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Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas
Žingsnio situacijos apžvalga
Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas
Etikos komisijos veikimo modelio nagrinėjimas
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje svarstomų dokumentų nagrinėjimas

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.
REZULTATAS. Peržiūrėti per birželio mėnesį pasiekti rezultatai ir aptarti iškilę iššūkiai bei
pasidalinta galimais jų sprendimais. Per birželio mėnesį nebuvo pasiekta jokių konkrečių
rezultatų, kuriuos būtų galima išskirti.
Taip pat suplanuotos liepos mėnesio veiklos, susitarta dėl jų vykdymo planų ir siekiamų
rezultatų, įvertintos su veiklomis susijusios rizikos ir susitarta dėl šių rizikų valdymo veiksmų.
Liepos mėnesį planuojamos veiklos:
● Surasti ekspertus, kurie vertins „Sniego gniūžtės“ programos metodiką ir vykdymo
efektyvumą (Deividas)
● Paruošti privatumo politiką ir su asmens duomenų tvarkymu susijusių sutarčių šablonus.
Taip pat suplanuoti asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir prižiūrėjimo sistemą, kurią
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įgyvendins administracijos informacinių technologijų ir administravimo komitetai
(Deividas)
● Pakoreguoti apklausą skirtą išsiaiškinti kaip žingsniečiai supranta dabartinį Žingsnio
identitetą ir ją paskelbti nariams (Karina)
● Peržiūrėti Skyriaus reglamentą ir jame atnaujinti sąvokas pagal pasikeitusius
koordinatorių tipus. Taip pat atnaujinti koordinatorių pareigas aprašytas koordinatorių
gide (Lina)
● Išnagrinėti privataus sektoriaus gerąsias narių integracijos į organizaciją praktikas ir
pabaigti žingsniečių narystės tyrimo analizę (Eimantas)

2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga.
NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Peržiūrėjus Žingsnio situaciją, nuspręsta liepos mėnesį
vykdyti lankymą Kauno skyriui. Taip pat nuspręsta sutelkti daugiau pastangų į valdybos projektų
vykdymą ir aktyviai tęsti diskusijas su Žingsnio organais ir nariais dėl Žingsnio transformacijos.

3. SVARSTYTA. Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas.
NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Žingsnio transformaciją vykdyti 4 esminėse srityse, kuriose
Žingsnis turėtų pasikeisti norint tikslingai siekti Žingsnio vizijos. Siekiama, kad po
transformacijos Žingsnis:
● būtų vieninga organizacija, kurios visi skyriai ir nariai bendrai ir aktyviai vykdytų
Žingsnio misiją bei siektų vizijos;
● vykdytų efektyvią, kokybišką ir mokslu grįstą prevencinę veiklą;
● būtų vertybiškai stipri ir visuomenei pavyzdinga organizacija;
● inicijuotų ir prisidėtų prie tinkamos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei
kontrolės politikos formavimo.
Kadangi šių sričių tobulinimas yra susijęs su reikšmingais organizacijos kultūros pokyčiais, visas
veiksmų planas bus detaliai išdiskutuotas su visais nariais ir tvirtinimas visuotiniame
suvažiavime. Siekiant surinkti kuo platesnę nuomonę bus vykdomos išankstinės diskusijos su
administracija, skyrių koordinatoriais, nariais, revizijos ir etikos komisijomis, maišytomis narių
fokus grupėmis bei Žingsnio alumnais. Vėliau veiksmų planas bus aptartas ir tobulinamas su
kiekvienu skyriumi.

4. SVARSTYTA. Etikos komisijos veikimo modelio nagrinėjimas.
NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo nagrinėjimą į atskirą posėdį su etikos
komisija, nes jos nariai turi geriausią supratimą apie etikos komisijos veiklą.
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5. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje svarstomų dokumentų
nagrinėjimas.
NUSPRĘSTA (BALSŲ PASISKIRSTYMAS PATIKSLINTAS ŽEMIAU). Žemiau parašyti
valdybos sprendimai ir pagrindimai dėl kiekvieno iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
(toliau - LiJOT) asamblėjoje svarstomų dokumentų:
1. LiJOT įstatai. Nuspręsta (vienbalsiai) palaikyti LiJOT įstatų projektą, nes juo tikslingai
sukuriama lankstesnė sprendimų priėmimo tvarka bei atnaujinama narystės sistema, kuri
leistų įtraukti daugiau organizacijų į LiJOT.
2. Rezoliucija dėl valstybės alkoholio vartojimo prevencijos politikos. Nuspręsta
(vienbalsiai) palaikyti šią rezoliuciją, nes ji padėtų užtikrinti šiuo metu galiojančių
efektyvių alkoholio kontrolės priemonių tęstinumą ir skatintų sistemingą alkoholio
vartojimo mažinimą Lietuvoje.
3. Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo. Nuspręsta (3 Už, 1 Susilaiko) palaikyti
šią rezoliuciją, nes ji padėtų suteikti įvairias veiklų galimybes jauniems žmonėms ir
didintų jaunimo įsitraukimą, kuris yra būtinas norint formuoti pilietišką visuomenę.
4. Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse. Nuspręsta (3 Už, 1
Susilaiko) palaikyti šią rezoliuciją, nes ji detalizuoja jaunimo įgalinimo priemones, kurios
yra būtinos didinant jaunimo įsitraukimą.
5. Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų. Nuspręsta
(vienbalsiai) palaikyti šią poziciją, nes jaunimo organizacijos, veikiančios regionuose
susiduria su problema, kuomet neturi pilnamečių narių, kurie galėtų eiti vadovo pareigas.
Todėl siekiant stiprinti jaunimo organizacijų veiklą regionuose, būtina suteikti galimybę
organizaciją valdyti ir jaunimui nuo 16 metų.
6. Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje. Nuspręsta (vienbalsiai) palaikyti
šią rezoliuciją, nes mažo narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimas ir mokslu
grįstos prevencijos, ankstyvosios ir vėlyvosios intervencijos bei gydymo priemonės yra
būtinos siekiant padėti nuo narkotinių medžiagų priklausomiems asmenims bei mažinti
narkotinių medžiagų vartojimą Lietuvoje.
7. Pozicija dėl menstruacinių higienos priemonių prieinamumo. Nuspręsta (2 Prieš, 2
Susilaiko) nepalaikyti šios pozicijos, nes ji nėra tinkamai paruošta ir nėra paremta
statistiniais bei moksliniais argumentais, nors ir padėtų spręsti svarbią problemą
visuomenėje.
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