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Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 8 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.

Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Karina Butkevičiūtė, Eimantas Butkus.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas
2. Žingsnio situacijos apžvalga
3. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas
4. Kreipimasis į Pasaulio sveikatos organizacijos fondą dėl atsisakymo imti dovanas iš

alkoholio pramonės
5. Valdybos etikos kodekso svarstymas
6. Tinkamiausių priemonių Žingsnio tikslams siekti aptarimas

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.

REZULTATAS. Peržiūrėti per balandžio mėnesį pasiekti rezultatai ir aptarti iškilę iššūkiai bei
pasidalinta galimais jų sprendimais. Pagrindiniai balandžio mėnesį valdybos pasiekti rezultatai:

● Sudarytas Asmens duomenų apsaugos aprašo juodraštis ir peržiūrėtas kartu su valdyba
(Deividas)

● Surinkta darbo grupė Žingsnio identiteto gryninimo projektui (Karina)
● Paruošti reikalingi dokumentai įstatų tvirtinimui notarų biure ir vykdytas dokumentų

derinimas su notarų biuru. Vis dėlto, notarų biuras negalėjo patvirtinti įstatų projekto dėl
netinkamos visuotinio suvažiavimo organizavimo tvarkos, todėl kol kas lieka galioti
įstatai, kurie buvo patvirtinti 2015-11-13 (Eimantas)

LJS „Žingsnis“
Žaliųjų ežerų g. 3-21,

LT-08408, Vilnius

Tel. nr. +37064897073
El. paštas info@zingsnis.lt

www.zingsnis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre

Kodas 191940738

AB SEB bankas 70440
LT17 7044 0600 0116 9321

mailto:info@zingsnis.lt
http://www.zingsnis.lt/


Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

● Surinktos nacionalinių nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų komandos ir užtikrintas
tinkamas nuotolinių stovyklų vykdymas (Eimantas)

● Per koordinatorių skambutį pristatytas koordinatorių pareigų tipų atnaujinimo projektas
bei surinkti šaltiniai apie skirtingus vadovavimo modelius ir vadovų pareigas (Lina)

Taip pat suplanuotos gegužės mėnesio veiklos, susitarta dėl jų vykdymo planų ir siekiamų
rezultatų, įvertintos su veiklomis susijusios rizikos ir susitarta dėl šių rizikų valdymo veiksmų.
Gegužės mėnesį planuojamos veiklos:

● Patobulinti Asmens duomenų apsaugos aprašą pagal surinktas pastabas. Taip pat
suplanuoti asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir prižiūrėjimo sistemą, kurią įgyvendins
administracijos informacinių technologijų ir administravimo komitetai (Deividas)

● Sudaryti narystės sutarčių šablonus tikriesiems ir asocijuotiems nariams (Deividas)
● Išgryninti dabartinę Žingsnio identiteto sampratą ir apsvarstymo vertus aspektus (Karina)
● Apibendrinti šaltinius apie vadovavimo tipus ir pareigas bei identifikuoti jų sąsajas su

galimais koordinatorių tipais ir pareigomis Žingsnyje (Lina)
● Įvykdyti žingsniečių apklausą apie jų narystės patirtį ir apibendrinti rezultatus bei

išvadas. Išnagrinėti gerąsias narių integracijos į organizaciją praktikas ir pasidalinti
patirtimi su kitomis jaunimo organizacijomis (Eimantas)

● Užtikrinti tinkamą likusių nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų įgyvendinimą ir paruošti
atsiskaitymo dokumentus (Eimantas)

2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Peržiūrėjus Žingsnio situaciją, nuspręsta gegužės mėnesį
rengti skyrių lankymus Palangos ir Vilniaus skyriuose. Taip pat birželio mėnesį sumažinti
organizacijos veiklų apimtį, kad aktyviausi nariai galėtų pailsėti po intensyvaus nuotolinių
stovyklų vykdymo. Likusią vasarą skatinti skyrius organizuoti vidines veiklas, bet ir nepamiršti
pailsėti. Taip pat skatinti žingsniečius įsitraukti į nacionalinius vasaros renginius:

● Sąskrydį liepos 3 d.
● Mokymų vedėjų mokymus (TNT) rugpjūčio mėnesį
● Atnaujintos metodikos konferenciją rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį

3. SVARSTYTA. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Patvirtinti prašymą suteikti Žingsnio alumni statusą, nors
buvusiam nariui trūko 5 dienų iki dvejų metų narystės trukmės, nes narys aktyviai įsitraukė į
organizacijos veiklą, o 5 dienų trūkumas nedaro reikšmingos įtakos nario įgytai patirčiai.
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4. SVARSTYTA. Kreipimasis į Pasaulio sveikatos organizacijos fondą dėl atsisakymo imti
dovanas iš alkoholio pramonės.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Kreiptis į Pasaulio sveikatos organizacijos fondo valdybą su
prašymu pakeisti fondo taisykles, kad fondas negalėtų priimti dovanų iš alkoholio pramonės.
Toks sprendimas priimtas, nes iki kovo mėnesio fondo taisyklės nustatė, kad fondas negali imti
jokios paramos ir dovanų iš alkoholio pramonės, tačiau balandžio mėnesį šios taisyklės buvo
pakeistos, kad leistų priimti dovanas. Alkoholio pramonės įsitraukimas į fondo rėmimą galėtų
neigiamai paveikti Pasaulio sveikatos organizacijos reputaciją bei kelti kliūtis efektyvios
prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimui siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.

5. SVARSTYTA. Valdybos etikos kodekso svarstymas.

REZULTATAS. Peržiūrėtas valdybos etikos kodekso projektas bei pateikti pastebėjimai jo
tobulinimui. Nuspręsta valdybos etikos kodeksą peržiūrėti ir svarstyti per kitą posėdį.

6. SVARSTYTA. Tinkamiausių priemonių Žingsnio tikslams siekti aptarimas.

REZULTATAS. Aptarta dabartinė organizacijos situacija, kai didelė dalis Žingsnio skyrių ir
narių neįsitraukia į veiklų organizavimą bei neprisideda prie nacionalinių iniciatyvų vykdymo.
Pasidalinta nuomonėmis dėl galimų šios problemos priežasčių ir galimų sprendimo būdų bei
iškelti papildomi klausimai, kuriais bus diskutuojama kituose valdybos posėdžiuose:

● Ar šių metų veiklos plane numatytos veiklos padės reikalingą pagrindą sėkmingam
organizacijos veikimui?

● Ką reikėtų daryti dėl neaktyvių skyrių?
● Ką reikėtų daryti dėl neaktyvių narių?

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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