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PROTOKOLAS

2023-02-28 Nr. 140

Vilnius

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 28 d.

Posėdžio pirmininkė – Fausta Dambrauskaitė.

Posėdžio sekretorė – Fausta Dambrauskaitė.

Dalyviai: Fausta Dambrauskaitė, Kotryna Markevičiūtė, Diana Masiliūnaitė, Gabija Pakatiliūtė,
Saulė Šeputytė.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Žingsnio situacijos apžvalga
2. Naujų valdybos narių integracijos progreso apžvalga
3. Valdybos narių atsakomybių pasiskirstymas
4. Naujų narių atrankų tvarkos užtvirtinimas
5. Lūkesčių revizijos komisijos darbui aptarimas

1. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga.

REZULTATAS. Posėdžio metu naujos valdybos narės supažindintos su pagrindiniais kas mėnesį
sekamais organizacijos veikimo rodikliais. Peržiūrėtas narių pasiskirstymas organizacijoje.
Įvertintos rolės, kuriose šiuo metu narių trūksta labiausiai.

2. SVARSTYTA. Naujų valdybos narių integracijos progreso apžvalga.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Buvo aptarta naujų valdybos narių integracija į valdybos
pareigas. Sutarta numatytų integracijos darbų atlikimui skirti daugiau laiko.
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3. SVARSTYTA. Valdybos narių atsakomybių pasiskirstymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Nutartos valdybos narių atsakomybės pirmajam 2023 metų
pusmečiui:

Fausta: naujų narių integracijos tobulinimas, susiderinimo skambučių vedimas.

Saulė: mentorystė platformos komandai, naujų narių pritraukimo strategijos tobulinimas ir
patirties perdavimas.

Diana: mentorystė prevencijos ekspertėms, kitų projektų / darbo grupių vykdymas.

Gabija: mentorystė koordinatoriams, kitų projektų / darbo grupių vykdymas.

Kotryna: projektų / darbo grupių vykdymas.

Platesnius aprašymus apie kiekvieną atsakomybių sritį galima rasti čia.

4. SVARSTYTA. Naujų narių atrankų tvarkos užtvirtinimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Aptarta sausio mėnesį buvusios narių atrankos eiga, jos
sėkmingumas. Suplanuota sekanti naujų narių atranka ir jos eiga:

● vykdyti naujų narių atrankas kas tris mėnesius (naujų narių integraciją pradedant
nacionaliniuose mokymuose);

● atverti naujų narių atrankos anketą likus dviems mėnesiams iki nacionalinių mokymų;
● užverti naujų narių atrankos anketą likus mėnesiui iki nacionalinių mokymų;
● vykdyti antrą naujų narių atrankos etapą (motyvacinius pokalbius) likus mėnesiui iki

nacionalinių mokymų ir uždarius registracijos anketą;
● svetainėje patalpinti anketą, kuri visuomenei būtų prieinama mėnesiais, kai naujų narių

atrankos nėra vykdomos. Užpildžius tokią anketą, valdyba su ją užpildžiusiu asmeniu
susisiektų tą pačią dieną, kada yra pradedama vykdyti sekanti naujų narių atranka;

● artimiausią naujų narių atranką pradėti atveriant registracijos anketą kovo 6 dieną,
užveriant ją po trijų savaičių (kovo 27 d.).

5. SVARSTYTA. Lūkesčių revizijos komisijos darbui aptarimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Buvo aptartas revizijos komisijos narių iškeltas pasiūlymas
dalyvauti valdybos posėdžiuose, turint stebėtojo teisę. Nuspręsta revizijos komisijos pasiūlymą
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atmesti ir siekti bendradarbiavimo atskiruose, kasmėnesiniuose, revizijos komisijos ir valdybos
skambučiuose.

Posėdžio pirmininkė Fausta Dambrauskaitė

Posėdžio sekretorė Fausta Dambrauskaitė
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