LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 06 28 Nr. XV-P-05
Vilnius

Posėdţio pirmininkė: Dovilė Vinkevičiūtė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 6 LS Pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas,
Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos jaunimo programos savaitgalio;
Dėl Lietuvos skautijos vadovų sąskrydţio 2015 m.
Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos jaunimo programos savaitgalis.
Pristato: Domas Nutautas
NUTARTA: Priedas Nr. 4 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Kl6ZqitmGJSsNRv6afRe2dLJ7OpORTfI-ZAdEhhbQ/edit#gid=0 )
3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 2015 m.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė
NUTARTA:
Programa (Priedas Nr.5)
Sesijų metu vyks šie uţsiėmimai: projektų valdymas, valdovų motyvacija, skautiškas
metodas, Safe from Harm, JPS, Erasmus+, Skiltys, LS krizės planas, tarptautiškumo
dimensija, budrumo, ţvalgybos pagrindai, pirmoji pagalba ir KAM knygelė.
Sesijų uţsiėmimais bus skirstomi į praktinius ir teorinius. Sąskrydţio programos grupė
rekomenduos dalyviams pasirinkti abiejų tipų uţsiėmimus t.y. jei pirmoje dienos pusėje
rinkosi teorinius uţsiėmimus antroje pasirinkti aktyvesnius, labiau praktiškus uţsiėmimus.

Šeštadienio vakarinė programa: naktinis strateginis ţaidimas, kurį organizuos J. Šarausko
vyčiai ir Jonas Dragūnas.
Pirmija norėtų, kad ţaidime būtų naudojamas: darbas komandoje, aplinkos stebėjimo ir
budėjimo, pasiruošimo situacijais, problemų sprendimo, komunikacijos krizės metu įgūdţiai,
ţaidimo metu naudojami stovykloje esantys daiktai, mokėjimas atskirti propagandą ir
sabotaţą. Ţaidimo pabaiga 00:00.
Dovilė Vinkevičiūtė susisieks su galimais ţaidimo refleksijos vedėjais.
Benita Mincevičiūtė pasirūpins mišiomis sekmadieniui, Dovilė Vinkevičiūtė pasidomės
galimybe organizuoti spalvų ar garsų terapiją, kaip alternatyvią programą.
ŢIV skyrius iki rugpjūčio 1d. parengs sąrašą daiktų, kuriuos dalyviai turėtų atsiveţti į
sąskrydį, sąrašas bus išsiųstas visiems uţsiregistravusiems.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
4.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis.
Pristato:Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: Kito posėdţio data bus išrinkta elektroninio balsavimo būdu, pagal poreikį.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

1

2

3

4

Užduotis

PŠ ataskaita ir geroji patirtis

Susisiekti su V. Juškevičiūte
dėl knygų leidimo

„Dţiunglių knyga“
viešinimo ir informacijos
platinimo

LS konferencijos patalpos
Vilniuje

5

Skautų aido leidyba

6.

Strategijos
veiklos
atnaujinimas su Tarybos
strateginiu komitetu

7.

Sąskrydţio sesijų vedėjai

Terminas

2015 08 22

2015 08 22

2015 07 01

Kito posėdţio

2015 08 22

Atsakingas
asmuo
Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė
ŢIS

Domas
Nutautas, Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė
Benita
Mincevičiūtė
ir Dovilė
Vinkevičiūtė
Eglė
Šidlauskaitė ir
Ieva
Ţilinskienė

2015 08 22

Ieva
Ţilinskienė

2015 08 22

Ieva
Ţilinskienė,
Dovilė
Vinkevičiūtė,
Milda
Bacevičiūtė,
Beatričė
Leiputė,
Domas
Nutautas

Komentarai
Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą
Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą
Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą
Ţr. XV-P-03
protokolo 3
punktą
Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą
Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą
Ţr. XV-P-05
protokolo 2
punktą

8.

9.

Sąskrydţio naktinis ţaidimas

Sąskrydţio mišios ir kita
einamieji darbai

2015 08 22

Dovilė
Vinkevičiūtė

Ţr. XV-P-05
protokolo 2
punktą

2015 08 22

Benita
Mincevičiūtė

Ţr. XV-P-05
protokolo 2
punktą

Priedas Nr. 3
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

4.7. Skautų
ţinomumo
regionuose
didinimas

2015 06 19 susitikimas su projekto
"Tautiška giesmė aplink pasaulį"
komunikacijos koordinatore Aušra
Kukelkaite. Suderintas LS
dalyvavimas pilietiškoje akcijoje
2015 07 06, Palangoje. Surasti LS
atstovai, kurie dalyvaus akcijoje.
Tiesioginė transliacija vyks per LRT.
Lietuvos skautija tapo projekto
šaukliais, kartu su Šaulių sąjunga.

2015 06 18 dalyvavimas LIJOT
vadovų klube. Pristatyta
informacija apie internetinį
balsavimą, LIJOT vasaros
forumą, regioninį susitikimą ir
kitus einamuosius renginius.

#3
PRIORITETAS.
Narystės vertė

2015 06 18 aplankyta Panevėţio
krašto stovykla. Paraginti vadovai
3.1. Sustiprinti
dalyvauti LS vadovų sąskrydyje.
narystės LS
Pristatytas dokumentas "Teisės
vertinimą narių
aktai, reglamentuojantys vasaros
tarpe
stovyklas". Kuriasi naujas vienetas
Panevėţio raj.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.1. Prisidėti
prie skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

Suderintas bendradarbiavimo
sutarties tekstas su Šaulių
sąjunga. Planuojama pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį tarp:
LS, Ateitinkų Federacijos ir
Šaulių sąjungos. Sutartis yra
neterminuota, apie tarpusavio
bendradarbiavimą, veiklų
viešinimą, bendrų renginių
inicijavimą.

2015 06 25 susitikimas su sese
Egle, LSS Australijos regionas dėl
Uţpildyta įvykusio audito
Skautybės 100 ir vieningo jo
ataskaita.
minėjimo. Pristatyta esama situacija,
aptarti galimi darbai.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Nuveikta veikla ir jos
Strategijos uždavinys
rezultatai

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

1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos,
lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdţius

Su patyrusių skautų stovyklos
štabu organizuota stovykla
"Gelbstint eilinę vyšnią".
- Stovykloje dalyvavo dalyviai
iš 9 kraštų ir jūrų skautų
konferencijos.

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

- Patyrę skautai uţmezgė
naujus ryšius leisiančius jiems
lankyti kitų kraštų stovyklas.
- Dėl maţos patirties
organizuojant stovyklas buvo
susidurta su programos, ūkio,
maitinimo ir problemomis,
kurios apsunkino stovyklą.
Tokio tipo projekte reikėtų
skirti daugiau dėmesio štabo
mentorystei, jų veiklų
perţiūrai.
Išplėstinis JPS strateginis
posėdis.

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

- Perţiūrėtos įvairios uţsienio
patirtys, WOSM
rekomendacijos.
- Remiantis CNE (portugalų) ir
2004 metų Lietuvos skautijos
jaunimo programos modeliais
pradėti sudaryti ugdymo
uţdaviniai skirtingoms
amţiaus grupėms.
- Svarstytos kitos jaunimo
programos problemos.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

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

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

World Scout Jamboree - delegacijos
komanda sujsitiko Vilniuje, aptarėme
kelionę ir kitas detales, pasiskirstė
atsakomybėmis. Pagamintos WSJ
Lietuvos delegacijos emblemos.
Emblemos autorius br.
J.Malinauskas, emblemas finansuoja
Lietuvos skautija. Komandai
vadovauja Dovilė Vinkevičiūtė ir
Dainius Urbonavičius

Parengtos ţinutės kraštų
stovyklų lankymui.
Kraštų ir kitose
stovyklose dalyvaus 9
skyriaus nariai, kurie
platins vadovams ir
vaikams informaciją apie
tarptautines skautiškas
galimybes.

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Baltic Jamboree - uţsakyti du
autobusai, atributika ir draudimas.
Komanda pastoviai bendrauja su
dalyviais, vadovais ir savanoriais.
Tuo pačiu, Monika Paulauskaitė
organizuoja stovyklos programą ir
vadovauja pastovyklių vadovams:
pastovyklės "Vėjas" guru Lukas
Vaičiakas, pastovyklės "Milda" guru
Agnė Dambrauskaitė. Baigiama

B.Drąsutytė toliau ruošia
VPD specialybės
metodinę medţiagą ir
tarptautinių iniciatyvų
informaciją. Abu leidiniai
bus parengti ir pristatyti
sąskrydţio metu.

derinti pastovyklių papildoma veikla,
biudţetas ir inventorius.

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Skyriaus narės B.Leiputė ir
B.Drąsutytė dalyvavo JPS
inicijuotame Jaunimo programos
atnaujinimo susitikime 06-27.
Susitikimo metu aptartos programos
vystymo galimybės, apţvelgti
uţsienio šalių pavyzdţiai, kuriuos
detaliai išnagrinėjo B.Drąsutytė.
Atnaujinant programą
vadovaujamasi WOSM RAP
rekomendacijomis.

Uţbaigti GSAT audito
darbai - išversta
I.Ţilinskienės ataskaita,
nusiųsta sąskaita lėšų
grąţinimui. Laukiamas
patvirtinimas dėl išlaidų
kompensavimo.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
Nuveikta veikla ir jos nepriskiriami jokio
rezultatai
uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
2.4. Techninio ir informacinio
skautiškų paštų
Parengtas pirmijos
palaikymo savanoriams uţtikrinimas administravimo.
posėdţio protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos
vadovams ir
savanoriams
einamaisiais
klausimais

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą
baziniam organizacijos veiklos
administravimui (Svarbiausių
Pardavinėta atributika
asmenų DU, patalpų išlaikymas,
Pat.skautų ir Alytaus
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos,
kr. stovyklose
suvaţiavimo organizavimas, Pirmijos
ir Tarybos posėdţiai).

Parengti
dokumentai
Raudonajam kryţiui

Aplankyta Patyrusių
skautų stovyklą

Parengta LS 2014
Įkeltos naujos prekės į m. angliška
skautišką parduotuvę ataskaita

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

Išsiųstos naujos
uniformos

Parengti einamieji
organizacijos
dokumentai

Pakeistos spynos
nacionalinės būstinės
2 ir 3 aukšte

Aplankyta Alytaus
krašto stovyklą

Parengti dokumentai
3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą
Vilkaviškio veiklos
narių tarpe
grupei
Susisiekta su kitomis
organizacijomis dėl

dalyvavimo Vilniaus
NVO tarybos
rinkimuose
Parengta ir paskelbta
sąskrydţio registracija
ir informacija
Parengtas ir
paskelbtas
vyresniškumo laipsnių
skelbimas kartu su
Dalia Autukiene
Parengtas raštas LR
Seimo pirmininkei dėl
LS konferencijos
Parengtas LS
konferencijos kvietimo
tekstas

