
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

2021 m. pirmininko ir valdybos
veiklos ataskaita



Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (toliau - Žingsnis) yra
jaunimo organizacija, skatinanti visapusiškai sveiką gyvenimo
būdą be psichoaktyviųjų medžiagų.

Šioje veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie Žingsnio pirmininko, valdybos
ir administracijos (toliau kartu - nacionalinė komanda) bei organizacijos skyrių
2021 metais pasiektus tikslus ir atliktus darbus. Taip pat ataskaitoje įvardinti
2022 metų tikslai ir planuojami pagrindiniai darbai.

Žingsnio veiklos paremtos 2021-2024 m. strateginiu planu, pagal kurį buvo
keliami tikslai ir prioritetizuojamos veiklos.

2021-2024 m. strateginis planas
Vizija - Bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai
gyventi be svaigalų.

Misija - Kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.

Prioritetinės kryptys
Sąlygų užtikrinimas kokybiškai Žingsnio veiklai:

1. Stiprinti organizacijos identitetą, vertybinį pagrindą ir struktūrinių vienetų
bendradarbiavimą;

2. Užtikrinti Žingsnio veiklos efektyvumą ir kokybę bei ugdyti struktūrinių
vienetų kompetencijas;

3. Tobulinti Žingsnio organų vidinę struktūrą ir plėsti organizaciją;
4. Užtikrinti Žingsnio finansinį stabilumą ir organizacinį skaidrumą.

Visapusiško narių augimo organizacijoje užtikrinimas:
1. Užtikrinti kokybišką narių pritraukimą, įveiklinimą ir ilgalaikį aktyvumą

organizacijoje;
2. Nuolatos kelti narių kompetencijas ir motyvaciją;
3. Ugdyti narių emocinį raštingumą ir stiprinti vertybinį pagrindą.

Blaivios vaikų ir jaunimo bendruomenės vystymas:
1. Užtikrinti kokybiškų, mokslu grįstų veiklų įgyvendinimą ir tęstinumą;
2. Skatinti visuomenės įsitraukimą į Žingsnio organizuojamas veiklas;
3. Skatinti jaunimą įsitraukti į pilietinę ir visuomeninę veiklą.

Kokybiškas visuomenės švietimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos srityje:

1. Užtikrinti kokybišką ir vieningą ekspertinės organizacijos įvaizdį;



2. Visapusiškai informuoti visuomenę apie psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo poveikį;

3. Kurti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšius su viešuoju ir privačiu
sektoriumi.

Pagrindinė statistika

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Narių skaičius 523 452 327

Tikrųjų narių skaičius 523 452 321

Asocijuotų narių skaičius 0 0 6

Alumni skaičius 0 11 27

Skyrių skaičius 23 23 23

Darbuotojų skaičius 1 1 0

Administracijos nariai 20 18 17

Valdybos nariai 6 5 4

2021 m. Žingsnio apskaitos tvarkymą perėmė buhalterijos paslaugų įmonė, todėl
organizacijoje nebeliko nei vieno darbuotojo.
Stiprų narių skaičiaus sumažėjimą kiekvienais metais labiausiai nulėmė
mažesnis naujų narių skaičius, kuris sumažėjo dėl bendro jaunimo įsitraukimo
mažėjimo, užtrukusio organizacijos prisitaikymo prie nuotolinių veiklų ir naujų
veiklų formatų, kuriems dar nėra atrasta tikslinė jaunimo auditorija.
Naujų ir išėjusių narių per metus kitimas pateiktas žemiau.



2021 m. įgyvendintos veiklos
Žingsnio valdyba remdamasi 2021-2024 m. strateginiu planu išrinko 4
prioritetinius strateginio plano tikslus, kuriems nusprendė skirti daugiausiai
dėmesio 2021 metais:

1. Stiprinti organizacijos identitetą, vertybinį pagrindą ir struktūrinių vienetų
bendradarbiavimą.

2. Tobulinti Žingsnio organų vidinę struktūrą ir plėsti organizaciją.
3. Užtikrinti kokybišką narių pritraukimą, įveiklinimą ir ilgalaikį aktyvumą

organizacijoje.
4. Užtikrinti kokybiškų, mokslu grįstų veiklų įgyvendinimą ir tęstinumą.

Be šių prioritetinių tikslų buvo vykdomos ir kitos veiklos glaudžiai susijusios su
strateginiu planu. Žemiau pateiktos 2021 m. įgyvendintos veiklos, jų poveikis
organizacijai bei strateginių rodiklių pasikeitimai, sugrupuoti pagal strateginio
plano prioritetines kryptis.

Sąlygų užtikrinimas kokybiškai Žingsnio veiklai
Nacionalinės komandos įgyvendintos veiklos:

● Atnaujintas Žingsnio identitetas - pakeisti organizacijos tikslai ir veiklos
rūšys.

● Pradėtas mėnesinis Žingsnio naujienlaiškis ir visi nariai prijungti į bendrą
Facebook grupę.

● Vykdyti reguliarūs nacionaliniai ir skyrių koordinatorių skambučiai.
● Surengta 16 skyrių lankymų.
● Įvykdyti regioniniai mokymai.
● Atnaujintos skyrių koordinatorių pareigos ir pakeisti skyrių koordinatorių

tipai.
● Surengti 4 administracijos mokymai.
● Surengta nacionalinė konferencija ir visuotiniai suvažiavimai.
● Surengtas savanorystės pristatymas Anykščiuose.
● Sukurtas asmens duomenų apsaugos aprašas bei privatumo politika.
● Sukurtas finansavimo projektų raštingumo gidas.
● Atidaryta vidinė Žingsnio atributikos parduotuvė.
● Pasirašytos sutartys su ilgalaikiais privataus sektoriaus rėmėjais.

Įgyvendintų veiklų poveikis organizacijai:
★ Atnaujinti organizacijos tikslai bei veiklos rūšys, patobulintos bendravimo

priemonės ir bendradarbiavimą skatinantys renginiai suteikė galimybę
didesnei daliai narių aktyviai įsitraukti į organizacijos veiklą, jaustis
Žingsnio dalimi ir sustiprino organizacijos bendruomeniškumą ir narių



motyvaciją įsitraukti į Žingsnio veiklas. Tai organizacijai suteikia
palankesnes galimybes augti ir plėsti savo veiklą ateityje.

★ Atnaujinta skyrių koordinatorių rolė bei vykdyti mokymai ir konsultacijos
suteikė papildomas tobulėjimo galimybes nariams bei padėjo pakeisti
neefektyvias skyrių struktūras, kurios ilgą laiką apsunkino skyrių sąlygas
užsiimti kitomis veiklomis nei tik „Sniego gniūžtės“ programos vykdymas.
Su šiais pakeitimais skyrių koordinatoriai gali efektyviau skirstyti darbus
komandoje bei apsiimti naujas pareigas, kurios skatina juos tobulėti.

★ Surengtas savanorystės pristatymas padėjo pagrindą bendravimui su
Anykščių jaunimu su tikslu 2022 m. tame mieste atidaryti naują Žingsnio
skyrių, kuris padės pasiekti daugiau rytų Lietuvos jaunimo.

★ Aprašyta asmens duomenų apsaugos tvarka suteikė daugiau aiškumo ir
skaidrumo kaip tvarkomi tiek narių, tiek veiklų dalyvių asmens duomenys,
o tai didina visuomenės pasitikėjimą organizacija.

★ Atributikos parduotuvė ir ilgalaikiai rėmėjai suteikė papildomą lėšų šaltinį
organizacijai, o finansavimo projektų raštingumo gidas suteikė pagrindą
skyriams ateityje tapti labiau finansiškai savarankiškais.

Strateginių rodiklių pasikeitimai:
Lentelėje pateikti tik tie rodikliai, kuriuos buvo įmanoma apskaičiuoti 2021 metams. Jeigu
langelyje įrašytas brūkšnelis, tai reiškia, jog tais metais nebuvo įmanoma apskaičiuoti
rodiklio reikšmės arba trūksta duomenų tikslo nustatymui.
Žalia tendencija rodo aukštą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas, geltona
tendencija rodo sunkiai nuspėjamą situaciją dėl 2022 m. rodiklio tikslo pasiekimo, o
raudona tendencija rodo žemą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas.

Rodiklis 2020 m.
reikšmė

2021 m.
reikšmė

2022 m.
tikslas

Tendencija

Vieningi susitarimai
dėl diskutuotinų

vertybinių klausimų
0 0 1 Diskusijos jau

pradėtos

Bendradarbiaujančių
skyrių organizuojamos

veiklos
2 1 5

Žingsnyje teikiamos
informacijos narių

tiesioginio pasiekimo
vidurkis

28% 30,51% 40%

Organizacijoje
lieka tik
įsitraukę
skyriai ir

nariai

Su profesionalais
organizuotos veiklos 2 0 7



narių kompetencijų ir
vidaus darbo
tobulinimui

Bendroje dokumentų
tvarkymo platformoje

dokumentus laikančių
skyrių dalis

0% 30,43% 100%

Tinkamas
dokumentų
tvarkymas

bus
privalomas

Kiekviename regione
veikiančių skyrių

minimumas
2 2 3

2022 m.
pradžioje

uždaryta daug
skyrių

Savivaldybės, kuriose
vykdomos veiklos 15 19 20

2022 m.
pradžioje

uždaryta daug
skyrių

Projektų paraiškas
teikiančių skyrių dalis 30,43% 13,04% 40%

Keičiant
veiklas

sudėtinga
įsipareigoti
projektams

Teiktų projektų
paraiškų

sėkmingumas
75,55% 97,52% 80%

Jau vykdomi
projektai

viršija tikslą

Projektinio
finansavimo dalis nuo
nacionalinio biudžeto

64,87% 41,98% 60%

Finansinės naudos iš
pardavimų didėjimas -81,81% 257,73% 20%

Iš fizinių asmenų
tiesiogiai gaunamos
paramos didėjimas

549,2% -5,91% 10%

Iš 1,2% GPM gaunamos
paramos didėjimas -15,62% 18,63% 15%

Informacijos skelbimas
pagal reglamentuotus

terminus
21,43% 17,39% 90%

Žingsnio veiklą
reglamentuojančių

dokumentų
56% 67% 40%



peržiūrėjimas

Visapusiško narių augimo organizacijoje užtikrinimas
Nacionalinės komandos įgyvendintos veiklos:

● Atšvęstas Žingsnio gimtadienis bendroje šventėje.
● Surengtas žingsniečių sąskrydis.
● Įvykdytas Žingsnio padėkos vakaras.
● Įvykdyti mokymų vedėjų mokymai, patobulinta mokymų sistema ir

paruošti nauji mokymų vedėjai.
● Surengta mokymų sezono vidurio konferencija.
● Įvykdyta 16 skyrių mokymų įvairiomis temomis.

Skyrių įgyvendintos veiklos:
● Dalyvauta jaunimo festivalyje bei vykdyti organizacijos veiklos pristatymai

mokyklose
● Įvykdytos 5 naujų narių atrankos
● Surengtos skyrių gimtadienių šventės
● Vykdyti įvairūs neformalūs skyrių narių susitikimai
● Įgyvendinti 3 vidiniai skyrių mokymai įvairiomis temomis

Įgyvendintų veiklų poveikis organizacijai:
★ Vykdyti nacionaliniai renginiai pritraukė organizacijos narius iš įvairių

skyrių bei suteikė galimybę linksmai ir prasmingai praleisti dieną ar
savaitgalį. Tokie renginiai stipriai prisidėjo prie narių motyvacijos
palaikymo bei papildomai sustiprino narių žingsnietišką identitetą.

★ Mokymų vedėjų ruošimas bei mokymai skyriuose ne tik tobulino narių
asmenines kompetencijas, bet ir stiprino skyrių komandas, padėjo įtvirtinti
atnaujintas skyrių struktūras, pagelbėjo ruošiantis veiklų vykdymui. Narių
kompetencijų kėlimas užtikrina aukštesnę vykdomų veiklų kokybę bei
prisideda prie narių motyvacijos išlaikymo.

★ Skyrių vykdyti organizacijos veiklos pristatymai padėjo pritraukti naujų
narių, kurie buvo priimti į organizaciją per naujų narių atrankas. Nauji
nariai skatina organizacijos tobulėjimą, nes atneša naujų idėjų veiklų
vykdymui bei motyvacijos, kuri įkvepia kitus skyrių narius.

★ Skyrių įgyvendintos šventės ir neformalūs susitikimai sustiprino jų
bendruomeniškumo jausmą ir stipriai prisidėjo prie skyrių narių
motyvacijos palaikymo. Vidinės skyrių veiklos padeda išlaikyti aktyvius
organizacijos narius, kurie yra pasirengę vykdyti veiklas visuomenei.



Strateginių rodiklių pasikeitimai:
Lentelėje pateikti tik tie rodikliai, kuriuos buvo įmanoma apskaičiuoti 2021 metams. Jeigu
langelyje įrašytas brūkšnelis, tai reiškia, jog tais metais nebuvo įmanoma apskaičiuoti
rodiklio reikšmės arba trūksta duomenų tikslo nustatymui.
Žalia tendencija rodo aukštą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas, geltona
tendencija rodo sunkiai nuspėjamą situaciją dėl 2022 m. rodiklio tikslo pasiekimo, o
raudona tendencija rodo žemą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas.

Rodiklis 2020 m.
reikšmė

2021 m.
reikšmė

2022 m.
tikslas

Tendencija

Žingsnyje bent 2 metus
esančių narių dalis 43,26% 70,34% 45%

Naujų narių
pritraukimas

per lėtas

Narių prieaugis -19,1% -27,97% 7%

Žingsnį
konsultuojančių

alumnų skaičiaus
didėjimas

12 6 15

Tikrųjų narių dalis nuo
visų narių 100% 98,17% 95%

Narių amžiaus
standartinis nuokrypis 4,58 5,62 2,55

Narių amžiaus vidurkis 18,09 18,78 17,51

Motyvacijos sąlygų
vertinimų vidurkis - 4,1 -

Motyvacijos sąlygų
vertinimų standartinis

nuokrypis
- 0,93 -

Blaivios vaikų ir jaunimo bendruomenės vystymas
Nacionalinės komandos įgyvendintos veiklos:

● Surinkta teorinė medžiaga apie efektyvių prevencinių programų vykdymą.
● Surengtas saugios aplinkos susitikimas ir paruoštas šabloninis vykdymo

planas.
● Surengta pilietinė diskusija ir paruoštas šabloninis vykdymo planas.



Skyrių įgyvendintos veiklos veiklos:
● Surengti 6 saugios aplinkos susitikimai
● Surengtos 6 pilietinės diskusijos
● Įgyvendintos 9 nuotolinės „Sniego gniūžtės“ stovyklos
● Surengta savaitgalio stovykla studentams, paremta „Tilto“ metodika
● Surengta „Snaigutės“ stovykla
● Surengta vasaros stovykla, paremta „Sniego gniūžtės“ metodika
● Surengti įvairūs bendravimo renginiai, žygis, protmūšis, olimpiada
● Įsitraukta į visuomenines akcijas ir veiklas

Įgyvendintų veiklų poveikis organizacijai:
★ Ateityje siekiant daryti realų poveikį veiklų dalyvių psichoaktyviųjų

medžiagų vartojimo įpročiams, būtina remtis mokslu grįstomis
prevencijos priemonėmis. Todėl surinkta teorinė medžiaga ir išnagrinėti
sėkmingi efektyvių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
programų pavyzdžiai suteikė itin svarbų pagrindą Žingsnio vykdomos
prevencinės programos atnaujinimui.

★ Nacionalinės komandos įvykdytos papildomos veiklos suteikė paskatinimą
ir priemones skyriams savarankiškai vykdyti mažesnės apimties veiklas ir
taip skatinti jaunimą pasirinkti prasmingą laisvalaikį be svaigiųjų
medžiagų, kol prevencinė programa yra naujinama. Ši skyriams suteikta
patirtis sukuria galimybes kitais metais vykdyti įvairesnes mažesnes
veiklas taip pritraukiant įvairesnius dalyvius ir platesnę jaunimo grupę į
organizacijos veiklas.

★ Skyrių vykdytos veiklos suteikė prasmingą laiko leidimo būdą veiklų
dalyviams ir supažindino juos su organizacijos veikla. Įvairių veiklų
vykdymas prisideda prie jaunimo skatinimo pasirinkti blaivų gyvenimo
būdą bei padeda pasiekti galimai naujus organizacijos narius.

★ Skyrių surengtos pilietinės diskusijos ir įsitraukimas į visuomenines
akcijas sustiprino Žingsnio įvaizdį kaip socialiai atsakingos organizacijos
bei paskatino jaunus žmones aktyviau įsitraukti į visuomeninę ir pilietinę
veiklą savo aplinkoje, kas ilgalaikėje perspektyvoje gali paskatinti
aktyvesnį jaunimo įsitraukimą į organizacijų veiklą.

Strateginių rodiklių pasikeitimai:
Lentelėje pateikti tik tie rodikliai, kuriuos buvo įmanoma apskaičiuoti 2021 metams. Jeigu
langelyje įrašytas brūkšnelis, tai reiškia, jog tais metais nebuvo įmanoma apskaičiuoti
rodiklio reikšmės arba trūksta duomenų tikslo nustatymui.
Žalia tendencija rodo aukštą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas, geltona
tendencija rodo sunkiai nuspėjamą situaciją dėl 2022 m. rodiklio tikslo pasiekimo, o
raudona tendencija rodo žemą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas.



Rodiklis 2020 m.
reikšmė

2021 m.
reikšmė

2022 m.
tikslas

Tendencija

Į veiklas įtrauktų vaikų
(7-13 m.) skaičiaus

didėjimas
- -20% -

Naujos
veiklos

sutelktos į
vyresnę

auditoriją

Į veiklas įtrauktų
unikalių vaikų (7-13 m.)

skaičiaus didėjimas
- 37,5% -

Naujos
veiklos

sutelktos į
vyresnę

auditoriją

Į veiklas įtrauktų
moksleiviško amžiaus

jaunuolių (14-18 m.)
skaičiaus didėjimas

- -19,2% -
Į skaičiavimą
bus įtrauktos
skyrių veiklos

Į veiklas įtrauktų
unikalių moksleiviško

amžiaus jaunuolių
(14-18 m.) skaičiaus

didėjimas

- -12,99% -
Į skaičiavimą
bus įtrauktos
skyrių veiklos

Į veiklas įtrauktų
vyresnių jaunuolių

(19-29 m.) skaičiaus
didėjimas

- 87,43% -

Į veiklas įtrauktų
unikalių vyresnių

jaunuolių (19-29 m.)
skaičiaus didėjimas

- 119,3% -

Bent 1 savanorystę ir
pilietiškumą

skatinančią veiklą
rengiančių skyrių dalis

8,7% 17,39% 30%

Daliai skyrių
tokios veiklos

bus
privalomos

Bent 1 savanorišką
akciją rengiančių

skyrių dalis
8,7% 8,7% 30%



Kokybiškas visuomenės švietimas psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos srityje
Nacionalinės komandos įgyvendintos veiklos:

● Atnaujintas Žingsnio internetinės svetainės veikimas ir išvaizda.
● Aktyviai įsitraukta į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklas

(asamblėjas, darbo grupes, vadovų klubus)
● Laimėtas Europos Tarybos Pompidou grupės apdovanojimas už geriausią

jaunimui skirtą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą
Europoje.

● Kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija, Lietuvos medicinos studentų
asociacija ir kitomis organizacijomis Seimo nariams pateikta pozicija dėl
alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projekto.

● Įsitraukta į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdytą
darbo grupę dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais.

● Įvykdytos viešinimo kampanijos dėl 1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčių
skyrimo bei vakcinacijos skatinimo.

● Surinkta skyrių ryšių su visuomene atstovų grupė, su kuria reguliariai
diskutuojama apie išorinės komunikacijos tobulinimą.

Įgyvendintų veiklų poveikis organizacijai:
★ Internetinės svetainės atnaujinimas bei aktyvus įsitraukimas į sveikatos

politikos klausimus ir bendradarbiavimas su sveikatos sektoriuje
veikiančiomis institucijomis stipriai prisidėjo prie organizacijos
patikimumo ir žinomumo didinimo. Šis patikimos ir ekspertinės
organizacijos įvaizdis bus itin vertingas siekiant įrodyti atnaujintos
prevencinės programos veiksmingumą.

★ Nors vykdytos viešinimo kampanijos nebuvo susijusios su informavimu
apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį, jos suteikė vertingą patirtį
viešinimo kampanijų vykdyme, kuri bus vertinga kitais metais aktyviau
informuojant visuomenę apie psichoaktyviąsias medžiagas. Taip pat
viešinimo kampanijos padėjo pasiekti platesnę jaunimo auditoriją, kurią
ateityje bus galima kviesti į organizacijos veiklas.

★ Surinkta skyrių ryšių su visuomene atstovų grupė padėjo svarbų pagrindą
siekiant vieningos organizacijos įvaizdžio bei komunikacijos bei bus gera
platforma siekiant kelti skyrių gebėjimą komunikuoti efektyviai.

Strateginių rodiklių pasikeitimai:
Lentelėje pateikti tik tie rodikliai, kuriuos buvo įmanoma apskaičiuoti 2021 metams. Jeigu
langelyje įrašytas brūkšnelis, tai reiškia, jog tais metais nebuvo įmanoma apskaičiuoti
rodiklio reikšmės arba trūksta duomenų tikslo nustatymui.



Žalia tendencija rodo aukštą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas, geltona
tendencija rodo sunkiai nuspėjamą situaciją dėl 2022 m. rodiklio tikslo pasiekimo, o
raudona tendencija rodo žemą tikimybę, kad 2022 m. rodiklio tikslas bus pasiektas.

Rodiklis 2020 m.
reikšmė

2021 m.
reikšmė

2022 m.
tikslas

Tendencija

Visų Žingsnio
socialinių tinklų

paskyrų įsitraukimo
didėjimas

- 158,55% -

Visų Žingsnio
socialinių tinklų

paskyrų pasiekiamumo
didėjimas

- 318,42% -

Informacinių renginių
apie psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo

poveikį dalyvių
skaičiaus didėjimas

0 0 40

Bent 1 informacinį
renginį apie

psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo
poveikį rengiančių

skyrių dalis

0% 0% 15%

Su kitomis
organizacijomis

surengtos bendros
veiklos

1 1 3

Su bent 1 viešojo
sektoriaus įstaiga

prasmingai
bendradarbiaujančių

skyrių dalis

30,43% 0% 50%

Privataus sektoriaus
vienetų, su kuriais
bendradarbiauta

einamaisiais metais,
skaičiaus didėjimas

0 1 1

Vertinant visus strateginius rodiklius bendrai, tikimybės pasiekti rodiklių tikslus
2022 m. pasiskirsto taip:



➢ Aukšta tikimybė pasiekti tikslą - 8
➢ Sunkiai nuspėjama tikimybė pasiekti tikslą - 25
➢ Žema tikimybė pasiekti tikslą - 5

Likę 39 strateginiai rodikliai 2021 m. nebuvo apskaičiuoti dėl trūkstamų
duomenų.

Kitos įgyvendintos veiklos
2021 m. buvo įgyvendintos ir kitos veiklos, kurios nebuvo tiesiogiai susijusios su
strateginio plano įgyvendinimu, tačiau taip pat buvo svarbios organizacijos tikslų
siekimui.

Žingsnio transformacijos vykdymas
2021-10-17 vykusiame visuotiniame suvažiavime buvo priimtas sprendimas
vykdyti Žingsnio transformaciją, kuria siekiama organizaciją pakeisti keturiose
srityse:

1. Žingsnis yra vieninga organizacija, kurios visi skyriai ir nariai bendrai ir
aktyviai vykdo Žingsnio misiją bei siekia vizijos.

2. Žingsnis yra vertybiškai stipri ir visuomenei pavyzdinga organizacija.
3. Žingsnis vykdo efektyvią, kokybišką ir mokslu grįstą prevencinę programą,

formuoja dalyvių bendruomenę ir vykdo papildomas veiklas bendruomenės
stiprinimui bei plėtimui.

4. Žingsnis inicijuoja ir prisideda prie tinkamos psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos bei kontrolės politikos formavimo.

Nors 2021 metais transformacijos vykdymas tik prasidėjo, svarbu atkreipti
dėmesį į šį sprendimą, nes transformacija padės pašalinti organizacijoje ilgą
laiką buvusias problemas: vykdoma prevencinė prevencinė programa nebebuvo
veiksminga, dalis skyrių nebuvo susidomėję ir įsitraukę į organizacijos veiklas,
dalis skyrių neturėjo pakankamai narių bei kompetencijų kokybiškesnių veiklų
vykdymui, daliai narių nebuvo aktualūs organizacijos tikslai ir vertybės ir jie į
veiklas įsitraukė tik dėl smagaus laiko, kurios neleido Žingsniui pradėti naujų
veiklų ir sparčiau augti.

2021 m. skyrių veiklų statistika
Aukščiau įvardintos skyrių įgyvendintos veiklos bei žemiau pateikta skyrių veiklų
statistika buvo apskaičiuota remiantis skyrių veiklos ataskaitomis, kurias
pateikė šie skyriai (13/23):



● Ariogalos ● Marijampolės ● Tauragės

● Joniškio ● Paluknio ● Vilniaus

● Kauno ● Raseinių ● Vydmantų

● Kėdainių ● Skaistgirio

● Kretingos ● Šiaulių JJG

Skyrių veiklų statistika

Rodiklis 2020 m. 2021 m.

Veiklų skaičius 60 41

Išorinių veiklų dalyvių
skaičius 1700 660

Vidinių veiklų dalyvių
skaičius - 78

Susirinkimų skaičius 476 288

Neformalių susitikimų
skaičius 76 51

Svarbu pastebėti, kad skyrių veiklų rezultatų sumažėjimas yra bent dalinai
nulemtas pasikeitusios skaičiavimo metodikos bei mažesnio ataskaitas
pateikusių skyrių skaičiaus.

2022 m. tikslai ir planuojami darbai
Remiantis 2021-10-17 visuotinio suvažiavimo sprendimu, Žingsnio
transformacijos vykdymas paskirtas pagrindiniu organizacijos prioritetu, todėl
2022 m. tikslai ir planuojami darbai parinkti pagal aukščiau įvardintas 4
transformacijos sritis bei dabartinę organizacijos situaciją. Taip pat atsižvelgta,
jog tikslai ir planuojami darbai neprieštarautų 2021-2024 m. strateginiam planui.

Pagrindinis tikslas - Pasiruošti visapusiškam atnaujintos Žingsnio veiklos
vykdymui.

Šio tikslo pasiekimas priklauso nuo šių sudedamųjų dalių įgyvendinimo:
➢ Aprašyti ir išbandyti veiklos modeliai
➢ Nariai galintys ir norintys vykdyti veiklas



➢ Skyrių infrastruktūra, reikalinga skyrių veiklų organizavimui
➢ Narių kompetencijų kėlimo sistema
➢ Susidomėję veiklų dalyviai ir veiksmingi dalyvių pritraukimo būdai
➢ Finansavimo šaltiniai prevencinės programos vykdymui

Papildomi tikslai:
1. Sukurti tvirtą žingsniečių identitetą visoje organizacijoje.
2. Įtvirtinti vertybes kaip Žingsnio pagrindą.

Šie tikslai bus pasiekti, kai atitinkamai bus pasiekti tokie kokybiniai rezultatai:
1. Sukurti tvirtą žingsniečių identitetą visoje organizacijoje:

➢ Nariai supranta Žingsnio tikslus ir identitetą ir jaučiasi
organizacijos dalimi.

➢ Nariai žino savo teises ir vykdo savo pareigas, supranta savo
vaidmenį organizacijoje bei jiems keliamus lūkesčius dėl
įsitraukimo.

2. Įtvirtinti vertybes kaip Žingsnio pagrindą:
➢ Nariai supranta vertybių svarbą ir prasmę ir gyvena remdamiesi

Žingsnio vertybėmis.
➢ Nariai puoselėja vertybes ir laiko vieni kitus atskaitingais dėl jų

laikymosi.


