LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2018 03 06 Nr. XVI-P-06
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Kurtinaitytė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Goda Jackutė, Simona Kurtinaitytė, Domas Nutautas, Urtė
Petrulytė (Priedas Nr. 1).
Svečiai: Eglė Liagaitė, Urtė Vylimaitytė, Fausta Roznytė.
Darbotvarkė:
1. Dėl vyr. skautininkės pavaduotojos;
2. Dėl eilinio LS vadovų suvažiavimo;
3. Dėl privalomųjų mokymų;
4. Dėl LS vadovų padėkos vakaro;
5. Dėl kitų klausimų.

1.

SVARSTYTA: Vyr. skautininkės pavaduotojos.
Pristato: Ieva Brogienė.

2.

SVARSTYTA: Eilinis LS vadovų suvažiavimas.
Pristato: Ieva Brogienė, Simona Kurtinaitytė.

3. SVARSTYTA: Privalomieji mokymai.
Pristato: Goda Jackutė.
4. SVARSTYTA: LS vadovų padėkos vakaras.
Pristato: Ieva Brogienė.

5.

SVARSTYTA: Kiti klausimai.
5.1. SVARSTYTA: Naujo darbuotojo įdarbinimas.
Pristato: Ieva Brogienė.

5.2. SVARSTYTA: Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Kurtinaitytė

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

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

2018 02 08 dalyvauta Atviros Lietuvos
fondo pasitarime dėl NVO fondo
mechanizmo. Plačiau galima paskaityti čia:
http://olf.lt/naujiena/nevyriausybinesorganizacijos-taresi-del-naujo-viesojojepolitikoje-dalyvaujanciu-nvo-remimomechanizmo/

#5
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti ilgalaikę
Skautybės
šventę
šimtmetis

2017 02 08 susitikimas su renginio
2018 02 14 dalyvauta
Jurginės Vilniaus miestui (Pavasario
parodos atidaryme
šventė) viršininke LSS Arina Ašipauskaite Valstybės pažinimo centre.
ir registratore LS Barbora Drąsutyte.
Suderinta registracijos anketa, kalbėta apie
renginio finansus.

#5
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti ilgalaikę
Skautybės
šventę
šimtmetis

Suredaguota ir atiduota maketuoti
keliaujanti skautiška paroda. Pirmasis
parodos parodymas vyks kovo 17 d. LS
padėkos vakaro metu.

2018 02 15 suorganizuota
14 skautų ir renginio
scenarijus dalyvaujant
vėliavos pakėlime TV
bokšte.

#5
5.2. Panaudoti
PRIORITETAS.
šimtmetį skautų
Skautybės
įvaizdžio stiprinimui
šimtmetis

2018 02 27 susitikimas su JRD prie SADM
direktoriumi ir pavaduotoju dėl
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo dėl
Skautų judėjimo metų veiklų įgyvendinimo.
Susitikime kartu dalyvavo LS tarybos narys
T. Broga.

2018 02 16 pagalba
organizuojant ir kuruojant
akciją "100 laužų".
Skautiškos organizacijos
buvo savanorės budėti prie
laužų.

2018 02 13 susitikimas su
Valdovų rūmais dėl LS
suvažiavimo techninių
detalių susiderinimo,
sutarties pasirašymo.

#5
5.1. Prisidėti prie
2018 02 27 susitikimas su LSS Australijos
PRIORITETAS.
skautiškų organizacijų delegacijos vadove Egle Garrick dėl
Skautybės
vienybės puoselėjimo Australijos delegacijos TS stovykloje.
šimtmetis

2018 02 19 dalyvauta
Vilniaus krašto Vingio tunto
vadovų posėdyje. Pristatyta
TS "Laužų karta".

5.1. Prisidėti prie
#5
2018 03 01 susitikimas su Šimtmečio
skautiškų organizacijų
PRIORITETAS.
koordinatore B. Mincevičiūte. Susidėlioti
vienybės puoselėjimo

2018 02 21 dalyvauta
"Vilties medžio" koncerte,
kurio organizatoriai buvo

Skautybės
šimtmetis

tolimesni metų planai, veiklos, pasidalinta
darbais.

Lenkų skautų organizacija ir
Lietuvos skautija.
Parengti du projektai
Vilniaus m. savivaldybei
"Jurginės Vilniaus miestui" ir
"Šimtmečio keliaujanti
paroda".
Parengtas projektas
"Šimtmečio keliaujanti
paroda" Kultūros tarybai.
Parengti du projektai LR
URM.
2018 03 01 dalyvauta
Kauno krašto vadovų
posėdyje. Papasakota apie
LS suvažiavimą ir artėjančią
TS "Laužų karta".
2018 03 01 susitikimas su
Jėzuitu provincijolu V.
Šimkūnu. Kalbėta apie
galimybę, kad
perleistų/padovanotų
nacionalinę būstinę Lietuvos
skautijai. Kol kas tai yra
nesvarstoma galimybė.
Nutarta atnaujinti sutartį ir
pasirašyti patalpų panaudos
sutartį 30 m.
2018 03 06 susitikimas su
LS KS vedėja Egle
Šidlauskaite ir KS naria
Daura Polonskyte dėl
galimybės įdarbinti naują KS
narį tikslingam ir reguliariam
darbui.

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 LS pirmijos
palaikymo savanoriams užtikrinimas administravimo
protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos
vadovams ir
savanoriams
einamaisiais
klausimais

Parengti einamieji
organizacijos dokumentai

Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
Išsiųstas naujienlaiškis prisijungti prie organizacijos
nariams
veiklos

Suteikta pagalba
kraštų seniūnams, dėl
finansų, laipsnių ir
einamųjų veiklos
klausimų

Administruota LS
nacionalinė būstinė

Užsakytos
organizacijos
reprezentacinės
priemonės

Išrašytos sąskaitos faktūros
Atlikti pagalbiniai darbai
NVŠ projekto
administravimui

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

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

Bendrauta su išorės
savanoriais
Administruota ir
prižiūrėta nacionalinė
būstinė, ieškoma naujų
nuomininkų
Administruota
skautiška parduotuvė,
surinkti, išsiųsti
skautiškos atributikos
užsakymai.

Pagalba gaminant LS
informacinius leidinius

Derinta nakvynė
būstinėje su kitomis
organizacijomis ir
užsienio skautais

Administraciniai pagalbiniai
darbai URS.

Parengtas LS tarybos
protokolas.

Pagaminti ir išsiųsti nario
pažymėjimai.
Išrašytos ir išsiųstos
padėkos + ordinas už
nuopelnus Telšių krašto
Plungės rajono draugovėms.

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

Išsiųsti JE Valdo
Išsiųti informaciniai
Adamkaus sveikinimai laiškai/kvietimai nariams dėl
3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą LS nariams vasario 16- skautiškų Jurgnių.
narių tarpe
osios proga.
Išsiųstas kvietimas į
Pildoma ir atnaujinama Suvažiavima LiJOT
duomenų bazė.
prezidentui Antantui
Mikalauskui.
Vasario 22 d. išsiųsti
elektroniniai JS D.
Grybauskaitės
sveikinimai.

Parengti dokumentai pagal
LS kontrolės komisijos
kreipimąsi.

Sutvarkyti ir paruošti
LS narių sąrašui
LiJOT.

Išsiųstas
kvietimas/informacija
nariams į LS eilinė vadovų
suvažiavimą.

Išsiųsti patviritnimo
laiškai dėl Suvažiaivmo Atnaujinta LS draugovių
registracijos.
draugininkų kontaktų lentelė.
Vasario 13 d. dalyvauta
susitikime su Valdovų rūmų
atstovais dėl Suvažiavimo.

Surasta vieta pietauti
Suvažiavimo dalyviams.
Vasario 23 d. atstovauta LS
Marijos radijo Liudijimų
vakare.
Vasario 23 d. dalyvauta
Marijamapolės krašto
vadovų posėdyje.
Kovo 1 d. dalyvauta Kauno
krašto vadovų posėdyje.
Surinkta ir nuskenuota
informacija Skautų
šimtmečio knygai.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

• Kovo 2 d. Įvyko viso skyriaus susitikimas. Kurio metu
aptarti vykstantys darbai (TOT mokymų organizavimas,
metinis planas, tikrojo mazgo riterio rinkimai), taip pat
apkalbėti skyriaus pokyčiai ateityje.
2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

• Mokymų skyrius pradėjo organizuoti TOT (Training of
trainers) mokymus, kurie įvyks kovo mėnesio pabaigoje.
Renkama nauja mokymų vedėjų/lektorių komanda
ateinantiems dviejiems metams. • Vasario 27 d. įvyko
mokymų skyriaus susitikimas, kuriame buvo detaliau
aptarta šių mokymų programa, kvietimai ir pasiskirstyta
darbais.
• Įvykdytas konkursas "Tikrojo mazgo riteris", Padėkos
vakaro metus bus apdovanoti 20 vadovų.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę

• Kovo 1d. paskelbtas kvietimas į TOT mokymus
vadovams, norintiems vesti mokymus kitiems vadovams,
#2 PRIORITETAS. 2.4. Techninio ir
kvietimas patalpintas tiek skautatinklyje
Suaugusių
informacinio
(http://skautai.lt/index/article/id/2703) , tiek facebook'o
žmonių
palaikymo
paskyroje. • Kovo 2 d. Viešai paskelbtas 2018 - 2019 m.
savirealizacija per savanoriams
mokymų planas (http://skautai.lt/index/article/id/2704). Iki
savanorystę
užtikrinimas
pirmijos posėdžio bus paskelbtas ir LS facebook'o
paskyroje.
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

#2 PRIORITETAS. 2.2. Nuolatinio
Suaugusių
vadovų
žmonių
tobulėjimo

• Parengtas ir paviešintas 2018-2019 m. mokymų planas.
.

• Vasario 3-4 d. įvyko užsakomieji draugininkų I lygio
mokymai LS Jūrų skautų konferencijos vadovams.
Dalyvavo 15 vadlvų.

savirealizacija per sistemos
savanorystę
vystymas
#6 PRIORITETAS.
Organizacijos
6.3. Naujos
valdymo
lyderių kartos
efektyvumo
ugdymas
užtikrinimas

• Vasario 15 - 18 d. kartu su LS Jūrų skautų
konferencijos vadija organizuota Valtininkų kursų teorinė
dalis. Dalyvavo 22 patyrę skautai iš Jūrų skatų
konferencijos visų tuntų, Vilniaus krašto ir Kauno krašto.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

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

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

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką veiklą

Baltijos šalių
kooperacijos
gerinimas. Baltic
Jamboree diskusija

Konsultuojama delegacija
į stovyklą korėjoje ''World
Youth Camp''
skautų delegacijos iš
prancuzijos vasaros
mainai
Eurosea fprojekto
finansaimo darbai
Discovers expedition
projekto darbai
skautų slėnio SCENES
darbai
Erasmus+ jaunimo mainų
Turkijoje sklaida

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

• 2018 m. sausį inicijuotas Vasario 16-osios ir skautų
šimtmečio šventimas kartu su kitų Lietuvoje veikiančių
skautiškų organizacijų nariais. Sausio pabaigoje vykusiame
koordinaciniame susitikime, skirtame aptarti būsimos šventės
gaires, dalyvavo po vieną atstovą iš keturių skautiškų
#5
organizacijų – Lietuvos skautijos (Vytautas Beniušis), Lietuvos
PRIORITETAS. 5.3. Sukurti
lenkų harcerių (skautų) sąjungos (Pavel Giliauskas), Lietuvos
Skautybės
ilgalaikę šventę
jaunųjų krikščionių sąjungos skautų ir skaučių draugovės
šimtmetis
„Gabija“ (Juliana Rebenkaja) ir Visagino skautų organizacijos
(Jevgenija Cholodova). Sutarta, kad Vilniuje, Dainų slėnyje,
Vasario 16-ąją vyksiančiame renginyje iš žmonių bus
suformuota skautiška lelijėlė. Koordinuoti pasiruošimo
renginiui darbai. Renginys įvyko. Renginio atgarsiai:

Einamieji
darbai,
nepriskiriami
jokio
uždavinio
įgyvendinimui

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wilenscy-harcerze-litewscyskauci-zrobili-historyczne-zdjecie/

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

Koordinuotas LS atstovų pasirengimas "Vilties medžio"
koncertui, skirtam surinkti lėšų nepagydomomis ligomis
sergančių vaikų hospiso priestato statyboms. Ieškota
atsakingų žmonių (renginio vedėjų, pagalbininkų ir kt.).
Inicijuotas ir suorganizuotas susitikimas su "Media Traffic"
atstovu, dalyvauta šiame susitikime. Dalyvaujant susitikime
kartu su harcerių atstovų Ernestu Matuliūkščiu sutarta, kad
informacija apie koncertą bus skelbiama Vilniaus viešajajame
transporte. Koncertas įvyko vasario 21 d. Jame surinkta 8639
Eur. Atgarsiai apie koncertą žiniasklaidoje. Nuoroda į visą
koncertą. Koncertas buvo transliuojamas per Wilnoteka,
youtube kanale, tiesiogiai stebėjo skautai iš įvairių šalių:
https://www.youtube.com/watch?v=EOCnJ3rVBR8
Trumpesnis Wilnoteka reportažas apie koncertą, kur
atliekama daina "Lietuvos vaikai", kur daug mūsiškių dainuoja,
o br. Jokūbas groja:
https://www.youtube.com/watch?v=i6o1DvBGbEw
Kurier Wilenski:
http://kurierwilenski.lt/2018/02/22/szczodre-serca-nakoncercie-finalowym-projektu-drzewo-nadziei/
Znad Willi:
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/koncert-drzewo-nadzieimilosc-daje-nadzieje/
Radio Poland:
http://www.radiozagranica.pl/8/251/Artykul/350326,Drzewonadziei-cenna-inicjatywa-polskich-harcerzy

Telefonu ir el. paštu bendrauta su Lietuvos žydų
bendruomenės vykdančiuoju direktoriumi Renaldu Vaisbrodu
4.2.
dėl naujo žydų skautų vieneto kūrimo. Aptartos priemonės,
#4
Bendradarbiauti kaip galima sudominti Lietuvos žydų jaunimą skautavimu ir
PRIORITETAS. su institucijomis prisijungimu prie LS. Sutarta, kad LŽB atstovas R.Vaisbrodas
Naujų narių
gerinant sąlygas susitiks su LS atstove, norinčia dirbti su žydu jaunimu, ir po
pritraukimas
naujų vienetų
šiom susitikimo bus organizuojamas jos apsilankymas Vilniuje
steigimuisi
veikiančioje Šolomo Aleichemo gimnazijoje. Per tarptautinių
ryšių koordinatorių taip pat domėtasi, kaip veikia žydų skautų
vienetai kitose valstybėse.

