LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 02 01 Nr. XVI-P-05
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Kurtinaitytė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Goda Jackutė, Benita Mincevičiūtė, Domas
Nutautas, Eglė Šidlauskaitė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl jaunimo programos skyriaus veiklų;
2. Dėl užsienio skyriaus veiklų;
3. Dėl tautinių bendrijų skyriaus veiklų;
4. Dėl mokymų skyriaus veiklų;
5. Dėl 2018 m. „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkurso;
6. Dėl komunikacijos skyriaus veiklų;
7. Dėl vyriausiosios skautininkės veiklų;
8. Dėl kitų klausimų.

1.

SVARSTYTA: Jaunimo programos skyriaus veiklos.
Pristato: Domas Nutautas.

2.

SVARSTYTA: Užsienio reikalų skyriaus veiklos.
Pristato: Matas Daunys.

3.

SVARSTYTA: Tautinių bendrijų skyriaus veiklos.
Pristato: Vytautas Beniušis.

4.

SVARSTYTA: Mokymų skyriaus veiklos.
Pristato: Milda Bacevičiūtė Miliūnė ir Goda Jackutė.

5.

SVARSTYTA: 2018 m. Gražių dainelių daug girdėjau konkursas.
Pristato: Benita Mincevičiūtė

6.

SVARSTYTA: Komunikacijos skyriaus veiklos.
Pristato: Eglė Šidlauskaitė

7.

SVARSTYTA: Vyriausiosios skautininkės veiklos.
Pristato: Ieva Brogienė.

8.

SVARSTYTA: Kiti klausimai.
8.1.SVARSTYTA: Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Kurtinaitytė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1.

Sudaryti LS mokymų tvarkaraštį
2017-06-21
2018-iems metams.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Terminas

Atsakingas
Komentarai
asmuo
Milda Bacevičiūtė- Žr. protokolą
Miliūnė
XVI-P-02

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
5.1. Prisidėti
#5
prie skautiškų
PRIORITETAS.
organizacijų
Skautybės
vienybės
šimtmetis
puoselėjimo

2017 11 04 Skype skambutis su LSS
Australijos rajonu dėl Lietuvos delegacijos
vykimo į Australiją. Suderintos kelionės
detalės, atsakingi asmenys.

#4
PRIORITETAS. 4.4. Pasiekti
Naujų narių
augimo tikslus
pritraukimas

2017 11 08 susitikimas su Lietuvos žydų
bendruomenės direktoriumi R. Vaizbrodu.
Nuspręsta: dėti pastangas atkuriant žydų
skautų vienetą LS sudėtyje. Surasti
savanorį iš LS, kuriam būtų įdomu ir
aktualu. Bendrauti su LŽB įvedant
atsakingą LS žmogų į žydų skautų vieneto
atkūrimą.

Suorganizuota ir įgyvendinta
2017 10 29 LS vadovų
edukacinė ekskursija po
Lenkijos istorines vietas.

Pateiktos ketvirčio ir metinės
projektų ataskaitos.

2017 11 08 susitikimas su LR Prezidentės
patarėja. Suderinta: TS komunikacija
#5
5.2. Panaudoti
naudojant Prezidentės vardą; sveikinimai
PRIORITETAS. šimtmetį skautų
LSS išeivijos skautams Australijoje ir
Skautybės
įvaizdžio
Amerikoje; BTU atnešimas LR Prezidentei;
šimtmetis
stiprinimui
pateiktas siūlymas dėl valstybinio
apdovanojimo V. Rakučiui 2018 02 16.

2017 11 14 susitikimas su
Jurbarko raj. meru, teisininke ir
švietimo skyriaus vedėju.
Kalbėta apie galimybę sudaryti
taikos sutartį. Taikos sutartis
sudaryta ir pasirašyta.

2017 11 10 susitikimas su LR URM.
Prašyta pagalba dėl finansinės paramos
#5
5.2. Panaudoti
LSS išeivijos skautams atvykstant į
PRIORITETAS. šimtmetį skautų
stovyklą. Sakė tokios galimybės neturi.
Skautybės
įvaizdžio
Kalbėta dėl užsienio skautų atvykimo į TS,
šimtmetis
stiprinimui
jų priėmimo ministerijoje. Pakviestas
ministras atvykti į stovyklą.

2017 11 16 dalyvavau AS
posėdyje.

2017 11 10 susitikimas su LR ŠMM
viceministru G. Kazakevičiumi ir švietimo
skyriaus specialistu A. Šimaičiu. Kalbėta
#5
5.2. Panaudoti dėl finansavimo skyrimo TS "Laužų karta".
PRIORITETAS. šimtmetį skautų Paprašyta padėti bendradarbiauti su M.
Skautybės
įvaizdžio
Mažvydo biblioteka dėl galimybės
šimtmetis
stiprinimui
nemokamai naudotis patalpomis 100
konferencijoje. Pagalba suteikta, patalpas
konferencijai gavome naudotis
neatlygintinai.

Pateikta projekto ataskaita
Tautinių mažumų
departamentui.

7. Užtikrinti
stabilų
finansavimą
baziniam
#7
organizacijos
PRIORITETAS. veiklos
Versli
administravimui
organizacija
(Svarbiausių
asmenų DU,
patalpų
išlaikymas,
ryšiai,

Parengta projekto paraiška
Europos skautų fondui
"Keliaujančios parodos".

2017 11 21 susitikimas su Jėzuitų
provincijos atstovu G. Bareišiu dėl
bendradarbiavimo, dėl galimybės ateityje
perimti patalpas Trakų g. 18. Planuojamas
susitikimas 2018 m. platesniame rate su
provincijolu V. Šimkūnu.

buhalerinės ir IT
paslaugos,
suvažiavimo
organizavimas,
Pirmijos ir
Tarybos
posėdžiai).
#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija
per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

2017 11 25 dalyvavimas Telšių krašto
vadovų posėdyje. Pristatytos organizacijos
aktualijos. Posėdyje kartu dalyvavo LS
tarybos narys T. Broga, kuris pristatė TS
"Laužų karta".

2017 12 04 dalyvavau Jaunimo
pusryčiuose, kur dalinausi apie
LS patirtį dalyvaujant NVŠ
programoje Lietuvos mastu.

2017 11 28 susitikimas su LR ŽŪM ministru
ir patarėja dėl pagalbos siunčiam prašymus
#5
5.2. Panaudoti ministerijos vardu maisto įmonėms paremti
PRIORITETAS. šimtmetį skautų TS "Laužų karta" maisto produktais.
Skautybės
įvaizdžio
Ministerija raštą išsiuntė 2018 01 12. Jau
šimtmetis
stiprinimui
gautas atsakymas iš "Rokiškio sūris", kad
prisidės maisto produktais prie TS "Laužų
karta".

2017 12 05 dalyvavau LR
Vyriausybės vykdomame
projekte "Šimtmečio dovanos"
su I. Balza ir T. M.
Ramanausku. LS užregistravo
tris dovanas: Nuspalvink
Lietuvą, Šimtmečio žygis ir Prie
seno namo.

2017 11 29 susitikimas su ŠMPF direktore
ir atsakinga darbuotoja, dėl galimybės teikti
projekto paraišką fondui vaikų vasaros
#5
5.2. Panaudoti
poilsiui, konkrečiai TS "Laužų karta".
PRIORITETAS. šimtmetį skautų
Konkursas bus skelbiamas 2018 m. kovo
Skautybės
įvaizdžio
mėn. Planuojama teikti projekto paraišką.
šimtmetis
stiprinimui
Jeigu bus gautas finansavimas, bus
stengiamasi sumažinti stovyklos mokestį
dalyviams.

2017 12 06 susitikimas su
Pilietiniu gynybos departamentu
dėl galimos bendros stovyklos
2018 m. su Šaulių sąjunga,
Ateitininkų federacija ir skautais.
Sprendimas dėl bendrų renginių
iki galo nebuvo priimtas. Viską
kuruoja Pilietinės gynybos
centras.

#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija
per
savanorystę

2017 12 13 susitikimas su NVO
Švietimo tinklu dėl pasidalijimo
LS patirtimi vykdant NVŠ
programą.

2.4. Techninio ir
informacinio
2017 12 01 dalyvavimas Panevėžio krašto
palaikymo
vadovų posėdyje. Pristatytos organizacijos
savanoriams
aktualijos. Pristatyta TS "Laužų karta".
užtikrinimas

#5
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti
Skautybės
ilgalaikę šventę
šimtmetis

2017 12 04 susitikimas su Pauliumi
Chockevičiumi ir LS KS koordinatore Egle
Šidlauskaite dėl gerųjų darbų akcijos 2018 2017 12 16 dalyvavimas TS
m. Atsakingas kuratorius Paulius
"Laužų karta" štabo posėdyje.
Chockevičius ir Tomas Broga. Susiderintos
akcijos gairės.

#5
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti
Skautybės
ilgalaikę šventę
šimtmetis

Parengtas ir išleistas Šimtmečio skautų
dainų CD. Pateikta projekto ataskaita. CD
prodiuseris - LS tarybos narys Paulius
Chockevičius.

2017 12 20-22 BTU dalinimas
institucijose: LR Seime, JRD,
UPC, LiJOT, Vilniaus m.
savivaldybėje, JE Prezidentui
Valdui Adamkui.

#4
PRIORITETAS. 4.4. Pasiekti
Naujų narių
augimo tikslus
pritraukimas

2017 12 21 susitikimas su NVO
2017 12 20 interviu Alytaus radijui apie
Švietimo tinklu ir LR Seimo
skautišką judėjimą, kvietimas prisijungti prie nariais. Kalbėta apie teigiamą
skautiško judėjimo.
neformalaus ugdymo įtaką
jaunam žmogui.

5.1. Prisidėti
#5
prie skautiškų
PRIORITETAS.
organizacijų
Skautybės
vienybės
šimtmetis
puoselėjimo

2017 12 24 - 2018 01 12 Lietuvos skautijos
delegacijos vykimas į LSS Australijos
rajono pirmąją Šimtmečio stovyklą.
2018 01 13-19 - atostogos
Lietuvos skautus atstovavo 30 skautų iš
Lietuvos. Delegacijos vadovė I. Brogienė.

#5
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti
Skautybės
ilgalaikę šventę
šimtmetis

2018 01 30 susitikimas su Lietuvos banko
vadovu, grynųjų pinigų departamento
vadovu ir LR Seimo nariais dėl skautiškos
monetos išleidimo. Suderinta skautišką
monetą bandyti išleisti 2019 m., dalyvaujant
visuomenės renkamame konkurse monetų
temoms.

Pagalba organizuojant
Šimtmečio GDDG konkurso
finalinį koncertą Kaune.
Renginio organizatorė B.
Mincevičiūtė.

2018 01 28 dalyvavimas LS
tarybos posėdyje.
2018 01 27 dalyvavimas naujos
LS strategijos kūrimo darbo
grupėje.
2017 m. LS veiklos ataskaitos
parengimas.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija 2.4. Techninio ir
Suteikta pagalba nariams
per
informacinio palaikymo
dėl skautai.lt ir skautiškų
savanorystę
savanoriams užtikrinimas paštų administravimo
Parengtas LS pirmijos protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos vadovams ir
savanoriams einamaisiais Parengti einamieji organizacijos
klausimais
dokumentai

Išsiųstas naujienlaiškis
nariams
Suteikta pagalba kraštų
seniūnams, dėl finansų,

Suteiktos konsultacijos asmenims
norintiems prisijungti prie organizacijos
veiklos
Administruota LS nacionalinė būstinė

laipsnių ir einamųjų
veiklos klausimų
Užsakytos organizacijos
reprezentacinės
priemonės

Užsakytos skautiškos uniformos
Išrašytos sąskaitos faktūros

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

Atlikti pagalbiniai darbai NVŠ projekto
administravimui

Administruota ir prižiūrėta
nacionalinė būstinė,
ieškoma naujų
nuomininkų
Atlikti uniformų užsakymai Bendrauta su išorės savanoriais
ir išsiųstos uniformos
Derinta nakvynė būstinėje Pagalba gaminant LS informacinius
su kitomis
leidinius
organizacijomis ir
užsienio skautais
Administraciniai pagalbiniai darbai URS.
Parengtas Tarybos
protokolas.

#3
PRIORITETAS. 3.1. Sustiprinti narystės
Narystės vertė LS vertinimą narių tarpe

Išsiųsti draugovių
pažymėjimai ir lipdukai.
Sisteminami gauti narių
žiniaraščiai.

Gruodžio 3 d. dalyvauta Kauno miesto
NVŠ programų vertinime.
2018 01 04 atstovavau LS LR KAM
2018 m. šauktinių sąrašų sudaryme.

Išsiųsti kalėdiniai sveikinimai nariams.

Pildoma ir atnaujinama
duomenų bazė.

Pagaminti ir išsiųsti nario pažymėjimai.

Paskelbta 2018 LS
vienetų lentelė.

Paskelbta LS eilinio vadovų
suvažiavimo registracija.
Suorganizuotas GDDG konkursas
Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto
didžiojojė salėje. Paruošti visi
organizaciniai, ir einamieji darbai.
GDDG konkurso metu paskelbti ir
apdovanoti pirmieji 5 LS vienetai
susimokėję 2018 m. nario mokestį.

Suorganizuota nakvynė LS vadovams
kovo 17 d.
Parengta 2017 m. LS kraštų vasaros
stovylų ataskaitų analizė.
Parengtos priemonės LS strategijos
posėdžiui.
Parengti dokumentai ir išsiųsti URM
konkursams paraiškų dokumentai
Išsiųsti kvietimai dalyvauti skautiškose
Jurginėse: Vilniaus miesto merui. SADM
ministrui, LiJOT prezidentui.
Parengtas ir išsiųstas prašymas Vilniaus
m. savivaldybei dėl renginio
organizavimo leidimo.
Parengtas ir išsiųstas kvietimas LiJOT
prezidentui tarti sveikinimo kalbą LS
vadovų suvažiavime.
Išsiųsti LS tarybos ir vyr. skautininkės
kvietimai į LS vadovų suvažiavimą.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

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

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

Strategijos
uždavinys

1.5. Vykdyti
jaunimo
programos
įgyvendinimo
stebėseną

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

Surinkta LS tuntininkų,
draugininkų ir seniūnų metinė
apklausa/ataskaita.
Rezultatai kol kas neapdoroti.
Seniūnų ataskaito paskelbots
kasmetiniame ataskaitiniame
leidinyje.

Lapkričio mėn. visiems kraštams ir
tuntams išsiųstas laiškas su tema
"Kaip galime padėti Jums augti",
primemant apie akciją "10 naųjų
vadovų Tavo kraštui", JRD
finansuojamus žygius, užsakomųjų
mokymų ir konsultacijų galimybę; po
to paskambinta seniūnams.
Sulaukta susidomėjimo iš Vilniaus
krašto, tačiau susidomėjimu viskas ir
pasibaigė.

Tobulinama "Vadovo knyga"

Lapkričio 24 - 25 d. kartu su VSC ir
Skautų slėniu dalyvauta Litexpo
parodoje "Mokykla be sienų",
reklamuojant skautų veiklas.
Sulaukta didelio susidomėjimo apie
skautų "būrelius" įvairiose Lietuvos
vietose, pasidalinta kontaktiniais
duomenimis su susidomėjusiais
tėvais ir mokytojais.

1.6. Užtikrinti
patogų
metodinės
informacijos
pateikimą
vadovams

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

4.1. Užtikrinti
sklandų
suaugusių
žmonių įvedimą

Tobulinama "Vadovo knyga"

Skyriaus koordinatorė Dovilė
Pilkauskienė ir pavaduotoja Birutė
Užkurienė dalyvavo kasmetiniame
tinklo M.O.V.I.S. susitikime
Barselonoje 2017.12.07-10

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

Lapkričio 10-12 d. kartu su
LS jūrų skautų konferencijos
vadija suorganizuotas
kasmetinis Sąplaukis
vadovams, kurio pagrindinė
tema buvo komunikacijos ir
krizių prevencijos mokymai.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

Sausio 27-28 d. Kaune
organizuoti pradžiamokslio
kursai. Deja, dėl per mažo
Suroganizuota "Vadovų oazė"
užsiregistravusiųjų skaičiaus konkurso GDDG metu.
kursai paskutinėmis dienomis
atšaukti.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

Vasario 3-4d. suorganizuoti
užsakomieji draugininkų
mokymai Jūrų skautų
konferencijos vadovams,
dalyvavo 15 žmonių.

Skyriaus koordinatorė Dovilė
Pilkauskienė kartu su Klaipėdos
kraštu ir Klaipėdos Europos skautų
vadovais organizavo BTU
atplukdymo laivu į Klaipėdos uostą
akciją.

Mokymų koordinatorės pareigas
perima Goda Jackutė ir Urtė
Petrulytė
Skyriaus koordinatorė Dovilė
Pilkauskienė dalyvavo LS strategijos
peržiūrėjimo veikloje ir posėdyje
sausio 27 dieną

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla
ir jos rezultatai

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

1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą

VisengradoBaltijos šalių
skautiškų
CISM krizinių situacijų mokymuose Airijoje
organizacijų bloko
dalyvavo 2 LS delegatai
susitikime
dalyvavo 2 LS
atstovai

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

1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą

Strategijos prioritetas

Atstovavimo
mokymuose
maltoje dalyvavo
2 LS atstovai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Išsiųsti tautinės stovyklos ”Laužų karta”
pakvietimai ir stovyklos pristatymas wosm
organizacijoms

Projektas “Fleet of optimist” gavo scout
donation platform paramą (LS jūrų skautų
konferencija)
Atlikti WOSM europos regiono mokesčiai

Lenkijos organizacijos ZHP vadovų
suvaiavime dalyvavo 1 LS atstovas
Parengti ir išsiųsti šventiniai sveikinimai
užsienio skautams
Suformuota 2 žmonių LS delegacija į
stovyklą “World youth camp”, Pietų
Korėjoje
LS atstovai aplikavo į tarptautinius wosm
savanorius
Bendradarbiauta su Lenkų ir Latvių
skautiškom organizacijom BTU projekte
Atlikti WOSM mokesčiai
Performaluota Baltijos šalių subregiono
bendradarbystė, išsikelti nauji prioritetai
Sharjah 2018 renginyje dalyvavo 1 LS
delegatas (Aurimas Skorupskas)
Sudalyvauta MOVIS mokymuose Ispanijoje
(Birutė Užkurienė, Dovilė Pilkauskienė)
Pasirašytas erasmus+ Eurosea projekto
partnerių deklaracija
Bendradarbiaujama su “Skautų slėniu”
SCENES klausimais, parengi dokumentai

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
2017 m. gruodžio mėn. paruošta ir
paviešinta:
- Jaunimo programos ir jaunimo
programos gairių bendrosios dalys
- Jaunesnių skautų, skautų ir patyrusių
skautų jaunimo programos prototipai
- Apklausos apie dokumentų aiškumą,
naudingumą.
http://skautai.lt/index/article/id/2679
Dokumentai atidaryti virš 200 kartų,
tačiau apklausas užpildė tik 3
respondentai.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

2017 11 11 Pravesti
jaunimo programos
moduliai draugininkų
mokymuose.

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

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

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

2017 11 28
Susitikimas su DofE
atstove Justina
Vyšniauskaite dėl
patyrusių skautų
įtraukimo į DofE
programą, vadovų
apmokymą.
Parengtos ir paviešintos skilčių konkurso
užduotys 2018 metams.
Justina
Vyšniauskaitė
GDDG renginio metu
"Vadovų oazėje"
pristatė DofE idėją
vadovams, taip pat
paruošė straipsnį į
skautai.lt (dar
nepaviešintas)

1.2. Skatinti
tarptautinę skautišką
veiklą

2018 01 27 Skyriaus
koordinatorius
Domas Nutautas
dalyvavo LS
strateginiame
posėdyje.

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

Išsiųstas raginimas
kraštų seniūnams
pateikti po vieną
draugovę skirtingų
amžiaus grupių dėl
jaunimo programos
testavimo ir pastabų
pateikimo.

Rasta skautiškų įgūdžių programos
koordinatorė - vyr. sk. Urtė Alksninytė
(Vilniaus kraštas). Su ja susitikime
išsiaiškinta pagrindinė idėja ir jos
atsakomybės. Dirbama.

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

Ieškota daiktinės paramos GDDG
konkursui. Surasti 3 rėmėjai, kurie
parėmė GDDG.

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
Atnaujinta rėmėjų duomenų
bazė.

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

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

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

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

· 2017 m. lapkričio 8 d. Tautinių
mažumų departamento kvietimu
pasakota apie skautus ir darbą su
tautinėmis bendrijomis Europos Tarybos
4.2. Bendradarbiauti su
jaunimo departamento organizuotuose
institucijomis gerinant
mokymuose romų jaunimui. Renginyje
sąlygas naujų vienetų
dalyvavo apie 20 romų jaunimo lyderių
steigimuisi
iš trijų Baltijos šalių. Romų jaunimo
lyderiai pakviesti jungtis prie skautų ir
paraginti tai daryti savo bendruomenių
narius.

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

2017 m. gruodžio 21 d. Betliejaus taikos
ugnelė (BTU) nunešta į Lietuvos žydų
bendruomenę (LŽB). BTU ugnelė
nunešta kartu su Vingio tunto
draugininku Audriumi Vainoniu
4.2. Bendradarbiauti su (Pumba). LŽB nariams papasakota,
institucijomis gerinant kaip atsirado ši viso pasaulio skautus ir
sąlygas naujų vienetų geros valios žmones vienijanti, taikos ir
steigimuisi
tolerancijos idėjas propaguojanti akcija.
Po renginio su LŽB vykdančiuoju
direktoriumi Renaldu Vaisbrodu aptartos
tolesnio LS ir LŽB bendradarbiavimo
galimybės, dar kartą primintas LS noras
sukurti žydų skautų vienetą LS sudėtyje.

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

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

Inicijuota, kad per 2017 m. gruodžio
mėn. vykusią Vilniaus krašto skautų
mugę dalis draugovių surinktas lėšas
skirtų "Vilties medžio" projektui nepagydomomis ligomis sergančių
vaikų hospiso priestato statyboms.

2018 m. sausį inicijuotas LS atstovų
dalyvavimas tarptautinėje akcijoje "Mes
prisimenam", skirtoje prisiminti
Holokausto aukas. Prie tarptautinės
akcijos, kurioje buvo kviečiame
prisijungti nusifotografuoti su užrašu
#MesPrisimenam, prisijungė LS
Pirmijos, Tarybos nariai, Vilniaus krašto
skautai. Akcija įvyko 2018 m. sausio 27
d. Buvo parengtas postas į LS
Facebook paskyrą.

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

