjų nelaimių 
aukoms 

Patvirtinta 

Klimato sąlygos H5: Individai yra linkę labiau aukoti 
labdarai pinigus, kai oras yra švelnus, nei 
labai karštas, arba labai šaltas. 

Atmesta 

Pasitikėjimas organizacija H7: Kai paramos gavėja inspiruoja didesnį 
pasitikėjimą ja, individai turi didesnį norą 
aukoti. 

Patvirtinta 

Pasitikėjimas 
organizacijos 
lyderius/vadovu 

H8: Aukotojo žinojimas paramos gavėjo 
lyderio/vadovo daro įtaką aukojimo 
procesui 

Patvirtinta 

Aukos vertė H9: Galimybės aukoti mažą, reguliarią arba 
fiksuotą aukos įmoką padidina norą aukoti 

Patvirtinta 

Sąlyginis 
bendradarbiavimas 

H10: Individai yra linkę labiau aukoti savus 
pinigus, jei turi informacijos, kad kiti 
individai taip pat aukojo. 

Patvirtinta 

Bendras pasitikėjimas 
organizacija 

H11: Bendras pasitikėjimas paramos 
gavėjo atstovaujančia organizacija didina 
individų norą aukoti 

Patvirtinta 
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Aukotojai nuomonės 
lyderiai 

H12: Viešas nuomonės lyderių aukotojų 
vardų išskyrimas didina individų norą 
aukoti. 

Atmesta 

Lyderystės efektas H13: Stebint kitus individus aukojant 
padidinamas kitų individų noras aukoti. 

Patvirtinta 

Sezoniškumo efektas H14: Individai linkę aukoti daugiau 
paskutinį metų ketvirtį. 

Atmesta 

Partnerystės efektas H15: Individai lydimi pakviesto aukoti yra 
linkę aukoti daugiau 

Patvirtinta  

Prašytojo lytis H16: Vyrai yra linkę aukoti daugiau, jei jų 
prašo patraukli moteris. 

Atmesta 

Organizacijos įvaizdis H17: Organizacijos įvaizdžio suvokimas 
turi ryšį su aukotojo noru aukoti tai pačiai 
organizacijai. 

Patvirtinta 

Garsenybės įtaka H18: Naudojant garsenybės aukojimo 
reklamoje padidina norą aukoti. 

Atmesta 

Ekonominė šalies 
situacija 

H19: Individai yra linkę aukoti mažiau 
šalies ekonominio nuosmukio atveju 

Atmesta 

Bažnyčios įtaka H20: Dažnas bažnyčios dalyvavimas 
aukojimo kampanijose padidina individų 
norą aukoti.  

Patvirtinta 

Pažįstamų palaikymas H21: Pažįstamų aktyvus donoro 
palaikymas didina jo norą aukoti 

Patvirtinta 

Žinomos datos H22: Žinomų datų metu individai yra linkę 
daugiau aukoti 

Patvirtinta 

Darbdavio įtaka H23:Darbdavio skatinimas aukoti didina 
individų norą aukoti 

Patvirtinta 

Organizacijos prekės 
ženklo įtaka 

H24: Paramos gavėjo organizacijos prekės 
ženklo suvokimas turi ryšį su noru aukoti 

Patvirtinta 

Religiniai motyvai H25: Individai yra linkę aukoti religiniais 
motyvais mainais už dvasinę naudą ir 
amžinąjį išsigelbėjimą 

Patvirtinta 

Organizacijos misija H26: Aiškios misijos deklaravimas didina 
norą aukoti 

Patvirtinta 
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Politiniai motyvai H27: Individai yra linkę aukoti labiau, jei tai 
padeda kurti stipresnį politinį įvaizdį 
visuomenėje. 

Atmesta 

Viešojo finansavimo 
trūkumas 

H28: Individai yra linkę aukoti labiau, jei jie 
žino, kad paramos gavėja negauna/arba 
trūksta valstybės finansavimo 

Atmesta 

Mokesčių nauda H29: Jei aukojimas siejamas su mokesčių 
naudomis, individai yra linkę aukoti labiau.  

Patvirtinta 

Dalyvavimas specifinėse 
veiklos grupėse 

H30: Individai, kurie priklauso specifinėms 
veikloms grupėms (pvz. asociacijoms, 
klubams ir kt.) yra linkę labiau aukoti. 

Patvirtinta 

Susidomėjimas 
totalizatoriais 

H31: Aukojimo intencija didesnė, kai 
aukojimas turi papildomų naudų, 
pavyzdžiui bilieto laimėjimą 

Atmesta 

Interesas ateityje gauti 
paslaugas 

H32: Donoras aukoja organizacijai, jei tiki, 
kad ji gali jam prireikus pagelbėti savo 
paslaugomis ateityje 

Atmesta 

Socialinis spaudimas H33: Individai socialiai „spaudžiami“ 
aukoti, nori aukoti mažiau 

Patvirtinta 

Abipusiškumas - 
atlyginimas 

H34: Individai yra linkę labiau aukoti, jei jie 
yra gavę aukojimo intenciją. 

Patvirtinta 

Visuomenės pripažinimas H35: Visuomenės pripažinimas aukotojo 
vardo padidina norą aukoti.  

Atmesta 

Taisyklės ir nuostatos H36: Paramos gavėjų organizacijos, kurios 
yra aiškiai apibrėžusios aukojimo taisykles 
ir nuostatus, didina aukotojų aukojimo 
ketinimą. 

Patvirtinta 

Reputacija H37: Paramos gavėjo reputacija atlieka 
svarbų vaidmenį individo sprendimui 
aukoti.  

Patvirtinta 

Atlygis H38: Atlygio gavimas aukojant (dovanos ir 
kt.) didina norą aukoti 

Atmesta 

Sąmoningas poreikis H39: Jei aukotojas aiškiai supranta 
aukojimo tikslą, linkęs aukoti daugiau 

Patvirtinta 
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Donoro identifikacija H40: Individai yra linkę save identifikuoti 
kaip aukotojais 

Atmesta 

Kvietimas aukoti H41: Kvietimas aukoti didina aukotojų 
norą aukoti 

Patvirtinta 

Asmeniškas kvietimas H42: Kuo labiau aukojimo kvietimas 
asmeniškesnis, tuo donoras yra linkęs 
labiau aukoti. 

Patvirtinta 

Fizinis patrauklumas 
prašytojo 

H43: Kuo didesnis fizinis patrauklumas 
prašytojo, tuo didesnis noras donoro 
aukoti 

Atmesta 

Organizacijos tipas H44: Paramos gavėjo organizacijos tipas 
turi ryšį su aukotojo aukojimo noru 

Atmesta 

Atskaitomybės 
skaidrumas 

H45: Paramos atskaitomybės skaidrumas 
turi ryšį su aukojimo kiekiu 

Patvirtinta 

Žiniasklaida H46: Žiniasklaidos naudojimas paramos 
gavimo etapuose didina norą aukoti 

Atmesta 

„Meilės“ koncepto 
naudojimas 

H47: „Meilės“ koncepto naudojimas didina 
norą aukoti 

Atmesta 
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Empiriniame tyrime buvo iškeltos  hipotezės, kurios statistiškai buvo 
patikrintos. Patvirtintos hipotezės patvirtino šias tolimesnio tyrimo kryptis: 

- Didesnį aukojimo motyvą skatina nacionalinės aukojimo kampanijos; 
- Aukojimo motyvai yra stipresni, kai aukotojas yra įsitikinęs, kad naudos gavėjas 

yra sąžiningas, nekaltas dėl nelaimės padarinių, yra katastrofos auka ir pan.; 

- Aukotojas turi būti įsitikinęs labdaros organizacijos 
sąžininga veikla, jos lyderio atsakomybe ir aiškia 
atskaitomybe; 

- Aukojimo motyvacija didėja, kai jau yra aukojimo pavyzdys; 
- Aukoti skatina reguliaraus mažesnių sumų aukojimo motyvas; 
- Aukotojas yra linkęs aukoti reguliariai tai pačiai organizacijai, jei organizacija yra 

patikima, skaidri, turi ir kuria stiprų, teigiamą organizacijos įvaizdį visuomenei; 
- Pastebimas bažnyčios rekomendacijos, palaikymo, taip pat religinių motyvų įtaka 

aukotojo motyvacijai aukoti labdarai; 
- Aukotojai yra linkę aukoti stipriau žymių datų metu; 

- Darbdavio vaidmuo svarbus aukotojo motyvacijai 
aukoti labdarai pinigus; 

- Patvirtinta, kad socialinės grupės vaidmuo aukojimui yra pakankamai svarbus 
individo motyvacijai aukoti labdarai; 

- Individai yra linkę aukoti, jei jie anksčiau yra gavę pagalbą, bet daugumos 
aukotojų motyvacija mažėja, jei jie patiria iš visuomenės, žiniasklaidos socialinį 
spaudimą aukoti labdarai;  

- Paramos gavėjo reputacija atlieka svarbų vaidmenį 
individo sprendimui aukoti; 

- Paramos atskaitomybės skaidrumas turi ryšį su aukojimo kiekiu; 
- Kuo aukojimo kvietimas asmeniškesnis, tuo aukotojas bus linkęs aukoti labdarai; 
- Jei aukojimas siejamas su mokesčių naudomis, individai yra linkę aukoti labiau. 

 

Atmestos hipotezės patvirtino šiuos tyrimo rezultatus: 

- Respondentų motyvacijos neveikė sezoniškumas; fiziologinės 
išvaizdos patrauklumas; politiniai motyvai; organizacijos įtaka, 
net žiniasklaidos vaidmuo nedarė tokio stipraus poveikio, kaip 
asmeniniai arba socialinės grupės motyvai.  
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Aukojimo labdarai tikslai, būdas 
Respondentai paklausti, kokiu tikslu aukoja labdarai, atsakymai pasiskirstė šiuo nuoseklumu: 
sergantiems vaikams (18 proc.); skurstantiems (16 proc.); bažnyčiai (15 proc.) ir gyvūnams (14 
proc.). Kiek mažiau respondentai buvo linkę aukoti edukacijai, kultūros projektams, sergantiems 
suaugusiems, emocinei pagalbai, neįgaliesiems.  

 

 

Respondentų aukojimo labdarai būdai pasiskirstė tolygiai, nebuvo išskirti ryškiausi prioritetai. 
Tiek fizinis aukojimo būdas (perkant prekę/paslaugų; aukų dėžutė) tiek mobilieji aukojimo būdai 
(aukojimas internetu, telefonu) buvo vienodai patrauklūs.  
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Kokiu būdu aukojate?

Internetu Aukų dėžutė

Tiesiogiai paramos gavėjui Telefonu

Pikdamas prekę/paslaugą (dalis kainos paaukota)
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Matavimo dimensija: PASITIKĖJIMAS 
Vieną iš svarbiausių išorinių motyvacijos veiksnių respondentai patvirtino – pasitikėjimą. Išryškėjo 
svarbus pasitikėjimo vaidmuo labdaros organizacija, jos deklaruojamo skaidrumo visuomenei, 
pasitikėjimu lyderiu, išryškėjo respondentu etnocentristiniai motyvai.   

• Labdaros organizacijos finansinės atskaitomybės svarba (64 proc.); sąžiningumas 
(77 proc.); pasitikėjimas labdaros organizacija (69 proc.). 

• Labdaros organizacijos vadovo žinomumas nėra reikšmingas veiksnys aukojimui 
(72 proc.) 

• Tik 19 proc. sutinka, kad prasmingas aukojimas galimas tik nacionalinėms 
labdaros organizacijoms.  
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Aš matau prasmingą aukojimą tik nacionalinėms labdaros
kampanijoms.

Aukotojas yra pagrindinis labdaros pinigų gavimo šaltinis.

Kai aš labiau pasitikiu labdaros organizacija, tuomet labiau jai
noriu aukoti.

Jei aš žinau, kas yra labdaros organizacijos vadovas, aš labiau jai
noriu aukoti.

Jei labdaros organizacija sąžininga, aš labiau noriu jai aukoti.

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

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: ATLYGIS 
Patvirtintas ir atlygio veiksnys, kaip vienas iš labai svarbių išorinių motyvacijos veiksnių aukojimo 

motyvacijai, kuris pabrėžia mokesčių lengvatos galimybės svarbą; materialiąją simbolinę naudą  

aukotojui; ateities atpildo garantą: 

• Dalies mokesčių susigrąžinimas stiprus motyvacinis veiksnys aukotojams (53 proc.) 

• Aukojimo įamžinimas, pakvietimas į labdaros renginį/vakarienę, bilieto laimėjimas, ar 
dalyvavimas loterijoje lietuvių nemotyvuoja, iki 50 proc. respondentų visiškai nepritarė 
šiems motyvams, iki 25 proc. abejojo, ar pritarti/ar ne. 

• 33 proc. abejoja, o 36 proc. labiau nori aukoti labdarai, jei tiki, kad labdaros 
organizacija ateityje, jiems turint bėdų, galėtų padėti. 
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Jei būtų taikoma GPM mokesčio lengvata (pvz. susigrąžinti dalį
mokesčių), aš labiau norėčiau aukoti labdarai.

Aš labiau noriu aukoti labdarai, jei po aukojimo galėčiau laimėti
bilietą į laisvalaikio renginį (teatras/kinas/koncertas).

Aš labiau noriu aukoti labdarai, jei tikiu, kad labdaros
organizacija ateityje, man turint bėdų galėtų man pagelbėti.

Jei esu nemokamai pakviečiamas (-a) į labdaros
renginį/vakarienę, aš labiau noriu aukoti labdarai.

Jei gaunu simbolinį aukojimo įamžinimą, aš labiau noriu aukoti
labdarai.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: LYDERYSTĖ 
Pastebima, kad lyderio vaidmuo aukojimo motyvacijai yra: 

 Asmeniškas pasiūlymas aukoti, žinomo žmogaus raginimas lietuvių vidutiniškai 
skatina aukoti, tik ketvirtadalis respondentų pripažino, kad tai stiprus motyvacijos 
veiksnys. 

 

Matavimo dimensija: ORGANIZACIJOS 
CHARAKTERISTIKOS 
Labdaros intenciją didina, kiek stipriai respondentai yra susipažinę su labdaros organizacijos 
vykdomos veiklos tikslais, jos siekiais, pagalbos motyvais: 

• 69 proc. apklausos dalyvių patvirtina, kad svarbu žinoti labdaros organizacijos tikslus, 
nes tai juos skatina aukoti labdarai, nei stiprus prekės ženklo atpažįstamumas.  

• 64 proc. patvirtina, kad labdaros organizacijos reputacija yra vienas iš svarbiausių 
aukojimo motyvų. 

• Lietuvius nemotyvuoja aukoti žinojimas, kad labdaros organizacija negauna, ar jai 
trūksta valstybės finansinės paramos (iki 66 proc.). 
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Kai matau žinomą žmogų, kuris ragina prisijungti prie
aukojimo, labiau noriu aukoti.

Jei gaunu asmenišką pakvietimą aukoti, tai labiau noriu
aukoti labdarai.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku



 

Page | 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

12%

4%

10%

5%

14%

5%

10%

24%

38%

22%

38%

32%

21%

35%

26%

32%

15%

34%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jei labdaros organizacija turi gerą reputaciją, aš labiau jai noriu
aukoti.

Jei aš gerai žinau labdaros organizacijos prekės ženklą, aš labiau
noriu aukoti jai.

Jei aš žinau labdaros organizacijos tikslus, aš labiau noriu aukoti jai.

Jei aš žinau, kad labdaros organizacija negauna/ arba jai trūksta
valstybės finansinės paramos, aš labiau noriu aukoti jai.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: APLINKOS ĮTAKA-
KLIMATAS 
Atliekant motyvacijos tyrimus pastebimas, kad aukojimo motyvus gali stiprinti arba silpninti 
klimato sąlygos, metų laikas ir pan., todėl įtraukti šias motyvų priežastis yra svarbu: 

• Lietuviams, nei klimato sąlygos, nei metų laikas, neturi įtakos stipresniam norui aukoti 
labdarai (daugiau nei 60 proc. patvirtino šių motyvų mažą reikšmingumą). Tačiau net 
32 proc. lietuvių tvirtina, kad aukoti labdarai tinkamesnis laisvalaikio laikas arba švenčių 
periodas.  

 

 

 

 

55%

37%

25%

46%

13%

17%

13%

17%

25%

30%

31%

25%

4%

11%

18%

8%

4%

6%

14%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Man labiau patinka aukoti labdarai, kai oro sąlygos švelnios, o
nei kai labai karšta, ar labai šalta.

Aš labiau noriu aukoti švenčių dienomis.

Aš labiau noriu aukoti labdarai laisvalaikio metu, nei darbo
metu.

Aš dažniau aukoju paskutinį metų ketvirtį, nei kitais metų
ketvirčiais.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: APLINKOS ĮTAKA-
GRUPĖ 
Pasitvirtino socialinės grupės įtaka motyvacijai aukoti labdarai: 

• Bendraminčiai, bendros veiklos grupės, pažįstami vidutiniškai didina lietuvių 
motyvaciją aukoti, taip pat ir pakvietimas aukoti ketvirtadaliui respondentų yra 
reikšmingas motyvacijos veiksnys norui aukoti labdarai. 

• Lietuvių labiausiai nemotyvuoja aukoti labdarai darbdavys, bažnyčia (nors aukojimas 
šiai organizacijai yra vienas iš aktyviausių). 
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Aš labiau noriu aukoti, kai žinau, kad kiti individai taip pat
aukojo šiam paramos gavėjui.

Jei mane pakviečia aukoti jau aukojęs žmogus, tuomet aš
labiau noriu aukoti.

Jei bažnyčia prašo paaukoti labdarai, aš labiau noriu aukoti.

Jei mano pažįstamas (-a) aktyviai prašo paaukoti labdarai, aš
labiau noriu aukoti.

Jei darbdavys mane skatina aukoti labdarai, aš labiau noriu
aukoti.

Jei mano bendraminčių, ar bendros veiklos grupė skatina
aukoti labdarai, aš labiau norėčiau aukoti.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: APLINKOS ĮTAKA-
VALSTYBĖ, ŽINIASKLAIDA 
Institucijų vaidmuo motyvacijai yra apibrėžiamas, kaip vienas iš svarbiausių motyvų aukoti 
labdarai, todėl patikinti jų reikšmę ypatingai svarbu: 

• Žiniasklaidos vaidmuo yra vidutiniškas motyvui aukoti labdarai. 

• Dažnas siūlymas aukoti labdarai įvairiais žiniasklaidos kanalais mažina lietuvių 
motyvaciją aukoti (82 proc.). 

• Lietuvių aukojimo motyvaciją nesustabdo ekonominis nuosmukis, tai pažymi 39 proc. 
respondentų. 
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Jei šalyje yra nuosmukis, tuomet nesu linkęs aukoti labdarai.

Kuo mažiau viešojoje erdvėje mane skatina aukoti labdarai,
tuo labiau aš noriu aukoti.

Kuo daugiau girdžiu apie aukojimą labdarai per įvairias
žiniasklaidos priemones, tuo didesnį norą aukoti labdarai

turiu.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: ASMENINĖ NAUDA 
Aukojimo motyvą skatina asmeninės naudos siekiai, tokie kaip dvasinė nauda, amžinasis 
išsigelbėjimas ir pan., dažnu atveju, tyrimai rodo, kad kuo toliau, tuo labiau žmonės nėra linkę 
viešinti savo gerų darbų: 

• Aukoti labiau motyvuoja galimybė fiksuotas mažas įmokas aukoti reguliariai (55 proc.) 

• Lietuviai nelinkę papasakoti kitiems žmonėms, kad aukojo labdarai, tačiau vidinis 
dvasinės naudos siekis svarbus iki 45 poc. tiek vyrams, tiek moterims. 
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Labiau noriu aukoti labdarai, jei turiu galimybę aukoti
reguliarią ir fiksuotą mažą įmoką.

Aš labiau noriu aukoti labdarai mainais už dvasinę naudą ir
amžinąjį išsigelbėjimą.

Jei aš aukoju labdarai, dažniausiai tai papasakoju kitiems
žmonėms.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Matavimo dimensija: LABDAROS GAVĖJŲ 
CHARAKTERISTIKOS 
Aukojimo priežastys gali būti siejamos su labdaros gavėjų charakteristikomis: 

• Lietuvius labiau motyvuoja aukoti, jei paramos gavėjas yra nekaltas, ar nukentėjo nuo 
jo nepriklausomų veiksnių (iki 53 proc.). 

• Išvaizdus paramos prašytojas nemažina motyvacijos aukoti labdarai (82 proc.), tačiau 
tobulas fizinis patrauklumas, lytis nėra pagrindiniai motyvai skatinantys tiek vyrus, tiek 
moteris aukoti labdarai. 
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Jei matau išvaizdų (-žią) paramos prašytoją, mažėja mano
noras aukoti jam (-jai) pinigus.

Jei aš žinau, kad paramos gavėjas (-a) nekaltas (-a), aš labiau
jam noriu aukoti.

Jei žinau, kad paramos gavėjas nukentėjo nuo gamtos
stichijos, ar kitų nuo jo nepriklausomų katastrofų, aš labiau

noriu jam aukoti.

Jei manęs prašo aukoti patraukli moteris, tuomet aš labiau
noriu aukoti.

Kuo didesnis fizinis patrauklumas paramos prašytojo (-os), tuo
didesnis mano noras jam/jai aukoti.

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
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Tyrimo apibendrinimas  
• Pasitikėjimas labdaros organizacija; organizacijos tikslai ir siekiai; organizacijos 

reputacija buvo stipriausi motyvacijos veiksniai apklaustiesiems.  

• Aukojimo motyvaciją didintų valstybės indėlis, bet ne labdaros organizacijos 
materialioji grąža. 

• Lyderystės ir grupės fenomenas nėra ypatingai svarbus lietuviams. 

• Nekaltumo fenomenas lydi aukojimo motyvą. 

• Natūralumas, tikroviškumas, kasdienybės situacija didina stipresnę motyvaciją 
aukoti labdarai. 

 

Tyrimas patvirtino svarbų visuomenės vaidmenį aukojimo labdarai įvairioms 
socialinėms grupėms. Viešos diskusijos įvairiose formaliose ir neformaliuose 
visuomenės grupėse (bažnyčia, šeima, senjorai ir kt.) vykdant viešą turinio 
sklaidą apie bendrą pagalbos siekį bendruomenės nariams aukojant labdaros 
organizacijoms, didintų šių grupių įsitraukimą, taip pat skatintų grupės narius 
aukoti labdarai, didintų jų pasitikėjimą labdaros organizacijomis  

 

Labdaros organizacijos turėtų aiškiai identifikuoti ir viešinti savo 
organizacijos tikslus, siekiamą rezultatą. Teikti finansinę atskaitomybę 
aukotojams, būti nepriekaištingos reputacijos, didinti pasitikėjimą bendrai 
labdaros intencija.  

 

Valstybė turėtų labiau integraliai žiūrėti į labdaros organizacijų veiklą, didinti 
aukojimo motyvaciją, suteikiant aukojantiems mokesčių lengvatas, stiprinant 
bendrą visuomenės pasitikėjimą labdaros organizacijų veikla bei jų 
intencijomis.  

 


