LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2019 04 17 Nr. XVIII-P-01
Kaunas
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Aistė Praškevičiūtė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Goda Jackutė, Eglė Liagaitė, Justina
Milutytė, Domas Nutautas, Urtė Petrulytė, Aistė Praškevičiūtė, Simona Uleckienė (Priedas Nr.1)
Svečiai: Saulius Arlauskas, Rūta Šmitaitė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl einamųjų klausimų

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
1. 1. SVARSTYTA: Jaunimo programos skyrius
Pristato: Domas Nutautas

1.2.SVARSTYTA. Lietuvos skautijos nacionaliniai renginiai
Pristato: Eglė Liagaitė
1.3. SVARSTYTA. Užsienio reikalų skyrius
Pristato: Matas Daunys
1.4. SVARSTYTA. Žmogiškųjų išteklių skyrius
Pristato: Justina Milutytė ir Goda Jackutė
1. 5. SVARSTYTA. Tautinių bendrijų koordinatoriaus veikla
Pristato: Vytautas Beniušis

1. 6. SVARSTYTA. Komunikacijos skyrius
Pristato: Urtė Petrulytė.

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
2.1. SVARSTYTA. Diskusijų festivalis „Būtent“
Pristato: Ieva Brogienė
2.2. SVARSTYTA. Knyga „Lietuviškoji skautija 1986-2018“ .
Pristato: Saulius Arlauskas

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Aistė Praškevičiūtė

Priedas Nr. 2

Eil. Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Užduotis
Išsiaiškinti European
Jamboree dalyvio
mokestį, sąlygas ir pan.
Paruošti ir išsiųsti
informacinį el. laišką
patyrusiems skautams.
Pasidalinti tarp kraštų
informacija apie akciją
„Man ne dzin“.

Suderinti reikiamus
leidimus dėl projekto
„Nuspalvink Lietuvą“
ir susikontaktuoti su
maltiečiais.

Sąskrydžio koncepcijos
išgryninimas,
pasiruošiamieji darbai
ir kt.

Terminas

Atsakingas
asmuo

Komentarai

2019-05-21

Matas
Daunys

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.1 p.

2019-05-21

Žr. XVIII-PAistė
01 protokolo
Praškevičiūtė
1.1 p.

2019-04-30

Žr. XVIII-PEglė Liagaitė 01 protokolo
1.2 p.

2019-05-21

Eglė
Liagaitė

2019-08-24

Eglė
Žr. XVIII-PLiagaitė,
01 protokolo
Justina
1.2 p.
Milutytė,
Aistė
Praškevičiūtė

1. Parengti aprašą apie
savanorystės vertę.
6.

7.

2. Parengti aprašą koks
tikslas yra priklausyti
2019-05-21
WOSM. Kokią naudą ir
vertę gauna
organizacija ir nariai?
Peržiūrėti tuntininkų,
draugininkų
pareigybinius aprašus.

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.2 p.

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.3. p.
Taryba

2019-05-21

Justina
Milutytė

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.4 p.
Žr. XVIII-P01 protokolo
1.4 p.
Žr. XVIII-P01 protokolo

8.

LS kraštų vadovų
posėdžių lankymas

Visus metus

Justina
Milutytė

9.

Susitikimas su Lietuvos
2019-05-31
žydų bendrijos
pirmininke Faina

Vytautas
Beniušis

Kukliansky dėl žydų
skautų vieneto
Vilniuje.

1.5 p.

10.

2020 m. mokymų plano
2019-05-21
sudarymas.

Goda
Jackutė

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.4 p.

11.

„Lietuvos skautijos
akademijos“koncepcija, 2019-05-21
lektoriai ir pan.

Goda
Jackutė

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.4 p.

12.

Vidinis ir išorinis
projekto „Nuspalvink
Lietuvą“ viešinimas.

13.

Iškelti klausimą
Lietuvos skautiškų
organizacijų apskritojo
stalo posėdyje dėl
knygos „Lietuviškoji
skautija 1986-2018“
likusių išleidimo darbų.

2019 m. iki projekto Urtė
Petrulytė
pabaigos

Žr. XVIII-P01 protokolo
1.6 p.
Žr. XVIII-P01 protokolo
2.2 p.

2019-05-21

Ieva
Brogienė

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos skautija
– savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo ugdymo
klausimais

Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su
savivaldybėmis: Šilalės raj.,
Plungės raj., Vilkaviškio raj.,
Rietavo ir Ukmergės raj.
03 18-03 29 atostogos

1.1. Lietuvos skautija
– savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo ugdymo
klausimais

2019 04 10 susitikimas su LR 2019 03 14 pristatyta Lietuvos
ŽŪM viceministru ir ministro
skautijos veiklos Vilniaus Senamiesčio
patarėju dėl sutarties
Rotary klubui.
atnaujinimo. Iki 2019 04 18
reikia parengti sutarties
projektą remiantis išleista
ministerijos Baltąja knyga ir
planuojamas sutarties
pasirašymas 2019 m.
gegužės mėn. Susitkime
kartu dalyvavo LS tarybos
narys P. Dabrila.

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

2019 04 10 susitikimas su
JRD ekspertėmis dėl
pateiktos LS paraiškos, kad
LS taptų savanorišką veiklą
#1 PRIORITETAS.
1.3. Lietuvos skautija organizuojančia organizacija.
Neformalaus
turi įrankius ir
Deja, dėl nepalankių sąlygų,
ugdymo politika ir
kompetencijas vykdyti ne iki galo aprašytų
socialinė
neformalųjį ugdymą
reikalavimų paraiškos
atsakomybė
nuostatuose ir dėl papildomų
darbų kraštų seniūnams atsisakyta akredituoti LS, kaip
SVO.

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

2.1. Lietuvos skautija
yra auganti
organizacija

Įdarbinta nauja LS
administratorė Aistė
Praškevičiūtė, kuri nuo 2019
06 01 pakeis esamą
administratorę Simoną
Uleckienę.
Įdarbinta ŽIS koordinatorė
Justina Milutytė.
2019 04 17 LS darbuotojų
susirinkimas. Aptartos darbų
apimtys ir t.t.

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

2019 03 21 susitikimas su Egle
Šidlauskaite, kuri apsiėmė pabaigti
www.skautai.lt projektą ir paleisti naują
puslapį naudojimui.

2019 04 03 susitikimas su LSS
Australijos rajono vadu Henriku
Antanaičiu. Aptartos tolimesnės
galimybės bendradarbiauti LS ir LSS
Australijos rajonui.

Parengtos I ketvirčio ataskaitos SPPD.
Parengtas viešasis pirkimas vasaros
stovykloms. Nupirktos 6 LS vasaros
stovyklos.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
2.1. Lietuvos
plėtra ir
skautija yra auganti
stiprinimas
organizacija

Patikrintos BalticJam ir Pavasario
šventės dalyvių narystės Lietuvos
skautijoje. Ne nariams išsiųsti
informaciniai laiškai.

Parengti LS pirmijos ir tarybos
protokolai.

#1 PRIORITETAS. 1.1. Lietuvos
Neformalaus
skautija –

Administruotos naujai pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su

Parengti einamieji organizacijos
dokumentai.

ugdymo politika
ir socialinė
atsakomybė

savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo ugdymo
klausimais

savivaldybėmis. Išsiųsti pakartotini
laiškai savivaldybėms, kurios
neinformavo gavusios pirminius
laiškus.

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
2.3. Struktūruota ir
plėtra ir
veikianti
stiprinimas
komunikacija

Išversti naujos duomenų bazės
terminai. Visa narystės informacija
keliama į vieną failą, tvarkoma
informacija.

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika
ir socialinė
atsakomybė

1.2. Lietuvos
Respublikos
įstatymai sudaro
sąlygas Lietuvos
skautijos veiklai

Kartu su sk. v. psktn. Teodoru
Mindaugu Ramanausku atstovauta
Lietuvos skautijai LiJOT vykdomame
projekte (Nr. 10.1.2-ESFA-K-091721) apie Lietuvos respublikos teisinės
bazės pataisų rengimą gerinant
jaunimo situaciją Lietuvoje.
Dalyvauta dviejuose mokymuose
apie Lietuvos teisinę sistemą, NVO
Administruota LS nacionalinė
vietą joje, advokaciją ir lobizmą.
būstinė.

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

2.2. Lietuvos
skautijoje vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Koordinuota akcijos "Nuspalvink
Lietuvą!" dalyvių atranka: norą
dalyvauti išreiškė penki vyr. skautų
vienetai (Kauno, Marijampolės,
Vilniaus kr.) ir Panevėžio krašto
suaugę skautai. Tęsiamas tolesnis
bendradarbiavimas ieškant namų
projektui.

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

2.2. Lietuvos
skautijoje vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Tęsiamas bedradarbiavimas su
Misija Sibiras dėl Lietuvos skautijos
narių dalyvavimo akcijoje "Ištark,
išgirsk, išsaugok"

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

2.2. Lietuvos
skautijoje vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Pradėta bendradarbiauti su "Man ne
dzin" dėl didesnio jaunimo balsavimo
aktyvumo regionuose.

Suteiktos konsultacijos asmenims
norintiems prisijungti prie
organizacijos veiklos.

Išrašytos sąskaitos faktūros.
Atlikti pagalbiniai darbai NVŠ
projekto administravimui

Bendrauta su išorės savanoriais.

Teikta pagalba Tauragės kraštui
organizuojant Pavasario šventę,
vyksiančią balandžio 27 d.,
Jurbarke.
Užsakyti ir išsiųsti LS narių
pažymėjimai.
Parengti kvietimai tarptautiniams
MOVIS ir GROWTH mokymams.
Suregistruotos savanorystės
sutartys.
2019-03-16 eilinis Lietuvos
skautijos vadovų suvažiavimas.
Atlikti visi organizaciniai,
administraciniai darbai.
2019-03-17 pagalba privalomųjų
mokymų metu.
Užsakytos kanceliarinės prekės.
Parengtos naujų darbuotojų
darbo sutartys.
Pateikti Vasaros stovyklų viešojo
pirkimo dokumentai centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje
svetainėje.
2019-03-21-22 atostogos.

Parengti ir išsiųsti prašymai dėl
paramos projektui "Nuspalvink
Lietuvą".
Registrų centre užregistruota
nauja Taryba, bei Tarybos
pirmininkė.
Parengtas ir išsiųstas prašymas
dėl teistumo pažymų užsakymo
LS vadovams.
Kartu su vyr. sk. psktn. Nomeda
Bepirštyte ir sk. v. psktn. Teodoru
Mindaugu Ramanausku
atstovauta Lietuvos skautijai
Moksleivių ateitininkų sąjungos
idėjų festivalyje "Kiek nedegu, tiek
negyvenu!". Pristatyta LS veikla,
dalyvauta diskusijoje apie
ateitininkų ir skautų
bendradarbiavimo galimybes.
Užsakytos ir išsiųstos uniformos,
bei atributikos užsakymai.
Administruota skautiška
parduotuvė.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.2. Lietuvos
skautijoje vykdoma
vieninga jaunimo
programa

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Nufilmuoti ir paviešinti jaunimo programos
amžiaus grupių ir apžvalgos video.
Jaunimo programos mokymų viešinimas.
Sukurtas tik dar nepaleistas naujienlaiškis
su informacija apie jaunimo programos
mokymus kraštuose ir priminimais apie
egzistuojančią vaizdo medžiagą.

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija

Pradėta ir tęsiama 2% akciją "Nuspalvink
Lietuva" projektui. Sukurti vizualai,
facebook įrašai ir prierašas po kiekvienu
nesusijusiu su akcija įrašu, taip pat
renkamos istorijos.
Viešinami privalomieji, dvasiniai ir "Skautai
be patyčių" tiek LS facebook'e, tiek
skautatinklyje, tiek kraštų grupėse.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir stiprinimas

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma

Nuveikta veikla ir jos rezultatai
Sutvarkyti administraciniai klausimai
dėl "Dvasinių mokymų" - atnaujinta
registracija, straipsnis. Mokymai vyks
gegužės 11-12 d., Kaune.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Administruojamas LS
mokymai paštas

lyderystė

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra ir
stiprinimas

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma
lyderystė

Suteikta pagalba jūrų skautų
vadovams, organizuojant
pradžiamokslio mokymus Vilniuje.
Mokymai žadami gegužės 31 birželio 1 d.

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma
lyderystė

Įvyko I lygio draugininkų užsakomieji
mokymai Vilniuje. Sukuruota
registracija, mokymų vieta, kavos
pertraukos. Dalyvavo 14 dalyvių.

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma
lyderystė

Toliau viešinami mokymai "Skautai be
patyčių". Numatoma mokymų data gegužės 4 d.

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma
lyderystė

Įvyko privalomieji mokymai Kaune,
kovo 17 dieną. Sudalyvavo 32
dalyviai. Išsiųstos sąskaitos faktūros
už privalomuosius mokymus,
derinamas pažymėjimų atidavimo
klausimas.

2.3. Struktūruota ir
veikianti
komunikacija/2.4.
Kryptingai ugdoma
lyderystė

Atšaukti "Socialinės įtraukties
mokymai" dėl mažo dalyvių skaičiaus.
Norima kelti į kitus metus, reikalinga
pasidaryti mokymų planą kitiems
metams.

Atnaujinama LS
mokymų duomenų bazė

Komunikuojama su
potencialiais padėjėjais
skyriaus veikloje

Parašytas skelbimas ir išsiųstas
laiškas kraštų seniūnams apie
2.1. Lietuvos skautija yra projektą "10 naujų vadovų Tavo
auganti organizacija
kraštui“. Tariamasi su Kauno ir
Tauragės kraštais dėl projekto
vykdymo.
2.1. Lietuvos skautija yra Peržiūrėtas ir redaguotas Pirmijos
auganti organizacija
pareigybių projektas

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos uždavinys Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra ir
stiprinimas

2.2. Lietuvos skautijoje Parengtas JP pristatymas LS
vykdoma vieninga
vadovų suvažiavimui. Pristatyta ir
jaunimo programa
atsakyta į vadovų klausimus.

Barbora Drąsutytė rūpinasi
JP įdiegimu Lietuvos
skautijoje.

Vykdomi JP mokymai kraštuose.
Įvyko Marijampolės, Šiaulių,
Panevėžio ir Utenos kraštų
vadovams.
Parengti JP metodikos filmukai.
Paviešinti.

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

Strategijos prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus ugdymo

1.3. Lietuvos skautija
turi įrankius ir

Organizuota dalyvių atranka į 2 LS nariai atstovavo Lietuvos
European Seminar on Growth skautijai Extraordinary

politika ir socialinė
atsakomybė

kompetencijas vykdyti
neformalųjį ugdymą

2019. 2 LS nariai užregistruoti European Scout Conference:
į renginį: Justina Milutytė ir
Elena Sinkevičiūtė ir Matas
Karolina Šmitaitė.
Daunys.

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra ir
stiprinimas

2.5. Savanorystė turi
vertę ir įvaizdį
organizacijos viduje

Suformuota BJam delegacija į
Latviją. Paskelbtas LT
delegacijos emblemos
konkursas.

2 LS nariai atstovavo Lietuvos
skautijai European Scout
Symposium: Elena Sinkevičiūtė
ir Matas Daunys.
Organizuojamas VišegradoBaltijos šalių susitikimas
Vilniuje, kuris vyks 2019 04 2628.
Užpildytas WOSM express
census ir pateikti LS duomenys
Pagalba užsienio skautams
Lietuvoje.
Pagalba LS vienetams
planuojantiems vykti į užsienio
stovyklas
Suformuota ir užregistruota LS
delegacija į European Scout
Conference, pradėti
pasiruošimo darbai.
Pabaigta versti duomenų bazė,
kuri bus adaptuota LS.

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

2.1. Lietuvos
skautija yra
auganti
organizacija

Titas Gurskis pernai buvo išsiųstas atstovauti Lietuvos
skautiją tarptautiniame renginyje, kuriame daug
dėmesio buvo skiriama romų integracijai. Padedant
parengti paraišką dėl dalyvavimo, sutarta, kad grįžus į
Lietuvą bus aprašyti renginio įspūdžiai ir įžvalgos dėl
romų įtraukties ir paskelbta skautatinklyje (buvo
padaryta) bei padedama tautinių bendrijų koordinatoriui
(TBK) dirbti su tautinėmis bendrijomis pagal sutartą
planą. Vykdant šį planą, kovo-balandžio mėnesį buvo
sukontaktuota su Vilniaus ir Kauno seniūnais bei įvairių
Vilniaus ir Kauno vienetų vadovais siekiant išsiaiškinti,
koks yra bendras požiūris į darbą su tautinių bendrijų
jaunimu ir kitomis pažeidžiamomis visuomenės
grupėmis (pvz. neįgaliaisiais). Paaiškėjo, kad vienų
vienetų vadovai linkę minimus asmenis priimti, kiti
skeptiškesni ir nurodo, kad nežinotų, kaip dirbti su
kitokiais, nes niekas jų nemokė, dar kiti nenorėtų dirbti
pvz su romais ar žydais dėl kitokios jų kultūros, per
didelio sudėtingumo integruojant. Nežinantiems, kaip
dirbti, buvo priminta apie kelis kartus organizuotus ir
viešai skelbtus mokymus apie socialinę įtrauktį, į
kuriuos taip ir nesusidarė vadovų grupės, taip pat
informuota, kad visada galima kreiptis į TBK, kuris
pasiruošęs padėti. Dar kiti vadovai nurodė, kad naujų
narių priimti nelinkę, nes nuolat trūksta vadovų, nebūtų
kam užsiimti su naujokais. Keli vienetai entuziastingai
teigė naujokus priimsiantys. Kovo-balandžio mėnesiais
sukontaktuota su Vilniaus ir Kauno kultūros centrais,
kurių veikla apima ir darbą su tautinių bendrijų jaunimu.
Domėtasi dėl bendradarbiavimo su skautais galimybių.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Vilniaus etninės kultūros centras informavo, kad pas
juos renginiuose dalyvauja įvairių tautybių atstovai,
tačiau kokių - įvardyti negalėjo, nes statistikos neveda.
Iš LS pusės buvo pasiūlymas dėl galimybės
bendradarbiauti bendruose renginiuose, o kartu
pristatyti Lietuvos skautijos veiklas. Parašius kelis
laiškus, vis dar laukiama aiškaus atsakymo. Tautinių
bendrijų namai ir Kauno įvairių kultūrų centras dėl
bendradarbiavimo galimybių neatrašė ilgai,
paskambinus, nurodė, persiųsti asmeniniais vadovų
emailais. Pakartotinai nusiuntus laiškus, atsakymo taip
ir nebuvo gauta. Pakartotinai vėl parašytas laiškas s.
Silvijai, kuri dirba su Kauno žydų skautais. Paklausta,
kaip sekasi, kokios pagalbos reikėtų, gal būtų galima
susitikti apsitarti. Jokio atsakymo iš Silvijos negauta.
Per suvažiavimą iš kitų šaltinių gauta neoficialia
informacija, Kaune belikę tik keletas aktyvesnių žydų
skautų. Sukontaktuota su Lietuvos žydų
bendruomenės vykdančiuoju direktoriumi Renaldu
Vaisbrodu. Teirautasi, kokios jo mintys dėl tolimesnio
bendradarbiavimo su Lietuvos skautija atkuriant žydų
skautų vienetus Vilniuje ir Kaune. Taip pat klausta, ar
jis palaiko ryšius su Prancūzijos žydų skautų vadovu,
kuris lankėsi Lietuvoje, ir kokia jo nuomonė dėl
užsienio žydų indėlio atkuriant skautavimą Lietuvoje
pagal žydų tradicijas. Iš R. Vaisbrodo laukiama
atsakymo. Kovo mėnesį TBK gavo kvietimą iš Kauno
žydų bendruomenės dėl dalyvavimo "Vaikų akcijos"
minėjime Kaune bei vėliau numatytame koncerte.
Sukontaktuota su aktyvesniais Kauno skautais,
besidominčiais tautinių bendrijų integracijai, ir
paprašyta galinčių sudalyvauti renginyje atstovaujant
LS.

