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Posėdis įvyko 2020 m. lapkričio 3 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.

Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Evaldas Grigelionis, Gediminas
Verseckas.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas
2. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 50-osios Asamblėjos klausimai
3. Šiaulių Lieporių ir Šiaulių JJG skyrių sujungimas
4. International Youth Health Organization neeilinės generalinės asamblėjos klausimai
5. Narystės reglamento įgyvendinimui reikalingų tvarkų kūrimas
6. Atgalinio ryšio valdybos nariams rinkimas ir valdybos narių atskaitingumas
7. Valdybos narių etikos kodeksas
8. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projekto vykdymas
9. Prisidėjimas prie Tobacco-Free Kids kreipimosi į Google
10. Reakcija į paskelbtą visuotinį karantiną

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo spalio mėnesį nuveiktas veiklas, pasiektus rezultatus ir
aptarė kilusius iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Spalio mėnesį pagrinde buvo
tvarkomi reglamentai bei įstatai ruošiantis visuotiniam suvažiavimui, planuojamas galimas
tolimesnių finansavimo projektų įgyvendinimas, bendraujama su potencialiais skyriais, kuriamas
koordinatorių gidas.
Taip pat buvo apžvelgti organizacijos aplinkoje įvykę pokyčiai, kurie gali daryti įtaką Žingsnio
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veiklai: visuotinio karantino paskelbimas, bendradarbiavimas su Nacionaline švietimo agentūra,
atsiradusios galimybės aktyviau prisidėti prie jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo, LR
Seimo rinkimų rezultatai.
Galiausiai, valdyba suplanavo lapkričio mėnesio veiklas, sutarė dėl jų vykdymo planų ir
siekiamų rezultatų, įvertino su veiklomis susijusias rizikas ir susitarė dėl šių rizikų valdymo
veiksmų. Lapkričio mėnesį planuojama aktyviai užsiimti nuotolinių stovyklų modelio kūrimu,
visuotinio suvažiavimo sprendimų įgyvendinimu, Žingsnio strategijos rodiklių kūrimu, asmens
duomenų apsaugos tvarkos aprašo ruošimu, koordinatorių gido ir nacionalinių bendravimo
iniciatyvų kūrimu, projektinių paraiškų ruošimu bei naujų skyrių steigimo planavimu.

2. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 50-osios Asamblėjos klausimai.

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). Remiantis Žingsnio veiklos dokumentais
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 50-ojoje Asamblėjoje priimti tokius sprendimus:

● tvirtinti LiJOT prezidento, valdybos, biuro veiklos bei finansų ataskaitą;
● tvirtinti nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą;
● pasirašyti deklaraciją dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo;
● palaikyti poziciją dėl pilietinės erdvės mažėjimo Vidurio ir Rytų Europos šalyse;
● palaikyti rezoliuciją dėl jaunimo teisių užtikrinimo Lietuvoje;
● palaikyti poziciją dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo.

3. SVARSTYTA. Šiaulių Lieporių ir Šiaulių JJG skyrių sujungimas.

REZULTATAS. Sudarytas planas kaip būtų galima kokybiškai sujungti Šiaulių Lieporių ir
Šiaulių JJG skyrius palaikant jų iniciatyvą to siekti. Planuojama ateityje steigti naują Šiaulių
skyrių, o esamus Šiaulių skyrius uždaryti, siekiant pradėti naują skyrių, kuris veiktų viso miesto
mastu. Prieš steigiant naują skyrių bus vykdomi skyrių paruošimo veiksmai ir suteikiama
pagalba ruošiant stiprų pagrindą naujam skyriui. Tolimesni veiksmai pristatyti abiejų skyrių
jaunesniesiems koordinatoriams ir kartu organizuojamas plano įgyvendinimas.

4. SVARSTYTA. International Youth Health Organization neeilinės generalinės asamblėjos
klausimai.

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0, PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). International Youth Health Organization
(YHO) neeilinėje generalinėje asamblėjoje priimti tokius sprendimus:

● palaikyti siūlomus narystės sistemos pokyčius;
● palaikyti siūlomus valdymo organų struktūros pokyčius;
● palaikyti siūlomus bendrus YHO struktūros pokyčius;
● palaikyti kitus siūlomus įstatų pakeitimus.
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5. SVARSTYTA. Narystės reglamento įgyvendinimui reikalingų tvarkų kūrimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Asocijuotų narių priėmimą vykdyti vieną kartą per mėnesį
valdybos posėdžio ar elektroninės konferencijos metu pagal prašymo tapti asocijuotu nariu
anketą užpildžiusių asmenų sąrašą. Suteikti alumni statusą visiems buvusiems Žingsnio nariams,
kurie atitinka Narystės reglamento 5.3.2. punkte nurodytus reikalavimus, ir užpildo prašymo
gauti alumni statusą anketą. Minėtomis anketomis bus pasidalinta artimiausiu metu, kai jos bus
paruoštos.

6. SVARSTYTA. Atgalinio ryšio valdybos nariams rinkimas ir valdybos narių atskaitingumas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Didinti valdybos narių atskaitingumą suteikiant
administracijai ir nariams platformas suteikti atgalinį ryšį bei užduoti klausimų valdybai.
Administracijai skirta anoniminio atgalinio ryšio anketa, kurioje administracijos nariai gali bet
kada pateikti pastabas ar pagyrimus valdybos nariams. Visiems Žingsnio nariams skirta
anoniminių klausimų anketa, kurioje jie gali užduoti klausimų valdybos nariams bei pateikti savo
nuomonę dėl valdybos sprendimų ir veiklos.

7. SVARSTYTA. Valdybos narių etikos kodeksas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Sukurti valdybos narių etikos kodeksą, kuriame būtų
aprašytos valdybos narių elgesio taisyklės Žingsnio renginiuose, veiklose, kitų organizacijų
renginiuose bei bendrai einant valdybos nario pareigas. Etikos kodeksas skirtas užtikrinti
vieningą ir tinkamą valdybos narių įvaizdį bei elgesį visuomenėje.

8. SVARSTYTA. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projekto vykdymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Remiantis konsultacijų su administracija ir skyrių
koordinatoriais rezultatais atsisakyti vykdyti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo
projektą, kuriam buvo laimėtas dalinis finansavimas.

9. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie Tobacco-Free Kids kreipimosi į Google.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Prisidėti prie Tobacco-Free Kids inicijuoto kreipimosi į
Google prašant pašalinti tabako ir elektroninių cigarečių produktų pirkimą bei vartojimą
skatinančias mobiliąsias programėles iš mobiliųjų programėlių parduotuvės Google Play.
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10. SVARSTYTA. Reakcija į paskelbtą visuotinį karantiną.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Netaikyti papildomų vidinių Žingsnio apribojimų
organizacijos veikloms. Visą veiklą vykdyti laikantis LR Vyriausybės patvirtintų reikalavimų ir
susirinkimus, mokymus, stovyklas bei kitus susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu. Palaikyti
nuolatinę komunikaciją su nariais dėl kintančių apribojimų.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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