Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“
EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022-04-21 Nr. 127
Vilnius
Posėdis įvyko 2022 m. balandžio 21 d.
Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.
Posėdžio sekretorė – Gabija Rudytė.
Dalyviai: Lina Baužytė, Deividas Bartkus, Karina Butkevičiūtė, Eimantas Butkus, Fausta
Dambrauskaitė, Saulė Šeputytė.
Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.

Valdybos tarpinė projektų apžvalga;
Žingsnio narių aktyvumo aptarimas;
Skaistgirio skyriaus uždarymas;
Ariogalos skyriaus uždarymas.

1. SVARSTYTA. Valdybos tarpinė projektų apžvalga.
REZULTATAS. Aptarti valdybos narių vykdomi projektai ir kaip sekasi vykdyti balandžio
mėnesiui numatytas veiklas:
Karina: dirba su išorinių veiklų aprašymais, šiuo metu planuoja sukurti veiksmų planą šiam
projektui ir išgryninti auditorijas.
Eimantas: dirba su jaunimo poreikių, interesų ir Žingsnio tikslinės auditorijos ištyrimu,
išanalizavo surinktus apklausos duomenis, sugrupavo juos pagal prielaidas bei pagal tai iškėlė
pirmines auditorijas. Toliau planuoja dirbti su interviu šablonų sudarymų auditorijoms bei
suplanuoti ir įvykdyti auditorijų interviu.
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Eimantas: kuria narių socialinį tinklą. Beveik pilnai sukūrė prisijungimo prie socialinio tinklo
funkciją, sukūrė komandų valdymo ir narių profilių prižiūrėjimo ir tvarkymo funkcijas,
pasidalino dabartine programėlės versija su testuotojomis. Artimiausiu metu planuoja
programuoti tolimesnes funkcijas (renginių valdymas, galimybių valdymas, ženkliukai ir
kompetencijos).
Deividas: dirba su asmens duomenų tvarkymo aprašu. Administravimo narė Neringa parengė
pradinį konfidencialumo sutarties variantą, greitu metu Deividas ją peržiūrės ir pateiks
pastebėjimus.
Deividas: dirba su Žingsnio prevencinės programos sukūrimu, nuo praėjusio valdybos posėdžio
perdavė reikiamą informaciją Faustai, kuri dirbs kartu prevencinės programos kūrime, paruošė
planą darbo grupės skambučiams.
Fausta: dirba su Žingsnio prevencinės programos sukūrimu ir prisijungusi prie šios darbo grupės
koordinavimo parašė kelias žinutes prevencinės programos kūrimo kanale, komunikavo su darbo
grupės nariais dėl jų užimtumo, komunikavo su Deividu dėl ateinančių skambučių plano.
Artimiausiu metu planuoja suorganizuoti nuoseklius darbo grupės skambučius.
Fausta: dirba su Žingsnio veiklų dalyvių bendruomenės sukūrimu ir moderavimu. Nuo
paskutinio valdybos posėdžio surinko į komandą užsiregistravusius žmones, su Kamilija aptarė
pirmuosius apmokomuosius skambučius apie bendruomenes, sukūrė bendruomenės kanalą,
perdėliojo šio projekto vykdymo planą. Artimiausiu metu planuoja aktyviai komunikuoti su
komanda, sudaryti įrankių sąrašą, kurio reikės formuojant Discord bendruomenę.

2. SVARSTYTA. Žingsnio narių aktyvumo aptarimas.
REZULTATAS. Posėdžio metu valdybos nariai aptarė dabartinę Žingsnio situaciją iš skirtingų
valdybos narių perspektyvų bei aptarė būdus, kuriais būtų galima įtraukti Žingsnio narius į
veiklas.

3. SVARSTYTA. Skaistgirio skyriaus uždarymas.
REZULTATAS. Skaistgirio skyrius kreipėsi į Žingsnį su prašymu uždaryti skyrių, nes skyriuje
liko mažai aktyvių narių, kurie labiau nori susitelkti į Skaistgirio jaunimo klubo veiklas.
NUTARTA (bendru sutarimu). Uždaryti Skaistgirio skyrių.
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4. SVARSTYTA. Ariogalos skyriaus uždarymas.
REZULTATAS. Skyrius kreipėsi į Žingsnį su prašymu uždaryti skyrių, nes skyriuje nebeliko
aktyvių narių, kurie norėtų aktyviai įsitraukti į Žingsnio veiklas.
NUTARTA (bendru sutarimu). Uždaryti Ariogalos skyrių.

Posėdžio pirmininkas

Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorė

LJS „Žingsnis“
Žaliųjų ežerų g. 3-21,
LT-08408, Vilnius

Gabija Rudytė

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

