LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2018 06 06 Nr. XVII-P-02
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Uleckienė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Goda Jackutė, Domas Nutautas, Urtė Petrulytė, Eglė
Liagaitė, Daura Polonskytė, Simona Uleckienė (Priedas Nr. 1).
Svečiai: Justina Nakaitė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos susitikimo;
2. Dėl susitikimo su tarptautinio žydų skautų forumo prezidentu Alain Silberstein;
3. Dėl akcijos „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“;
4. Dėl kvietimo prisidėti prie „Darom“ akcijos;
5. Dėl Lietuvos skautiškų organizacijų sąskrydžio;
6. Dėl projekto „Nuspalvink Lietuvą“;
7. Dėl kitų klausimų.

1.

SVARSTYTA: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos susitikimai.
Pristato: Ieva Brogienė.

2.

SVARSTYTA: Susitikimas su tarptautinio žydų skautų forumo prezidentu Alain Silberstein.
Pristato: Ieva Brogienė, Vytautas Beniušis.

3. SVARSTYTA: Akcija „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“.
Pristato: Eglė Liagaitė.
4. SVARSTYTA. Kvietimas prisidėti prie „Darom“ akcijos.
Pristato: Ieva Brogienė.
5. SVARSTYTA. Lietuvos skautiškų organizacijų sąskrydis.

Pristato: Eglė Liagaitė.
6. SVARSTYTA. Projektas Nuspalvink Lietuvą.
Pristato: Ieva Brogienė.
7. SVARSTYTA: Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Uleckienė

Priedas Nr. 2

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

Užduotis

Terminas

Pranešti informaciją dėl LiJOT
susitikimuose nedalyvavusių LS 2018-07-06
atstovų.
Parengti ir paskelbti pradinę
informaciją
apie
Lietuvos 2018-07-01
skautiškų organizacijų sąskrydį.

Atsakingas
asmuo
Ieva Brogienė
Eglė
Liagaitė,
Simona Uleckienė

Komentarai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

2018 05 08, 05 15, 05 21 susitikimas su LR ŠMM švietimo
skyriumi, Švietimo tinklu ir kitomis
2018 04 19 susitikimas su Pauliumi
organizacijomis vykdančiomis NVŠ
Chockevičiumi dėl Tautinės
programą. Išsikelti probleminiai
stovyklos svečių dienos koncepto,
klausimai: administravimas,
svečių programos, sąrašo
akreditavimas, lankomumas, patikros
sudarymo.
ir t.t. Kiekvieną susitikimą
diskutuojama, rengiami siūlymai
kartu su ministerija.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

2018 04 20 susitikimas su LSS
Australijos rajono vadu Henriku
Antanaičiu dėl Tautinės stovyklos
Lietuvoje detalių susiderinimo.
Susitikime kartu dalyvavo LS
tarybos narys T. Broga.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2018 04 24 pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp
5.2. Panaudoti
Lietuvos skautijos ir Jaunimo reikalų
šimtmetį skautų
departamento prie Socialinės
įvaizdžio stiprinimui apsaugos ir darbo ministerijos dėl
bendradarbiavimo rengiant skautų
judėjimo šimtmečio renginius.

2018 04 10 dalyvavimas skautiškų
organizacijų apskritojo stalo
posėdyje. Protokolas susipažinimui
buvo siųstas Tarybai ir Pirmijai.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2018 04 27 susitikimas su Monetų
kalyklos valdybos nare dėl
galimybės skautišką monetą išleisti
5.2. Panaudoti
2018 m., o ne 2019 m., kaip yra
šimtmetį skautų
suplanuota. Nuspręsta: monetą
įvaizdžio stiprinimui
kaldinti 2019 m., nes 2018 m.
Monetų kalykla gali pasiūlyti tik
medalį nukaldinti.

2018 04 13 dalyvavimas Telšių
krašto būklo įkurtuvėse. Kartu
renginyje dalyvavo LS tarybos nariai
G. Didžiokaitė ir T. Broga.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

2018 05 06 susitikimas su
delegacija, skrendančia į Amerikos
šimtmečio stovyklą. Aptarti
techniniai klausimai, detalės ir visi
kilę klausimai.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

4.2.
Bendradarbiauti su
institucijomis
gerinant sąlygas
naujų vienetų
steigimuisi

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2018 05 30 susitikimas su Žydų
skautų forumo prezidentu. Aptartos
4.2.
bendradarbiavimo gairės, susidėlioti
Bendradarbiauti su
sekantys žingsniai, steigiant žydų
institucijomis
skautų vienetą Lietuvos skautijos
gerinant sąlygas
sudėtyje. Susitikime kartu dalyvavo
naujų vienetų
LS pirmijos nariai: V. Beniušis ir S.
steigimuisi
Uleckienė. LS tarybos nariai: A.
Praškevičiūtė ir R. Šmitaitė.

2018 05 26-27 strateginis savaitgalis,
vizijos kūrimas.

Pagalba organizuojant Jurginės
Vilniaus miestui 2018. Renginys vyko
2018 04 21, Vilniuje.

2018 05 05 dalyvavimas LS tarybos
2018 05 08 susitikimas su Lietuvos posėdyje.
žydų bendruomenės direktoriumi.
Aptartos susitikimo detalės su Žydų
skautų forumo prezidentu.

2018 05 29 dalyvavimas renginyje
LR Prezidentūroje, kur buvo
atstovauja LS skelbiant 4.000000
akciją dėl Tautinės giesmės
giedojimo 2018 07 06 visame
pasaulyje.

2018 05 30 dalyvavimas LR Seimo
Švietimo komiteto posėdyje,
kuriame buvo svarstomas
klausimas apie vykdomą NVŠ
programą. Esminės problemos:
neskiriamas finansavimas
administravimui, didėja
administravimo reikalavimai, NVŠ
finansavimu negalima naudoti
vasaros periodu, kai tai yra aktualu
nacionalinėms organizacijoms.

2018 06 04 susitikimas su uniformų
siuvyklos vadybininke. Pakeistos
jaunesniųjų skautų ir suaugusių
skautybėje kaklaraiščių medžiagos
dėl geresnės kokybės. Peržiūrėtas
siūlymas naujai marškinių medžiagai
(standesnei, kokybiškesnei).
Nuspręsta atsisiųsti medžiagos
pavyzdį, pasiūti marškinius ir
moterišką sarafaną ir priimti
sprendimą ar bus keičiama
medžiaga. Susitikime kartu dalyvavo
LS pirmijos narė, atsakinga už
atributiką J. Milutytė.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

4.6. Nauji
veikiantys vienetai
regionuose

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2018 06 05 susitikimas su LR
Pateikta sąmata LR URM projektui
5.2. Panaudoti
Prezidentės patarėja. Suderintos
"Laužų karta" ir pasirašyta sutartis.
šimtmetį skautų
detalės dėl LR Prezidentės
įvaizdžio stiprinimui globėjavimo funkcijos, atvykimo į
stovyklą, sveikinimo ir kitos detalės.
Pateikta patikslinta sąmata Ukrainos
mainų fondo projektui "Laužų karta",
laukiamas sutarties projektas
pasirašymui.
Pateiktas projektas LR SADM
skelbtam konkursui, skirtam
nacionalinėms nevyriausybinėms
organizacijoms veiklos kokybės
gerinimui.

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

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

2.4. Techninio ir informacinio
palaikymo savanoriams
užtikrinimas

Suteikta pagalba nariams dėl
skautai.lt ir skautiškų paštų
administravimo

Parengtas LS
pirmijos protokolas

Suteikta pagalba organizacijos
vadovams ir savanoriams
einamaisiais klausimais

Parengti einamieji
organizacijos
dokumentai

Suteiktos
konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
Išsiųstas naujienlaiškis nariams organizacijos veiklos
Suteikta pagalba kraštų
seniūnams, dėl finansų,
laipsnių ir einamųjų veiklos
klausimų

Administruota LS
nacionalinė būstinė

Užsakytos organizacijos
reprezentacinės priemonės

Išrašytos sąskaitos
faktūros

#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
#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

2018 05 15-29
atostogos.

Pildoma ir atnaujinama
duomenų bazė.

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

Suformuota visų skautiškų
organizacijų sąskrydžio
organizacinė grupė, pradėtas
dialogas planuojant programą ir
svarstant kitus su renginiu
susijusius svarbius klausimus.

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

Koordinuojamas LS
dalyvavimas Misija Sibiras
organizuojamoje akcijoje
#Ištark #Išgirsk #Išsaugok,
palaikomas kontaktas su
atsakingais skautais miestuose.

4.7. Skautų žinomumo regionuose
didinimas

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

5.3.
Sukurti
ilgalaikę
šventę

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

1.4.
Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Balndžio 21 d. "Jurginės Vilniaus miestui"
Facebook įvykiai renginiui ir koncertui, įvykių
priežiūra, informacijos apie koncerta
talpinimas kituose interneto puslapiuose,
trys pranešimai spaudai, išėjimai į televiziją
ir radiją (Labas rytas, Panorama, žinių
radijas, tauragės radijas, etc.) renginio
fotografų koordinavimas, nuotraukų ir vaizdo
įrašų talpinimas.

Kas diena facebook
puslapio priežiūra ir
skautiškų naujienų
komunikacija

NUo 05 25 "Nuspalvink Lietuvą" projekto
komunikacijos koordinavimas

Skautatinklio
administravimas
Susitikimas su Urte
Alksininyte, dėl
straipsnių rašymo
Daura Polonskytė
dalyvavo Taline
vykusiame forume
"Commonications forum
218" 05-30 06-03

Daura Polonskytė
susitiko su Pauliu
Serapinu dėl 2 %
maketavimo ir
emblemos maketo
kurimo.
Susitikimas su Emilija
Dryžaite dėl
akalendoriaus - buvo
derinta, nuspręsta
atsisakyti.
Tarnauk ir keliauk
akcijos patyrusiems
skautams
komunikavimas
facebook paskyroje

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Strategijos prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio vadovų
tobulėjimo sistemos
vystymas

Sudaryta lektorių
Tvarkomi privalomųjų
komanda naujų mokymų
mokymų pažymėjimai
dvasine tema sudarymui

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio palaikymo
savanoriams užtikrinimas

Derinami einamieji reikalai
dėl lokalių krizių valdymo
mokymų

