LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 09 11 Nr. XVII-P-03
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Uleckienė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Goda Jackutė, Eglė Liagaitė, Domas
Nutautas, Urtė Petrulytė, Daura Polonskytė, Simona Uleckienė. (Priedas Nr. 1).

Darbotvarkė:
1. Dėl užsienio reikalų skyriaus aktualijų;
2. Dėl tautinių bendrijų skyriaus aktualijų;
3. Dėl komunikacijos skyriaus aktualijų;
4. Dėl mokymų skyriaus aktualijų;
5. Dėl nacionalinių renginių;
6. Dėl atnaujintos jaunimo programos;
7. Dėl kitų klausimų.

1.

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

2.

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

3. SVARSTYTA: Komunikacijos skyriaus aktualijos.
Pristato: Daura Polonskytė.
4. SVARSTYTA: Mokymų skyriaus aktualijos.
Pristato: Goda Jackutė, Urtė Petrulytė.

5. SVARSTYTA: Nacionaliniai renginiai.
Pristato: Eglė Liagaitė.

6. SVARSTYTA: Atnaujinta jaunimo programa
Pristato: Domas Nutautas

7.

SVARSTYTA: Kiti klausimai.
7.1. SVARSTYTA: Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
Pristato: Ieva Brogienė.
7.2. 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

Surasti BalticJam delegacijos
2018-09-15
vadovą.
Parengti sutartį tarp Lietuvos
skautijos ir Lietuvos skautijos
2018-11-01
nario išvyksiančio į užsienio šalį
atstovaujant Lietuvos skautiją.
Nufilmuoti informacinį video
vadovui apie atnaujintą jaunimo 2018-11-30
programą.

Atsakingas
asmuo
Matas Daunys

Matas Daunys

JP, KS

Komentarai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2018 06 12 ir 2018 08 22
susitikimas su Gražina
Sidorovienė. Nutarta
pravesti 10 skautiško
pradžiamokslio seminarų
savivadybėse, kuriose
nėra skautų. Kertinėmis
savivaldybėmis
pasirinktos ir Utenos, bei
Alytaus, norint didinti
skautų plėtrą. Sudarytas
seminarų grafikas. Išsiųsti
kvietimai. Vykdoma
registracija.

Pateiktos LS
pastabos/komentarai/siūlymai LiJOT
dėl 2019-2020 m. Jaunimo
organizacijų stiprinimo programų
finansavimo.

4.6. Nauji veikiantys
vienetai regionuose

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

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

2018 07 09 - 11
Dalyvauta XFM radijuje interviu.
įgyvendintas projektas
"Nuspalvink Lietuvą" su
skautais iš Prancūzijos.
Nuspalvinti 3 namai.
Projektui gautas dalinis
finansavimas iš
bendruomenių projektų,
kurį skelbė UAB
"Maxima". 2018 07 10
vyko projekto pristatymas
UAB "Maxima". Viso
dalyvavo 92 dalyviai.

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

5.1. Prisidėti prie
skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

2018 07 24 - 08 11
Suorganizuota TS "Laužų kartos"
delegacijos kuravimas
svečių diena. Dalyvavo 64 oficialūs
Šimtmečio Amerikos
svečiai.
stovykloje. Viso stovykloje
dalyvavo 21 skautas iš
Lietuvos.

5.2. Panaudoti
šimtmetį skautų
įvaizdžio stiprinimui

2018 08 26 susitikimas su
Šimtmečio konferencijos
organizatoriais dėl
organizacinių reikalų.
Patalpinti vieši kvietimai ir
pasidalinta informacija
apie konferenciją
skautiškais kanalais.

2018 06 18 susitikimas su LR Seimo
švietimo komiteto pirmininku dėl
galimybės skautams perimti Žydiškių
vandens bazę veiklų vykdymui.
Parengtas pristatymas, vizija ir
veiklos žemėlapis. Susitikime kartu
dalyvavo LS tarybos narys T. Broga.

4.6. Nauji veikiantys
vienetai regionuose

2018 08 23 dalyvavimas
pirmuosiuose žydų skautų
vadovų mokymuose kartu
su U. Petrulyte. Pravesta
sesija apie skautavimo
ypatybes ir LS veiklą.
Steigiasi žydų skautų
skiltys Vilniuje ir Kaune.

2018 06 21 susitikimas su LS KS
narėmis Egle Šidlauskaite ir Daura
Polonskyte. Aptartos KS veiklos,
paprašyta sudėlioti KS veiklų planą viziją. Nuo 2018 09 15 skyrių periima
Daura Polonskytė. Užtikrintas
sklandus pareigų perdavimas.

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2018 06 28 - 07 02 atostogos.
2018 07 03 duotas interviu LRT TV
apie skautų judėjimą, pridėtinę vertę
jaunam žmogui ir Lietuvai.
2018 08 25 susitikimas su LS kraštų
seniūnais (jų atstovais). Pristatytos
organizacijos aktualijos.
2018 08 25 vadovų sąskrydžio metu
pristatyta esama naujos LS
strategijos vieta, nuveikti darbai.
Surinktas dalyvių atgalinis ryšys.
Pristatyme dalyvavo 67 LS vadovai.
2018 08 25 dalyvauta AS posėdyje.
Protokolas susipažinimui išsiųstas LS
tarybai.
2018 08 27 - 09 03 atostogos.
2018 09 06 dalyvavimas Kauno
krašto vadovų posėdyje. Pristatytos
organizacijos aktualijos.
2018 09 07 dalyvavimas Alytaus
krašto vadovų posėdyje. Pristatytos
organizacijos aktualijos, LS būsimos
strategijos gairės, LS naujoji jaunimo
programa.
Pradėta rengti pradžiamokslio kursų
ir draugininkų mokymų akreditacija
Ugdymo plėtotės centre. Tikslas:
akredituoti mokymai.
Pasirašyti LS nauji įstatai pas notarą,
nunešti registruoti į registrų centrą.
2018 09 10 susitikimas su Daura
Polonskyte. Susitartos darbo sąlygos
(dirba pagal darbo sutartį iki 2018 12
01, nuo 12 01 savanoriauja),
apsitartos KS veiklos iki metų
pabaigos.
Parengta FOSE projekto ataskaita.
Parengtos Ukrainos mainų ir
institucinio projektų ketvirtinės
ataskaitos.
Nutraukta projektinė sutartis su LR
URM.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

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

Parengti einamieji
organizacijos
dokumentai

Išsiųstas naujienlaiškis
nariams

Suteiktos
konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
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. Užtikrinti stabilų finansavimą
Bendrauta su išorės
baziniam organizacijos veiklos
savanoriais
administravimui (Svarbiausių
asmenų DU, patalpų išlaikymas,
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos,
Administruota ir prižiūrėta
suvažiavimo organizavimas, Pirmijos nacionalinė būstinė, ieškoma
ir Tarybos posėdžiai).
naujų nuomininkų
Administruota skautiška
parduotuvė, surinkti, išsiųsti
skautiškos atributikos
užsakymai.
Derinta nakvynė būstinėje su
kitomis organizacijomis ir
užsienio skautais

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą
narių tarpe

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

Bendradarbiavimas su
kitomis skautiškomis
organizacijomis Betliejaus
taikos ugnies 2018 akcijos
organizacinėje grupėje.

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

Sukurta darbo grupė
Skautiškų organizacijų
sąskrydžiui organizuoti,
bendradarbiavimas renginio
programos kūrime.

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

Bendradarbiauta su ŽSO,
SSO einant garbės sargybą
akcijoje "Ištark, išgirsk,
išsaugok"

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

Misija Sibiras partneriai
koordinuojant akciją "Ištark,
išgirsk, išsaugok", kuri vyko
10 Lietuvos miestų.

4.7. Skautų žinomumo regionuose
didinimas

Pagalba gaminant LS
informacinius
leidinius

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

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

#3 PRIORITETAS. Narystės
vertė

3.1. Sustiprinti
narystės LS
vertinimą narių
tarpe

Sese Ieva Skiparytė tapo Instagram
paskyros administratorė. Paskelbta
paieška kraštuose Instagram paskyros
guru, kad plačiau būtų parodoma
skautiška veikla kraštuose. Atsiliepė 6 Facebook paskyros
kraštų atstovai.
administravimas

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

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

4.6. Nauji
#4 PRIORITETAS. Naujų narių veikiantys
pritraukimas
vienetai
regionuose

#5 PRIORITETAS. Skautybės
šimtmetis

#5 PRIORITETAS. Skautybės
šimtmetis

Įvyko „Nuspalvink Lietuvą“ projektas,
komunikuota Facebook, Skautatinklyje Skautatinklio naujienų
ir Instagram paskyrose
atnaujinimas
Parengtas plakato maketas skirtas
pritraukti naujus narius ir kviečiantis
atvykti į skautiškas sueigas miestuose.
Parengti ir išplatinti kvietimai
kviečiantys dalyvauti skautiško
pradžiamokslio seminaruose 10
savivaldybių.

Komunikacijos skyrius funkcionavo
Tautinės stovyklos metu, po šventės
5.3. Sukurti
patalpinta dalis nuotraukų FB
Spaudoje išėjo du
ilgalaikę šventę
paskyroje, toliau administruojamas TS straipsniai apie
FB puslapis.
skautavimą.
5.3. Sukurti
Išėjo grupės skylė vaizdo klipo
ilgalaikę šventę pristatymas „Labas Rytas Lietuva“ LRT
laidoje

#5 PRIORITETAS. Skautybės
šimtmetis

Pristatyta Tautinė stovykla „Labas
5.3. Sukurti
Rytas Lietuva“ LRT laidoje ir 2018 07
ilgalaikę šventę
19 LRT Panoramoje.

#5 PRIORITETAS. Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
Spaudoje išėjo 8 straipsniai apie
ilgalaikę šventę Tautinę stovyklą.

Ataskaitinio periodo
pabaiga:

Į skyriaus veiklą
įsitraukė sesė Guoda
Globytė, administruoja
facebook paskyrą

2018-09-11
Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų tobulėjimo
sistemos vystymas

Parengtas pradžiamokslio mokymų
turinys, surasta mokymų komanda,
paleista ir uždaryta registracija, bei
kvietimas į mokymus. Mokymai vyks
2018 09 15-16, Kaune.

Vyksta komunikacija dėl
krizių valdymo mokymų,
kurie vyks 2018 10 0607, Kaune.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių

2.4. Techninio ir
informacinio

Parengtas draugininkų pirmo lygio
mokymų turinys, surasta mokymų

Derinami mokymai su
žydų skautais.

savirealizacija per
savanorystę

palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

komanda, paleista ir uždaryta
registracija, bei kvietimas į mokymus.
Mokymai vyks 2018 09 15-16, Kaune.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

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

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Organizuojamas Baltijos
šalių skautiškų organizacijų
valdybų susitikimas\

Tautinės stovyklos
delegacijų iš užsienio šaliu
koordinavimas

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Europos regiono
Komunikacijos forume
Estijoje dalyvavo vienas
Lietuvos skautijos atstovas

Pagalba Belgijos skautų
delegacijai Lietuvoje

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Europos regiono Edukacinių
metodų forume Rumunijoje Pagalba Prancūzų skautų
dalyvavo vienas Lietuvos
delegacijai Lietuvoje
skautijos atstovas

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Skautų slėnis oficialiai tapo
SCENES programos nariu

Pasaulinės skautų
organizacijos Europos
regiono komiteto kontaktinio
asmens vizito koordinavimas
Lietuvoje

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Užregistruoti 2 Lietuvos
skautijos atstovai
tarptautiniuose mokymuose
makedonijoje "academy
2018"

Parašytas Straipsnis 15min
anglų kalba apie tautinę
stovyklą "laužų karta"

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Europos jūrų skautų
susitikime portugalijoje
"eurosea" dalyvavo dvi
Lietuvos skautijos atstovės

Pagalba tailando skautui
Lietuvoje

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Pasirašyta Erasmus+
paraiška Growth event

skautų vieneto kūrimas
american international
school

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Lietuvos skautijos atstovo
paskyrimas CubNetwork
susitikimo organizacinei
grupei

FOSE vizito koordinavimas

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas
#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,

Nuveikta veikla ir jos rezultatai
1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos,

Per LS Tautinę stovyklą liepos 14-22 d.
kuruotas stovyklos radijas - XFM
radijas, siūlyti laidų dalyviai. Siekiant

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdžius

visuomenei parodyti LS ir kitų skautiškų
prganizacijų įvairovę, suderinta, kad
XFM radijo eteryje sudalyvautų broliai ir
sesės iš Visagino skautų organizacijos
bei Lietuvos lenkų harcerių (skautų)
sąjungos atstovai.

Rugpjūčio mėnesį darytas vertimas LŽB
rengiamam lankstinukui potencialiems
1.2. Skatinti tarptautinę žydų skautų vadovams. Atsakyta į
skautišką veiklą
klausimus, susijusius su LS uniformos
nuostatais ir kitais skautavimo
klausimais.
1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

Pasirengimo pirmajai žydų skautų
stovyklai 2018 08 23-26 kuravimas iš
LS pusės. Surasti skautų vadovai ir
dalyviai iš LS pusės, kurie atvyko į
stovyklą iš Vilniaus ir Kauno.

4.1. Užtikrinti sklandų
suaugusių žmonių
įvedimą

Per Kėdainių rajone vykusį skautiškų
organizacijų vadovų sąskrydį
susiderinta su Klaipėdos skautų
vadovėmis dėl potencialių žydų skautų
vadovų pakuravimo Klaipėdoje, kur
planuojama steigti žydų skautų
vienetus. Po renginio el. paštu sutarta
su minėtomis Klaipėdos kratšto
atstovėmis dėl tolimesnių planuojamų
veiksmų.

4.9. Naujų vienetų
įtraukimas į kraštą

Rugpjūčio 28 d. kartu su br. Audrium
Vainoniu-Pumba dalyvauta susitikime
su Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB)
vykdančiuoju direktoriumi Renaldu
Vaisbrodu. Aptarta įvykusi žydų skautų
stovykla, susidėliotas tolesnis bendrų
veiksmų planas, kaip įtraukti
potencialius žydų skautų vadovus ir
žydų jaunimą į skautavimą. Aptartos
glaudesnio bendradarbiavimo
galimybės su LS ir Pasaulinio žydų
skautų forumo atstovais. Po susitikimo
parengta atmintinė dėl artimiausių darbų
rugsėjo-spalio mėnesiui.

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

Rugsėjo pradžioje išsiaiškinta dėl
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos sezono
stovyklų uždarymo datų, suderinta su
kraštų seniūnais ir stovyklų
organizatoriais dėl galimybės
potencialiems žydų skautų vadovams
sudalyvauti stovyklose. Renginių datos
pasiūlytos Lietuvos žydų bendruomenės
vykdančiajam direktoriui Renaldui
Vaisbrodui. Sukontaktuota su žydų
stovykloje dalyvavusiais LS nariais,
išsiaiškinti jų planai ir gautas
patvirtinimas, kad visi stovykloje
dalyvavę LS nariai planuoja toliau kartu
dirbti su potencialiais žydų skautų
vadovais. Aptartos tolimesnės veiksmų
gairės dėl bendradarbiavimu su LŽB su

stovykloje dalyvavusiais LS nariais, LS
vyr.skautininke.

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

1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

Rugsėjo 11 d. per LS Pirmijos posėdį
pristatyti nuveikti darbai ir
bendradarbiavimo su LŽB galimybės bei
tolimesni planuojami darbai. Aptariant
Betliejaus taikos ugnies akciją pasiūlyta
apsvarstyti galimybę LS nariams šiemet
Betliejaus ugnelę nunešti į LGBT
bendruomenę bei romų bendruomenę.
Šiemet, kaip ir pernai, planuojama
Betliejaus taikos ugnelę nešti ir į
Lietuvos žydų bendruomenę.

