Nominuotieji

Komentaras

Santrauka

Metų patyręs skyrius
❃Nuo 2011 metų rengiamos ne tik „Sniego gniūžtės“, bet ir „Snaigės“ stovyklos 5-7
klasių mokiniams. Nuo 2018 metų išbandėme naują modelį – mini „Sniego gniūžtės“
stovyklą 7-12 klasių mokiniams. Gimnazijoje įrengti stendai, kuriuose atsispindi
„Sniego gniūžtės“ idėjos, principai, tikslai. Neapsiribojame vien stovyklomis - esame
nuolatiniai pagalbininkai renginiuose gimnazijoje ir rajone. Pirmą kartą per visą dainų
ir šokių šventės istoriją vykome į Vilnių savanoriauti ir buvome vieninteliai atstovai iš
visų Lietuvoje esančių „Sniego gniūžtės“ skyrių. Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių
moksleivių teisės žinių konkurse „Temidė“ du metus iš eilės buvome pirmi, patekome į
geriausių 10 Lietuvos komandų finalą. 2018 metais buvome nominuoti Jaunimo
apdovanojimuose, kaip Jaunimo organizacija.
Per visos veiklos metus esame išleidę būrį savanorių, kurie ir šiandien, jau būdami
studentais, atranda laiko sugrįžti, pasidomėti, kaip mums sekasi ir tarti nuoširdų ačiū,
kad turėjo galimybę pabūti gniūžtiečiais.

Gimnazijoje įrengti
stendai, kuriuose
atsispindi „Sniego
gniūžtės“ idėjos, principai,
tikslai. Skyrius
savanoriavo dainų ir šokių
šventėje. Yra pastebėti
savo mieste ir buvo
nominuoti, kaip Jaunimo
organizacija 2018m.

❃Organizuoja daug renginių, ne tik sniego gniūžtės stovyklų bet ir visokių chillų,
susitikimų. Vienas labiausiai aktyvių skyrių soc. tinkluose.
❃Nes skyriaus nariai yra atsakingi, egzistuoja ilgą laiką, padeda kitiems skyriams,
bendradarbiauja, ugdo bendruomeniškumą, turi naujų idėjų, įneša naujovių.
❃Labai stengiasi organizuojant stovyklas, įdeda į jas daug darbo ir širdies. Taip pat
organizuoja bendrus, kitokio pobūdžio renginius nei SG, kurie dar labiau skleidžia
šilumą aplinkiniams.
❃Šis skyrius itin matomas. Savo veiklą viešina įvairiais socialiniais tinklais. Daug
neformalių pačio skyriaus narių susitikimų, organizuojami žygiai ir įvairios veiklos.

Vienas labiausiai aktyvių
skyrių soc. tinkluose.
Padeda kitiems skyriams
bei organizuoja kitokio
pobūdžio renginius, ne tik
stovyklas. Pats skyrius
rengia daug neformalių
narių susitikimų.

❃Jaunimo su negalia integravimas į veiklas. Darni ir išrandinga veikla.

Jaunimo su negalia
integravimas į veiklas.
Darni ir išrandinga veikla.

Darbėnų skyrius

Kauno skyrius

Klaipėdos skyrius

❃Aktyvus skyrius ne tik socialiniuose tinkliuose, bet ir realybėje. Rengia SG stovyklas,
aktyviai dalyvauja mokymuose bei turi gausėjantį skyrių.
❃Jie prisideda prie kitų skyrių renginių organizavimo ir dalyvauja kitų organizacijų
veiklose.
❃Daro daug iniciatyvų, rengia nemažai renginių.
❃Tai yra palyginti nedidelis, bet itin aktyvus Žingsnio skyrius, kuris nuolat dalyvauja
nacionaliniuose renginiuose, labai dažnai aplanko kitus skyrius jų stovyklose ar
bendruomenės renginiuose, visada pataria ar ištiesia pagalbos ranką to prašantiems.
Šis skyrius yra gerai žinomas Marijampolės mieste tiek dėl organizuojamų vietos
renginių, tiek dėl aktyvumo jaunimo politikoje, o mums visiems yra puikus pavyzdys,
kiek daug gali nedidelė žmonių komanda.

Aktyviai dalyvauja
mokymuose, aktyvūs
socialiniuose tinkluose,
padeda kitiems skyriams
organizuoti stovyklas,
dalyvauja kitų orgnizacijų
renginiuose.

❃Šiaulių JJG skyrius organizuoja tikrai vienas kokybiškiausių SG, labai stipriai
atsižvelgiama į seminarus, svečio paieškas, personalas ir vadovai noriai ir DAUG
bendrauja su dalyviais.

Labai kokybiškos
stovyklos, labai stipriai
atsižvelgiama į
seminarus, svečio
paieškas, personalas ir
vadovai noriai ir DAUG
bendrauja su dalyviais.

Marijampolės skyrius

Šiaulių J. Janonio gimnazijos
skyrius

Šiaulių Lieporių skyrius

❃Pačios koordinatorės veidas matomas yra nemažai įvairiose veiklose apart savo
Pačios koordinatorės
miesto SG. Nė karto nesame girdėję apie netikusią prevenciją skyriuje. Labai glaudžiai veidas matomas yra
bendrauja su to pačio miesto kitu skyriumi, kas labai yra nuostabu.
nemažai įvairiose veiklose
apart savo miesto SG. Nė
karto nesame girdėję apie
netikusią prevenciją
skyriuje. Labai glaudžiai
bendrauja su to pačio
miesto kitu skyriumi, kas
labai yra nuostabu.
❃Nes jis organizuoja daugiau stovyklos formų nei kiti skyriai. Nebijo iššūkių
organizuojant net Pūgas!

Tauragės skyrius

Nes jis organizuoja
daugiau stovyklos formų
nei kiti skyriai. Nebijo
iššūkių organizuojant net
Pūgas!

❃Šis skyrius daug veiklų neorganizuoja, tačiau jos būtų labai stiprios, bet dėl tam
tikrų priežasčių jų organizuojami renginiai neįvyksta. Po visų nesėkmių jie vis tiek
išliko stiprūs ir nepasiduoda – stovi ant vertybinio pagrindo!♥

Šis skyrius daug veiklų
neorganizuoja, tačiau jos
būtų labai stiprios, bet dėl
tam tikrų priežasčių jų
organizuojami renginiai
neįvyksta. Po visų
nesėkmių jie vis tiek išliko
stiprūs ir nepasiduoda –
stovi ant vertybinio
pagrindo!♥

Vilniaus skyrius

Metų jaunėlis skyrius
❃Šis skyrius stipriai įsitraukia į „Žingsnio" veiklą, identifikuoja save „Žingsnio" dalimi,
yra vertybiškai stiprus! ♥
❃Nes pakankamai greitai tobulėja, nebijojo prašyt pagalbos ištikus bėdai su projektu,
susitvarkė su nesklandumais mokykloje.
❃Padarė labai gerą stovyklą.

Šis skyrius stipriai
įsitraukia į „Žingsnio"
veiklą, identifikuoja save
„Žingsnio" dalimi, nebijo
prašyti pagalbos, greitai
tobulėja.

❃Neformalios veiklos, dalyvauja miesto renginiuose, aktyviai ruošiasi stovykloms
❃Atgaivintas skyrius, kuriame nemažai tobulėjančio jaunimo, kuris tikrai sugebės
pakelti šį skyrių į aukštumas. Savanoriai taip pat dalyvauja ir kitų miestų stovyklose ir
mūsų - nėra išimtis.

Neformalios veiklos,
dalyvauja miesto
renginiuose, kitų miestų
stovyklose. Džiugu, kad
skyrius atgaivintas,
greitai tobulėja.

❃Skyrius aktyvus ir motyvuotas.
❃Kokybiškai rengia stovyklas, padeda kitiems skyriams.

Skyrius aktyvus ir
motyvuotas.
Kokybiškai rengia
stovyklas, padeda kitiems
skyriams.

Alytaus skyrius

Palangos skyrius

Panevėžio skyrius

❃Matome internetinėje erdvėje, jog naujai atsidaręs skyrius yra aktyvus, veikia, dirba
ir jo nariai yra pasiruošę būti skyriuje, ir kelti jį į aukštumas. Paskatinimui nesustoti ir
eiti toliau pirmyn, nominuojam šį skyrių.
❃Esame aktyvus skyrius, entuziastingai įsitraukiame į veiklas, rodome norą įsitraukti į
organizacijos veiklas, stengiamės būti matomi, pastebėti ir įvertinti.
❃Darnus kolektyvas.
❃Nors šis skyrius įsikūrė vos prieš kelis mėnesius, tačiau jau tapo žinomas savo
mokykloje ir mieste dėl aktyvumo, demonstruojamo teigiamo pavyzdžio ir geros
komunikacijos. Tikimės, kad Raseinių skyrius bus pripažintas metų jaunėliu skyriumi,
o po poros metų užaugs ir iki metų patyrusio skyriaus nominacijos :)

Matome internetinėje
erdvėje, jog naujai
atsidaręs skyrius yra
aktyvus, entuziastingai
įsitraukia

❃Snaigių stovyklos tikrai nėra tokios populiarios kaip Sniego Gniūžtės, bet Joniškio
Saulės skyrius puikiai organizuoja Snaigės stovyklas ir supažindina mūsų mažuosius
su stovyklomis.

Snaigių stovyklos tikrai
nėra tokios populiarios
kaip Sniego Gniūžtės, bet
Joniškio Saulės skyrius
puikiai organizuoja
Snaigės stovyklas ir
supažindina mažuosius
su stovyklomis.

Raseinių skyrius

Joniškio Saulės skyrius

Metų koordinatorius
❃Taip, cringe, aš pildau ir rašau save, bet skyrius labai labai reikalavo, jog pažymėčiau,
būtent, save. Jų argumentai buvo, jog esu jiems geriausia ir kitų variantų ir būt negali

Yra geriausia ir kitų
variantų būti negali.

❃Puikiai susitvarkė su prevencija skyriuje, išsisuko iš padėties tada, kai įvyko
nesusipratimas dėl mokymų jų skyriuje, aktyviai dalyvavo tiek savo skyriaus, tiek kitų
skyrių veiklose.
❃Įvedė daug naujovių, suartino skyriaus savanorius, aktyviai dalyvavo Žingsnio
renginiuose(visuose VS), padėjo kitiems skyriams.

Puikiai susitvarkė su
prevencija skyriuje, įvedė
daug naujovių, aktyviai
dalyvauja kitų skyrių ir
Žingsnio renginiuose.

❃Organizuota, atsakinga, darbšti, protinga, kultūringa, protinga, maloni, kūrybiška,
kukli, santūri.

Organizuota, atsakinga,
darbšti, protinga,
kultūringa, protinga,
maloni, kūrybiška, kukli,
santūri

Ana Buinovskaitė (Paluknys)

Junita Dabušinskaitė (Alytus)

Rugilė Gapkalovaitė (Viduklė)

❃Jau daugiau nei metus koordinuodama Panevėžio skyrių, Kamilė atnešė jau seniai
reikalingą tęstinumą, struktūrą Panevėžio skyriui. Jos vedamas skyrius rengia dideles
„Sniego gniūžtės“ stovyklas, aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, siekia sukurti
tvirtus santykius su miesto ir rajono mokyklomis. Pati Kamilė yra motyvuojanti,
paslaugi ir puiki lyderė. Ji taip pat aktyviai prisideda prie nacionalinių renginių
organizavimo, veda mokymus kitiems skyriams.

Struktūrizavo Panevėžio
skyrių ir užtikrino, kad jis
būtų aktyvus tiek mieste,
tiek rajone, tiek kitose
Žingsnio veiklose. Pati
Kamilė aktyviaiprisideda
prie nacionalinių renginių
organizavimo, yra
motyvuojanti, paslaugi ir
puiki lyderė

❃Tapęs koordinatoriumi turėjo susitvarkyti su nemažai iššūkių, nes labiau patyrusi
koordinatorė labai greitai pasitraukė iš skyriaus ir jis liko vienintelis koordinatorius.
Todėl turėjo greitai mokytis, spręsti sudėtingus klausimus ir prižiūrėti itin aktyvų
skyrių. Net ir tokioje nelengvoje situacijoje Valerijus demonstruoja išskirtinį
atsakingumą, domėdamasis ir taikydamas priimtus reglamentus, rūpinasi skyriaus
vykdomais projektais bei nevengia sudėtingų užduočių. Taip pat jis puikiai susitvarko
su krizinėmis situacijomis ir dalyvauja nacionaliniuose renginiuose, siekia dalintis
sukaupta skyriaus patirtimi, važiuoja vesti mokymus į šalia esančius skyrius.

Sugebėjo išspręsti
sudėtingą situaciją
koordinavimo pradžioje ir
pasižymi išskirtiniu
atsakingumu, dalyvauja
nacionaliniuose
renginiuose, dalinasi
patirtimi ir veda mokymus
šalia esantiems skyriams

❃Prisideda prie kitų skyrių stovyklų organizavimo ir vienintelė koordinatorė, kurią
pastebėjome kaip aktyvią savo veikloje.

Prisideda prie kitų skyrių
stovyklų organizavimo ir
vienintelė koordinatorė,
kurią pastebėjome kaip
aktyvią savo veikloje.

Kamilė Ignatavičiūtė (Panevėžys)

Valerijus Jaunius (Klaipėda)

Otilija Linkevičiūtė (Kaunas)

❃Motyvuoja komandą, lankosi kitų skyrių stovyklose, prisideda prie kitų skyrių
Motyvuoja komandą,
stovyklų organizavimo ir semiasi iš jų motyvacijos bei idėjų, motyvuoja skyrių aktyviai lankosi kitų skyrių
dalyvauti renginiuose ir suburia vieningą skyrių.
stovyklose, prisideda prie
kitų skyrių stovyklų
organizavimo ir semiasi iš
jų motyvacijos bei idėjų.
Diana Masiliūnaitė (Kaunas)

❃Labai aktyvi, motyvuota, turi daug idėjų.
❃Baigusi savo darbą Joniškio Saulės skyriaus jaunosios koordinatorės pareigose, tą
pačią dieną sugebėjo perimti Joniškio skyriaus vairą, taip pat užimdama jaunosios
koordinatorės pareigas. Aktyviai dalyvauja stovyklose, padeda kitiems skyriams jas
organizuojant, taip pat aktyviai įsitraukią ir į kitas Žingsnio organizuojamas veiklas.
Atiduoda daug savo laiko ir širdies.

Baigusi savo darbą
Joniškio Saulės skyriaus
jaunosios koordinatorės
pareigose, tą pačią dieną
sugebėjo perimti Joniškio
skyriaus vairą, taip pat
užimdama jaunosios
koordinatorės pareigas.
Aktyviai dalyvauja
stovyklose, padeda
kitiems skyriams jas
organizuojant, taip pat
aktyviai įsitraukią ir į kitas
Žingsnio organizuojamas
veiklas.

❃Ji tamsiausiu skyriaus laikotarpiu nepalūžo ir sutvarkė skyrių, jį padarė vertybiškai
stipriu, naujai subūrė komandą. Stengdavosi išsiaiškinti visas esamas problemas, jų
nevengė spręsti!♥

Ji tamsiausiu skyriaus
laikotarpiu nepalūžo ir
sutvarkė skyrių, jį padarė
vertybiškai stipriu, naujai
subūrė komandą.
Stengdavosi išsiaiškinti
visas esamas problemas,
jų nevengė spręsti!♥

Gabija Pakatiliūtė (Joniškis)

Rūta Polevičiūtė (Marijampolė)

Metų žingsnietis
❃Karina yra itin aktyvi nacionaliniuose renginiuose, labai noriai siūlo pagalba ir
įsitraukia į įvairius darbus, kurie neretai būna tikrai nelengvi. Kiekviename Žingsnio
renginyje, kuriame dalyvauja Karina, trykšta pozityvumas ir bendruomeniškus, nes
Karina spėja pabendrauti su visais ir megzti draugišką ryšį, pajuokauti ir visu
pralinsminti bei užmotyvuoti. Taip pat Karina išsiskiria savo atvirumu. Dauguma
žingsniečių yra bendruomeniški ir pozityvus, tačiau Karina geba kalbėti ir apie tai, kaip
jai sunku, geba išklausyti ir pajausti kitus, pabūti šalia ir bendromis jėgomis spręsti
problemas.

Karina Butkevičiūtė

Labai aktyvi, visuomet
pralinksmininanti ir
užkalbinanti, trykštanti
bendruomeniškumu.
Karina taip pat išsiskiria
atvirumu ir gebėjimu
kalbėti apie sunkius
klausimus, išklausyti ir
pajausti kitus bei
bendromis jėgomis spręsti
problemas

❃Atitinka metų žingsniečio apibūdinimą.
❃Labai daug veikia organizacijoje, atiduoda visą save. Matosi visad tas nuošidumas.
❃Atvyko į Telšių skyrių ir vedė mokymus. Buvo suprantama ir aišku kiek daug jam
reiškia SG, visos prevencijos skleidimas jaunimo tarpe. Vėliau rūpestis apie praėjusią
stovyklą, patarinėjo daugeliu klausimų.

Labai nuoširdus, atitinka
Žingsniečio apibūdinimą,
matosi, kad žmogui
organizacijai labai daug
reiškia, padeda daugeliu
klausimu, kai veda
mokymus, skleidžia
prevencijos idėją.

❃Nors Justina neužima koordinatorės pareigų ir nėra administracijoje, ji vis tiek
sugeba būti itin aktyvi ir spinduliuoti šiluma bei draugiškumu. Ji noriai įsitraukia į
nacionalinius renginius, važiuoja į įvairių skyrių stovyklas bei labai atsakingai dirba
Panevėžio skyriuje. Justina taip pat pasižymi gebėjimu ne tik smagiai ir šiltai bendrauti
renginiuose, bet ir kurti ilgalaikes draugystes su sutiktais žmonėmis, kurios
nepasibaigia renginiui praėjus. O tai yra bendruomeniško ir palaikančio žmogaus,
žingsniečio, bruožas.

Aktyviai įstraukia į
nacionalinius renginius,
atsakingai dirba
Panevėžio skyriuje ir
visuomet šiltai ir
draugiškai bendrauja. Bet
svarbiausia, kuria
ilgalaikes draugystes,
kurios ir yra
bendruomeniškumo bei
nuoširdaus palaikymo
ženklas

❃Labai aktyvus, padeda kitiems skyriams, jų nariams, konsultuoja įvairiais
klausimais.
❃Motyvuotas ir aktyvus žingsnietis.
❃Daug savaitgalių iš eilės atidavė save organizacijai, vedė mokymus. Labai aktyvus,
turintis daug idėjų ir padeda Žingsniui žingsniuoti pirmyn.
❃Laaaaabai aktyviai dalyvauja, veiklose, renginiuose, stovyklose, skyrių lankymuose,
stovyklų organizavimuose. Kiekvieną laisvą dieną be poilsio atsiduoda Žingsniui
Rūpinasi kitų skyrių ir Žingsnio gerove

Labai aktyvus, padeda
kitiems skyriams, pravedė
labai daug mokymų jų
nariams, konsultuoja
įvairiais klausimais.
Kiekvieną laisvą dieną be
poilsio atsiduoda
Žingsniui

❃Būdama Kauno skyriaus koordinatore užtikrino, kad būtų sklandžiai įgyvendinti
aktyviausi skyriaus metai, o komanda jaustųsi priimta, išklausyta ir svarbi. Be šaunaus
koordinavimo Diana aktyviai įsitraukė į regioninius renginius, prisijungė prie kitų
skyrių veiklų ir aktyviai dalyvavo nacionaliniuose renginiuose. Ji yra itin nuoširdi ir šilta
asmenybė, kuri išklauso, pasirūpina ir padeda kiekvienam žingsniečiui, kurį sutinka.
Diana itin greitai tobulėja, vis aktyviau įsitraukia į organizacijos veiklą ir neabejotinai
ateityje nuveiks didžius darbus šiai organizacijai.

Nuostabiai koordinavo
Kauno skyrių, aktyviai
prisidėjo prie nacionalinių
ir regioninių renginių bei
itin šiltai ir nuoširdžiai
bendrauja bei sukuria ryšį
su kiekvienu žingsniečiu

Eimantas Butkus

Justina Geronaitytė

Evaldas Grigelionis

Diana Masiliūnaitė

❃Suburia jaunimą įgyvendinti savanorystės idėjas, ketvirtus metus „styguoja“
Darbėnų gimnazijos „Sniego gniūžtės“ skyriaus savanorių organizuojamas prevencines
stovyklas, į kurias atvyksta jaunimas iš įvairiausių Lietuvos kampelių, skleidžia gerąją
patirtį tarp jaunesniųjų moksleivių, įkvėpdama juos prisijungti prie prasmingos
savanoriškos veiklos.

Suburia jaunimą
įgyvendinti savanorystės
idėjas, ketvirtus metus
„styguoja“ Darbėnų
gimnazijos „Sniego
gniūžtės“ skyriaus
savanorių organizuojamas
prevencines stovyklas,
skleidžia gerąją patirtį
tarp jaunesniųjų
moksleivių, įkvėpdama
juos prisijungti prie
prasmingos savanoriškos
veiklos.

❃Turbūt nėra nei vieno nacionalinio Žingsnio ar skyriaus paskyros įrašo, kurio nebūtų
pamėgusi ar pakomentavusi Gabija. Ji yra žmogus, kuris pirmasis atsako į iškeltus
klausimus, dalinasi patirtimi, padrąsina, paguodžia ir įkvepia. Ji perėjusi į naują skyrių
iš karto tapo jaunesniąja koordinatore, nes yra pasiryžusi ugdyti komandą ir vesti ją į
priekį. Taip pat aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir skyrių renginiuose, atsakingai
mokosi ir siekia tobulėti bei tuo pačiu užtikrinti smagią ir šiltą atmosferą komandoje.
Gabija yra šauniausias aktyvumo, pozityvumo ir įsitraukimo į organizaciją pavyzdys.

Pati aktyviausia
socialinėse medijose, kur
padrąsina ir įkvepia
kiekvieną žingsnietį bei
dalinasi vertinga patirtimi.
Atsakingai organizuoja
nacionalinius renginius ir
dar atsakingiau
koordinuoja jau antrąjį
skyrių per palyginus
trumpą laiką. Aktyvumo,
pozityvumo ir įsitraukimo
į organizaciją pavyzdys

❃Rūta ne tik yra nuostabi koordinatorė, kuri atnaujino ir sustiprino Marijampolės
skyrių, bet ir yra tikrai pavyzdinga žingsnietė. Ji 2019 metais buvo viena aktyviausių
mokymų vedėjų ir vyko į ne vieną skyrių, prisijungė prie etikos komisijos, siekdama,
kad šis organas įgautų tinkamą įvaizdį ir taptų reikšmingas Žingsnyje. Bet svarbiausia,
Rūta visuose nacionaliniuose ir regioniniuose renginiuose spindi pozityvumu,
bendrauja su visais žingsniečiais, padeda, pralinsmina ir sukuria šiltą atmosferą
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❃Nors skyriuje jis yra vos metus, tačiau yra pasiekęs daug. Jo begalinis noras ir
užsispyrimas siekti savo ir „Žingsnio" užsibrėžtų tikslų parodo, kad ši organizacija
užima labai didelę dalį jo gyvenimo ir jis yra pasiryžęs atiduoti dar daugiau.
❃Labai aktyvus, padeda kitiems skyriams, jų nariams, konsultuoja įvairiais
klausimais.
❃Su skyriumi galvojom apie renginius... neradom nei vieno, kuriame nebūtų Luko.. o
jei ir jo nebuvo kažkur - greičiausia todėl, nes jis dalyvavo kitame Ž renginyje. Labai
labai aktyvus žingsnietis ir greitai tobulėjantis.
❃Matomiausias veidas visuose Žingsnio renginiuose. Nuolat tobulėjantis asmuo.
❃Šis žmogus yra kažkas neįtikėtino. Naudodamasis nepaprastomis laiko valdymo
galiomis, Lukas suspėja ne tik aktyviai veikti savo skyriuje, bet ir lankyti kitus skyrius,
sudalyvauti ar savanoriauti keliolikoje stovyklų per metus(!), savanoriauti
administracijoje. Šios supergalios yra plačiai pritaikomos, tad Lukas išmėgino savo
jėgas „Snaigės“, „Sniego gniūžtės“ ir net „Tilto“ programose. Neapsiribodamas viena
veikla, jis nuolat išbando save naujovėse ir dėl to sparčiai auga bei tobulėja.
Kiekvienas, kas pažįsta Luką, gali pasakyti, kad jis yra nepaprastas žmogus - šiltas,
šmaikštus, jautrus, sąžiningas, protingas, o svarbiausia - turi nepaprastai tvirtas
Žingsnio vertybes; todėl, mūsų manymu, Lukas Ražaitis yra 2019 metų žingsnietis.
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❃Kaip tik buvo nominuota ir mūsų skyriuje. Kelia didelias pastangas organizacijos
tobulinimui, atsiduoda visu 100%.
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❃Žmogus, kuris daugybę metų yra „Žingsnio“ veikloje ir iki dabar sugebėjęs išlaikyti
Žmogus, kuris daugybę
vertybių laikymąsi, pavyzdingo žingsniečio įvaizdį ir šiaip labai geras žmogus, kuris yra metų yra „Žingsnio“
vertas metų žingsniečio titulo.
veikloje ir iki dabar
sugebėjęs išlaikyti
vertybių laikymąsi,
pavyzdingo žingsniečio
įvaizdį ir šiaip labai geras
žmogus, kuris yra vertas
metų žingsniečio titulo.

Metų renginys
2019 vykusi Darbėnų „Sniego
gniūžtės“ stovykla bei mokymai
prieš stovyklą, kuriuos vedė
Eimantas.

❃Tai - nuoširdumo, tikrumo, jaukumo, tolerancijos, atsakomybės ir noro tobulėti
renginiai. Darbėnų gimnazijos gniūžtiečiai užtikrina, kad smagus laisvalaikio
praleidimo būdas, nevartojant kvaišalų, savanoriaujant bei aktyviai dalyvaujant
veiklose, formuoja visuomeniškai aktyvią ir socialiai visavertę asmenybę.
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❃Šis renginys po ilgo laiko buvo atgaivintas, komanda labai gerai parodė „Sniego
gniūžtės" prasmę, gražiai perteikė „Sniego gniūžtės" jubiliejų.
❃Tai galimybė visiems skyriams dirbti kartu. Šis renginys suvedė daug žmonių, buvo
pilnas naujovių.
❃Buvo išskirtinis renginys, visai kitoks nei kitos SG.
❃Tai buvo ypatingas vasaros renginys, subūręs daugybę žingsniečių į vietą vietą,
vienam tikslui - puikiai praleisti savaitgalį kartu be svaigalų, tuo tarpu susipažįstant su
daugybe žmonių, mokantis kažko naujo ir atrandant save.
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❃Atgijo žingsniečių tradicija.
❃Naudingas renginys, kuris įvyko po visai ne trumpos pertraukos. Diskusijos
aktualiomis temomis, galimybė pažinti dar daugiau žingsniečių, daug naujos
informacijos. Pakoreguotas Skyriaus reglamentas, kuris turi didelę reikšmę.
❃Daugybė aptartų klausimų, skyrių pažinimas ir skyrių tarpusavio pažinimas.
Nuostabios emocijos, tikslingas darbas, išmoktas naujas La Venda šokis
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❃Nes jis buvo labai lauktas ir pagaliau įvykdytas po ilgos pertraukos!! Mūsų skyriaus
nariai pakankamai aktyviai jame dalyvavo:)
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❃Naudingiausias renginys, kažkas naujo, įdomaus, smagaus ir faino.
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❃Vadovai buvo užsidegę veikla, gavome daug patirties, buvo įdomu.
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Nacionalinė „Sniego Gniųžtė“
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