LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 03 10 Nr. XV-P-01
Vilnius

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Vaiva Juškevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė,
Domas Nutautas, Akvilė Milkevičiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė
(Priedas Nr. 1).
Svečiai: Tomas Čebatorius, Rūta Šmitaitė
Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl Lietuvos skautijos Pirmijos veiklos;
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pirmijos veikla.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Organizuoti LS Pirmijos veiklą pagal strateginę schemą (Priedas Nr. 2).
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
3.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Ţilinskienė.
NUTARTA: Kitas posėdis š.m. balandţio 10 - 12 d.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 3

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

7. Uţtikrinti stabilų
finansavimą baziniam
organizacijos veiklos
administravimui
#7 PRIORITETAS.
(Svarbiausių asmenų DU,
Versli
patalpų išlaikymas, ryšiai,
organizacija
buhalerinės ir IT paslaugos,
suvaţiavimo
organizavimas, Pirmijos ir
Tarybos posėdţiai).

Parengtas projektas
2015-2016 m. Jaunimo
reikalų departamentui dėl Kovo 2-10 d. atostogos
institucinės paramos
organizacijai.

7. Uţtikrinti stabilų
finansavimą baziniam
organizacijos veiklos
administravimui
#7 PRIORITETAS.
(Svarbiausių asmenų DU,
Versli
patalpų išlaikymas, ryšiai,
organizacija
buhalerinės ir IT paslaugos,
suvaţiavimo
organizavimas, Pirmijos ir
Tarybos posėdţiai).

2015 02 09 susitikimas su
VŠĮ Vilniaus skautų
centro direktore dėl
bendradarbiavimo
sutarties tarp LS ir VSC
atnaujinimo, sąlygų
nustatymo.

Parengtas aiškinamasis
raštas Vaikų teisių apsaugos
tarnybai dėl vasarą
publikuoto straipsnio
www.delfi.lt dėl vištų kirtimo
skautiškoje stovykloje.

Sukurta nauja Pirmijos
valdymo schema
efektyviam strategijos
įgyvendinimui.

2015 02 11 susitikimas su
Jaunimo reikalų
departamento darbuotoju J.
Meldţiuku dėl galimybės LS
dalyvauti Jaunimo garantijų
iniciatyvų projekte.
Nuspręsta atsisakyti siūlymo,
nes tai neatneša naudos
organizacijai, ne ta tikslinė
grupė su kuria dirbame.

#6 PRIORITETAS.
Organizacijos
valdymo
efektyvumo
užtikrinimas

2015 02 11 dalyvavimas
LSOAS posėdyje.
#5 PRIORITETAS. 5.1. Prisidėti prie skautiškų Išnagrinėta ir sudėliota
Skautybės
organizacijų vienybės
galutinė skautiškų
šimtmetis
puoselėjimo
organizacijų deklaracija,
kuri bus pasirašoma 2015 Pagalba organizuojant LS
03 11, Vilniuje.
vadovų suvaţiavimą.
2015 02 19 dalyvavimas
LIJOT vadovų klube, kuriame
buvo pristatyti ateinantys
renginiai, įvyko organizacijų
susipaţinimas.

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
rezultatai
uždavinio įgyvendinimui
Suorganizuotas LS vadovų suvaţiavimas
Parengtas nac.renginių pristatymas
Suvaţiavimo dalyviams

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
uždavinys

Strategijos prioritetas

Nuveikta
veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

#1 PRIORITETAS. Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir skatininati jaunų
žmonių įsitraukimą

Tęsti darbai dėl specialybių.
Susitikimas su Domu Nutautu,
Darium Laurinavičiui ir Milda
Bacevičiūtė.

#2 PRIORITETAS. Suaugusių žmonių
savirealizacija per savanorystę

Surastas ţmogus, kuri
analizuos draugininkų,
tuntininkų anketas.

#4 PRIORITETAS. Naujų narių
pritraukimas

Skyriaus sueiga.
Susitikta su A. Paltaroku,
sutarta paskelbti iki 10
straipsnių apie skautus.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Einamieji darbai,
Nuveikta veikla nepriskiriami jokio
ir jos rezultatai uždavinio
įgyvendinimui

#1 PRIORITETAS. Jaunimo
programa, ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir skatininati
jaunų žmonių įsitraukimą

1.6. Uţtikrinti patogų
metodinės
informacijos
pateikimą vadovams

Pagalba JPS; KS
sesių pradėta
Išsiųstas naujienlaiškis
Tikro Skauto
vadovams
rubrika
Rūpinamasi skautai.lt
turiniu
Rūpinamasi LS
paskyromis
Pribaigtas ataskaitinis
leidinys vadovams
BP gimtadienio ir
suvaţiavimo
komunikacija
Parengti straipsniai iki
BP su E. Mikeliūnaitė

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos
prioritetas

#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą
ir skatininati jaunų
žmonių įsitraukimą

Strategijos
uždavinys

1.3. Atnaujinti
jaunimo programą
pagal
organizacijos
tikslus didinant
veiklos
patrauklumą
nariams.

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji
darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

Per LS vadovų suvaţiavimą parodyti
jaunimo įgalinimą demonstruojantys
filmukai, trumpai pristatyta jaunimo
programos kryptis.

Su Darium
Laurinavičiu ir
SS skyriaus
vedėja sueigos
metu
išsiaiškinom
specialybių
situaciją.
Aptarėme
tolimesnę veiklą.
Pasiskirstėme
darbus ir
atsakomybes.

1.3. Atnaujinti
jaunimo programą
pagal
Urtė Penkauskaitė sutiko prisijungti prie
organizacijos
JPS patyrusių skautų programos
tikslus didinant
komandos.
veiklos
patrauklumą
nariams.

JPS vedėjas
konsultavosi su
PwC konsultantu
(Petru Nutautu)
dėl pirmijos
struktūros
efektyviam
strategijos
įgyvendinimui.
Pastebėta, kad
skyriai yra
skirtingų tipų.
Turime tris į
konkretų
vartotoją
nukreiptus
skyrius:
JPS, SS, URS.
Ir keturis
funkcinius
skyrius:
MS, PPS, ŪS,
KS.

JPS vedėjas
atnaujino LS
1.3. Atnaujinti
Pirmijos
jaunimo programą
ataskaitos failą,
pagal
JPS vedėjas pradėjo tvarkytis dokumentus, kad būtų galima
organizacijos
bilietus į Antaliją, Turkiją (8th European EM lengviau ir
tikslus didinant
Forum)
greičiau
veiklos
pasirinkti
patrauklumą
strategijos
nariams.
prioritetą ir
uţdavinį.

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką veiklą

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką veiklą

JPS vedėjas dalyvavo URS sueigoje,
planavo bendrų strategijos uţdavinių
vykdymą.

Su URS narės Birutės Taraskevičiūtės
pagalba į skautai.lt įkeltas kvietimas
registruotis į Agorą 2015.
Agoroje uţsiregistravo Eglė Šidlauskaitė

Kandidatai į vyr. skautus Julita Gudlenkytė
ir Mindaugas Rimkus sutiko prisijungti prie
JPS kuriant pilietiškumą ir aktyvumą
1.1. Stiprinti skilčių
skatinantį veiklos paketą jaunesniesiems
sistemą, ugdyti
skautams, skautams ir patyrusiems
demokratijos,
skautams.
lyderystės,
atsakomybės ir
Darbą galite sekti:
bendradarbiavimo
http://goo.gl/nuoqWY
įgūdţius
Pavasario paketą ţadame patalpinti į
skautai.lt kovo pradţioje.
1.3. Atnaujinti
jaunimo programą
pagal
organizacijos
tikslus didinant
veiklos
patrauklumą
nariams.
1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą
1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą
1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos,
lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdţius

Su URS narės Birutės Taraskevičiūtės
pagalba į skautai.lt įkeltas kvietimas
registruotis į Agorą 2015.
Straipsnis persiųstas skautams
akademikams.
Sueiga su Gintare Staugaityte apie
patyrusių skautų štabo veiklą, būsimą ţygį.
Paruošėme einamiesiems darbams skirtą
dokumentą Google diske.
Skype sueiga su patyrusių skautų štabu
apie darbų tvarką, esamą padėtį.
Skautai.lt patalpintas straipsnis
rekomenduojantis kovo 11-osios
paminėjimo būdus.
http://www.skautai.lt/index/article/id/2208
JPS vedėjas Kauno krašto vadovų
posėdyje plačiau papasakojo apie
rekomendacijas.

JPS vedėjas
dalyvavo
"Ţaliose
vyšniose", kur
kandidatams į
patyrusius
skautus
pasakojo apie
skautavimo
prasmę, teisingą
jaunimo
programą.
Lauryna Balsytė
prisijungė prie
JPS jaunesniųjų
skautų amţiaus
grupės komiksų
piešimui.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų
žmonių įsitraukimą

vasario 20 d. Kaune įvyko
skyriaus narių ir kitų
Toliau vyksta VPD specialybės tarptautininkų tinklo narių
1.2. Skatinti
veiklos: Vilniuje vyksta
susitikimas. Susitikime
tarptautinę
bandomosios sueigos su
dalyvavo 11 ţmonių. Susitikimo
skautišką
skaučių draugove. Sueigas
metu aptarta LS strateginis
veiklą
veda B.Drąsutytė.
tarptautiškumo prioritetas ir
išsigrynintos ateinančių metų
veiklos.
Vadovų suvaţiavimo metu
skyriaus narės B.Drąsutytė ir
I.Rainytė vykdė vadovų
apklausą apie tarptautiškumą jų
vykdomoje skautų programoje.
Po suvaţiavimo buvo sukurta ir
išplatinta analogiška
elektroninė anketa. Rezultatai
apibendrinti ir išsiųsti Pirmijai,
Tarybai. Bendrai, rezultatai
patvirtino keltas hipotezes apie
tarpkultūriškumo dimensiją
skautų veikloje. Šie rezultatai
patvirtina, jog išsikeltas
strateginis prioritetas atitinka
realius organizacijos narių
poreikius. Taip pat remiantis
vadovų nuomone, galima
detalizuoti programos trūkumus
bei reikalingas priemones
keliamiems lūkesčiams
pasiekti.

Baigėsi Bjam registracija. Šiuo
metu vyksta registracijos
anketų ir dalyvio mokesčio
pavedimų etapas, tad narių vis
po kelis atkrenta. Galop,
tikimės turėti ne maţiau 100
ţmonių. Stovyklos statistiką
vadovų suvaţiavime pristatė
delegacijos vadovas Šarūnas
Montvilas. Delegacija planuoja
sekančius ţingsnius ir toliau
sėkmingai valdo didţiausią
delegaciją LS istorijoje.

Komunikacija. Išleisti vasario ir
kovo mėnesio naujienlaiškis
"Tarptautinės galimybės";
kuruojama FB grupė; siunčiami
pranešimai kraštų seniūnams;
kita; Pradėti teminiai straipsniai
skautai.lt apie WOSM.
Uţpildyti Erasmus+
partnerystės dokumentai
National Youth Councils
representatives susitikimui
Portugalijoje spalį.
Įvykdyta atranka į Vokietijos
skautų renginį Vokietijoje
balandţio-geguţės mėn.
Atrinkti dalyviai: I.Rainytė

(delegacijos vadovė),
T.Gurskis, M.Paulauskaitė,
E.Šidlauskaitė ir
U.Skorupskaitė. Renginį
finansuoja Vokietijos skautų
organizacija ir dalyviai.
Toliau bendraujama su
penkiais Europos skautų fondo
finansuotais projektais:
surinktos tarpinės ataskaitos.
Remiantis jomis, parengta
angliška prezentacija,
apibendrinanti tarpinius
projektų rezultatus,
įgyvendintas veiklas.
Prezentacija išsiųsta fondo
nariams.
Koordinuojamas WOSM
komiteto nario Kevin Camilleri
vizitas; Global assessment
procesas Lietuvos skautijoje;
narystės sustabdymas ICCS ir
kiti einamieji darbai.

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir
jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Sudaryta sutartis su AB TEO dėl interneto
tiekimo nacionalinėje būstinėje.

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

2.2. Nuolatinio
vadovų tobulėjimo
sistemos vystymas

Privalomųjų mokymų
organizavimas, lektorių
paieška

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

#1 PRIORITETAS. Jaunimo

1.6. Uţtikrinti

Išsiųsti kvietimai nariams

Organizuota

programa, ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

patogų metodinės
informacijos
pateikimą
vadovams

dalyvauti LS Suvaţiavime.
Taip pat išsiųsta
informacija apie
suvaţiavimo dokumentus,
eigą.

Suvaţiavimo
registratūra,
Sekretoriatas,
patalpas.

Išsiųstas naujienlaiškis
nariams.

Padėta organizuoti
privalomieji mokymai.
Susisiekta su
teisininke ir sutvarkyti
organizacijos įstatai.
Parengti einamieji
dokumentai,
išrašytos sąskaitos.
Pradėta organizuoti
tarybos išplėstinį
posėdį.
Parengti Pirmijos ir
Suvaţiavimo
protokolai.

