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

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.

LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2018 04 09 Nr. XVII-P-01
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Kurtinaitytė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Simona Kurtinaitytė, Domas Nutautas, Eglė Liagaitė, Urtė
Petrulytė, Dovilė Pilkauskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl Jaunimo programos skyriaus;
2. Dėl mokymų skyriaus;
3. Dėl tautinių bendrijų skyriaus;
4. Dėl Tarybos posėdžio;
5. Dėl vyr. skautininkės pavaduotojos;
6. Dėl žmogiškųjų išteklių skyriaus;
7. Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA: Jaunimo programos skyrius
Pristato: Domas Nutautas.
2. SVARSTYTA: Mokymų skyrius.
Pristato: Urtė Petrulytė.
3. SVARSTYTA: Tautinių bendrijų skyrius.
Pristato: Vytautas Beniušis.
4. SVARSTYTA: Tarybos posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.
5. SVARSTYTA: Vyr. skautininkės pavaduotoja.
Pristato: Eglė Liagaitė.

6. SVARSTYTA: Žmogiškųjų išteklių skyrius
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
7.1. SVARSTYTA. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
7.2. SVARSTYTA. Kitas posėdis.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Kurtinaitytė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1.

Sukurti Tarybos posėdžio el.
2018-04-10
formos registraciją.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Terminas

Parengti informacinį laišką
kraštams
dėl
akcijos 2018-04-16
Ištark.Išgirsk.Išsaugok
Skautiškų
organizacijų
apskritojo stalo posėdžio metu
2018-04-10
pakviesti organizacijas prisidėti
prie sąskrydžio organizavimo.

Atsakingas
asmuo
Simona
Kurtinaitytė
Eglė Liagaitė

Ieva Brogienė

Komentarai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.1. Prisidėti
prie skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

2018 03 08 susitikimas su LR KAM 2018 03 30 - 2018 04 08 atostogos
atstovais dėl Pavasario šventės ir
stovyklos "Laužų karta". Derinti
infrastruktūros įrenginiai
renginiams. Kalbėta apie esamą
sutartį ir jos atnaujinimą rudenį.
Susitikime kartu dalyvavo LS
Tarybos narys T. Broga.

#3
PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti
narystės LS
vertinimą narių
tarpe

2018 03 17 suorganizuotas LS
vadovų padėkos vakaras.

Užpildyta GSAT ataskaita

Parengtos Kultūros tarybos ir Tautinių
mažumų departamento projektų
sąmatos ir sutartys pasirašymui
LS atstovavimas Kovo 11-osios
minėjime LR Seime.
2018 03 10 dalyvavimas LS Vingio
tunto vėliavos šventinimo ceremonijoje.
LS padėkos vakaro ir LS suvažiavimo
organizavimas ir įgyvendinimas.
2018 03 19 susitikimas su jaunimo
organizacija JCI. Aptartos galimybės
bendradarbiauti. JCI pakviesti pristatyti
save Pavasario šventėje per NVO
mugę.
Įtrauktos į veiklas naujos Pirmijos
narės: nacionalinių renginių
koordinatorė Eglė Liagaitė ir darbui su
nuolaidų sistema su skautišku
pažymėjimu Urtė Vylimaitytė.
Papasakotos atsakomybės, pasidalinta
esama patirtimi ir įtrauktos į veiklas,
nusistatyti darbo terminai ir
atsakomybės.
Įdarbinta KS skyriaus atstovė D.
Polonskytė. Susitartos atsakomybės,
darbai, terminai.

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

Strategijos uždavinys

2.4. Techninio ir informacinio
palaikymo savanoriams užtikrinimas

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai
Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
skautiškų paštų
administravimo

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Parengtas LS pirmijos
protokolas

Parengti einamieji
Suteikta pagalba
organizacijos
organizacijos vadovams dokumentai

ir savanoriams
einamaisiais klausimais

Išsiųstas naujienlaiškis
nariams

Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos

Suteikta pagalba kraštų
seniūnams, dėl finansų,
laipsnių ir einamųjų
Administruota LS
veiklos klausimų
nacionalinė būstinė
Užsakytos organizacijos
reprezentacinės
Išrašytos sąskaitos
priemonės
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 Pagalba gaminant LS
parduotuvė, surinkti,
informacinius leidinius
išsiųsti skautiškos
atributikos užsakymai.

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą
narių tarpe

Derinta nakvynė
būstinėje su kitomis
organizacijomis ir
užsienio skautais

Administraciniai
pagalbiniai darbai URS.

Pildoma ir atnaujinama
duomenų bazė.

Pagaminti ir išsiųsti
nario pažymėjimai.
Atlikti pagalbiniai darbai
NVŠ projekto
administravimui.
Organizuotas ir
įgyvendintas LS
padėkos vakaras ir LS
vadovų suvažiavimas.
Išsiųsti kvietimai į
Jurginės: J. Meldžiukui,
J. Laniauskui.
Suderinta nakvynė
VilniujeLS vadovams
tarp LS vadovų padėkos
vakaro ir Suvažiavimo.
Kovo 14 d. dalyvauta
raštvedybos ir
administravimo
mokymuose.
Parengtas raštas
Registrų centrui dėl
organizacijos vardo
naudojimo.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę
šventę

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Parengti LS šimtmečio atvirukų maketai
gamybai

Tarnauk ir keliauk akcijos
patyrusiems skautams
komunikavimas facebook
paskyroje

Vadovų padėkos ir paramos vakaras: Renginio viešinimas Facebook, renginyje
dalyvavo 3 skyriau fotografai, tiesioginė
transliacija, pranešimas spaudai.

Parengtas LS elektroninis Šv.
Velykų sveikinimas

LS vadovų suvažiavimas: - Renginio
viešinimas Facebook, gyvi naujienų skelbimai
įvykyje renginio metu, dalyvavo 2 skyriaus
fotografai, tiesioginė transliacija, pranešimas
spaudai.

Nuo balandžio 1d. įdarbinta
sesė Daura Polonskytė. Įvyko
vienas pradinis susitikimas su
Daura ir Ieva ir vienas
susitikimas su Daura.

100-mečio interviu: - Į komandą įsitraukė
Augustė ir Ignas, įvyko 1 susitikimas, išsiųsti
kvietimai LS vyr skautininkams ir Tarybos
pirmininkams dalyvauti, konsultuojamasi su
Sauliumi Arlausku, kurios asmenybės dar
galėtų tikti į šį rinkinį (jei turite idėjų pasidalinkite.

Į skyriaus veiklą įsitraukė
savanorė sesė Miglė, kuri
administruoja facebook paskyrą
- po vieną pranešimą išeina kas
dien.

Pavasario šventė:
- Į komandą įsitraukė Taidelė, Paulius, Daura ir
Monika Želvytė, susitikimas įvyko Suvažiavimo
metu. Atnaujinama informacija šventės
Facebook puslapyje, sukurtas atskiras
Facebook įvykis visuomenei (prijungtas prie
Vilniaus miesto savivaldybės puslapio),
atnaujinama informacija jame. Sukurtas
Pavasario šventės reklaminis filmukas. Nelabai
vaisingai kontaktuojama su Vilniaus miesto
savivaldybe dėl pagalbos viešinant. Išsiųsti 2
pranešimai spaudai. Renginio informacija
talpinta keliuose "Vilniaus renginių"
15 minučių įkeltas straipsnis
puslapiuose. Bandyta palaikyti kontaktą
apie skautų istoriją (interviu su
skatinant kitas organizacijas dalyvauti.
Vaideliu)
Parengtas ir išplatintas
straipsnis apie Kauno kr. vilkų
sumuštinių akciją (panašu, kad
niekas neįsidėjo).
Įvyko susitikimas (dalyvavo
E.Š., D.P., Aivaras Čenkus,
Milda Štukė, Bernardas roževič)
dėl skautatinklio ataujinimo,
detaliai suplanuotas puslapių
vaizdas ir funkcijos, pasiskirstyti
tolimesni darbai.

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
Įvyko TOT mokymai naujai
vadovų tobulėjimo mokymų vedėjų komandai.
sistemos vystymas Dalyvavo 12 dalyvių.

Pagaminti mokymų vedėjo
kaklaraiščiai, užrašų knygutės ir
rašikliai.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

Įvyko konkursas "100mečio riteris"
("ZTikrojo mazgo riteris), Vadovų
Padėkos vakaro metu apdovanoti 20
vadovų iš 7 kraštų (Vilniaus, Kauno,
Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Telšių ir
Jūrų sk.konferencijos)

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Su nauja mokymų vedėjų
2.2. Nuolatinio
komanda sudėlioti ateinančių
vadovų tobulėjimo dviejų metų planai, sutarta dėl .
sistemos vystymas techninių ir komunikacijos
aspektų.

#6 PRIORITETAS.
Organizacijos
6.3. Naujos lyderių
valdymo efektyvumo kartos ugdymas
užtikrinimas

Paskelbtas kvietimas į
papildomus privalomuosius
mokymus, kurie turėtų įvykti
balandžio 14 d.

TOT mokymų metu įvykdytas
patirčių dalijimąsis ir skyrius
su visa nauja mokymų
vadovų komanda perduotas
Godai Jackutei ir Urtei
Petrulytei.

Užsienio ryšių 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

1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

LS atstovė užregistruota į
Communications forum 2018

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Vokietijos skautų
delegacijos vizito
koordinavimas

Oficialiai pradėta
Skautų slėnio
1.2. Skatinti tarptautinę Scouts on Erasmus programos
SCENES
skautišką veiklą
plėtotė
akreditavimo
programa WOSM.
1.2. Skatinti tarptautinę KSA world youth camp
skautišką veiklą
delegacijos ataskaitos
viešinimas.
1.3. Atnaujinti jaunimo
programą pagal
organizacijos tikslus
didinant veiklos
patrauklumą nariams.

Nupirkti bilietai į Educational
methods forumą Bukarešte.
Vyksta JP koordinatorius
Domas Nutautas ir JP skyriaus
narė Austėja Černiauskaitė.

Network meeting
2018 sąskaitų
sužiūrėjimas su LS
buhalteriu ir WOSM.

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

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.

