
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“

 

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2022-02-07 Nr. 122

Vilnius

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 7 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. Narystės sutarčių ruošimo aptarimas
3. Klaipėdos skyriaus uždarymas
4. Kretingos skyriaus uždarymas
5. Palangos skyriaus uždarymas
6. Raseinių skyriaus uždarymas
7. Tauragės skyriaus uždarymas
8. Etikos kodekso peržiūrėjimas
9. Prašymų tapti asocijuotu nariu svarstymas

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.
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REZULTATAS. Aptarti valdybos narių vykdomi projektai ir per sausio mėnesį pasiekti
rezultatai. Taip pat aptarti kilę iššūkiai ir matomos rizikos artimiausiam laikotarpiui bei sutarti
galimi sprendimo būdai. Per pastarąjį mėnesį valdybos narių pasiekti rezultatai vykdomuose
projektuose:

● Lina - kartu su administravimo komitetu sukurtas narystės sutarties juodraštis, surinktos
revizijos komisijos ir NVO teisės instituto rekomendacijos dėl narystės sutarčių
pasirašymo bei surinkti narių lūkesčiai narių įsitraukimui į organizacijos veiklą.

● Eimantas - sudaryta Žingsnio programėlės vartotojo sąsajos schema, papildytas
duomenų bazės architektūros aprašymas ir išgrynintos pagrindinės sistemos funkcijos bei
kaip sistema bus sužaidybinta.

● Deividas - susisteminta informacija apie prevencinės programos kūrimą ir paruošta
išsiuntimui darbo grupei.

● Karina - pabaigtas veiklų lentelės juodraštis.

Taip pat aptarti per vasario mėnesį planuojami pasiekti rezultatai kiekviename iš valdybos
vykdomų projektų.

2. SVARSTYTA. Narystės sutarčių ruošimo aptarimas.

REZULTATAS. Aptarti narystės sutarties pasirašymo variantai ir išsigryninta, jog svarbiausia
supažindinti narius su jų teisėmis ir pareigomis bei užtikrinti, kad nariai jas supranta ir su jomis
sutinka. Todėl svarstomas variantas formaliai nepasirašyti sutarties, jeigu tai nesuteiks
papildomos vertės. Tolimesnės diskusijos dėl narystės sutarties pasirašymo bus pratęstos per kitą
valdybos posėdį, kuomet bus patobulintas narystės sutarties šablonas.

3. SVARSTYTA. Klaipėdos skyriaus uždarymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Klaipėdos skyrių.
Klaipėdos skyriuje nebėra aktyvių narių, kurie norėtų vykdyti Žingsnio veiklas ir įsitraukti į
organizaciją, o šiuo metu Žingsnis neturi pajėgumo siekti iš naujo pritraukti aktyvių narių į
skyrių.
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4. SVARSTYTA. Kretingos skyriaus uždarymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Kretingos skyrių.
Kretingos skyriuje liko tik keli nariai, kurie yra užsiėmę kitomis veiklomis ir neturi laiko ir noro
įsitraukti į Žingsnio veiklas, o šiuo metu Žingsnis neturi pajėgumo siekti iš naujo pritraukti
aktyvių narių į skyrių.

5. SVARSTYTA. Palangos skyriaus uždarymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Palangos skyrių.
Palangos skyrius po lankymo ir diskusijos apie Žingsnio transformaciją nusprendė neprisijungti
prie transformacijos veiklų vykdymo ir vykdyti kitas veiklas savo skyriuje nebūdami Žingsnio
dalimi.

6. SVARSTYTA. Raseinių skyriaus uždarymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Raseinių skyrių.
Raseinių skyriuje neliko nė vieno nario, nes visi buvę nariai išėjo iš organizacijos arba prisijungė
prie asocijuotų narių, o šiuo metu Žingsnis neturi pajėgumo siekti iš naujo pritraukti aktyvių
narių į skyrių.

7. SVARSTYTA. Tauragės skyriaus uždarymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Tauragės skyrių.
Tauragės skyrius po lankymo ir diskusijos apie Žingsnio transformaciją nusprendė neprisijungti
prie transformacijos veiklų vykdymo ir vykdyti kitas veiklas savo skyriuje nebūdami Žingsnio
dalimi.

8. SVARSTYTA. Etikos kodekso peržiūrėjimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Visuotiniam suvažiavimui siūlyti nesvarstyti etikos kodekso
per vasario mėnesio visuotinį suvažiavimą, nes norint priimti dokumentą vieningai reikėtų iš
pradžių įvykdyti daugiau diskusijų su visais nariais, įtraukiant kiekvieną skyrių. Todėl siūlyti
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toliau vykdyti diskusijas kiekviename skyriuje ir formuoti bendrą nuomonę, kuria remiantis
išgryninti vertybių aprašymus ir juos patvirtinti per visuotinį suvažiavimą spalio mėnesį. Taip pat
dokumento pavadinimą pakeisti iš etikos kodekso į kitą, kuris labiau atspindėtų dokumento
vaidmenį kaip gairių, o ne kaip taisyklių rinkinio.

9. SVARSTYTA. Prašymų tapti asocijuotu nariu svarstymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Su kandidatais į asocijuotus narius, kurie prieš tai nebuvo
tikrieji Žingsnio nariai, vykdyti asmeninius pokalbius, kuriuose būtų pristatyti Žingsnio veikimo
principai, vertybės, struktūra ir aptartos asocijuoto nario įsitraukimo į organizaciją galimybės. Po
tokio asmeninio pokalbio valdyba priimtų sprendimą dėl asmens priėmimo į asocijuotus narius.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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