LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGA „ŽINGSNIS“

Klaipėdos skyrius (siūlo Paluknio ir Šiaulių J. Janonio skyriai) - Yra aktyvus, draugiškas, teikiantis
naudingos informacijos skyrius.
Vilniaus skyrius (siūlo Klaipėdos skyrius) - Nes šio skyriaus savanoriai aktyviai skleidžia ir puoselėja "Sniego
Gniūžtės" idėją, ne tik savam mieste, bet ir padeda kitų skyrių savanoriams. Susiduria su daugybe problemų ir
puikiai jas išsprendžia. Veda turiningus mokymus.
Marijampolės skyrius (siūlo Marijampolės skyrius) - Mes siūlome šį skyrių, nes: 1.Beveik metus neturime
vyr. koordinatoriaus, 2.Netekome patalpų, todėl turėjome ieškoti kitų ir mes jas radome!, 3.Skyriuje visi
nepilnamečiai, 4. Važiuojame apmokyti net kitus skyrius, 5. Palaikome gerus santykius su įvairiomis įmonėmis
bei organizacijomis.
Paluknio skyrius (siūlo Kauno skyrius) - Paluknio skyrius - tai lyg feniksas pakilęs iš pelenų.
Darbėnų skyrius (siūlo Darbėnų skyrius) - Darbėnų gimnazijos skyrius aktyviausias ir šauniausias skyrius!
Šiai dienai vadovų skaičius virš 40, kurie skleidžia ,,Sniego gniūžtės“ idėjas visoje Lietuvoje. Kasmet
organizuojame ,,Snaigės“ ir ,,Sniego gniūžtės“ stovyklas, į kurias susirenka mokiniai iš įvairių Lietuvos
kampelių. Organizavome ,,Sniego gniūžtės“ 10-mečio paminėjimą Kretingos rajone, besimokančių mokyklos
tinklų (Vakarų regiono) filmų nakties festivalį, rajoninį 5-7 klasių mokinių prevencinį konkursą ,,Ateik.
Sužinok. Varžykis“, kuris skirtas kovai su patyčiomis. Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariato
surengtame vyresniųjų klasių moksleivių teisės žinių konkursas „Temidė“ atstovavome rajonui ir tapome
apskrities nugalėtojais. Patekome tarp 10 geriausių Lietuvos komandų. Kiekvieną savaitę (ketvirtadieniais)
sistemingai vykdoma veikla, o reikalui esant renkamės per pertraukas, po pamokų. Gimnazijoje intensyviai
vykdome prevencinės programos sklaidą: turime įsirengę ,,Sniego gniūžtės“ informacinius stendus (tentus),
poilsio zoną.

Gintarė Mostvilaitė (siūlo Paluknio skyrius) – Nes ji įkvepianti, visuomet padeda susidoroti su sunkūmais.
Žilvinas Vaišnoras (siūlo Klaipėdos, Kauno, Šiaulių J. Janonio skyriai) - Nes padeda kitiems skyriams, veda
mokymus ne tik savo skyriuje, bet ir kituose miestuose. Žmogus "kvėpuojantis" SG dvasia jau daug metų,
kuria įvairius vaidinimus, šokius ir investuoja daug laiko į šią veiklą. Įkvėpia kitus tobulėti. Asmenybė, kuri
motyvuoja visus veikti.
Vaida Eirošiūtė (siūlo Marijampolės skyrius) – Nes ji labai daug prisidėjo prie mūsų skyriaus veiklos bei
skatino kitus mylėti šią organizaciją. Išvykusi studijuoti tapo ir Kauno jaunąja koordinatore. Tai tik įrodo, kad
yra labai pareiginga ir atlieka viską, kaip reikia.
Dalia Puškorienė (siūlo Darbėnų skyrius) - Veržlumas, noras įgyvendinti įvairiausias idėjas: akcijas,
susitikimus, susirinkimus, renginius, konferencijas, stovyklas, savanorystės projektus ir t.t., ,,Sniego gniūžtės“
idėjų sklaida Lietuvoje (įvairių konferencijų dalyvė, organizatorė, lektorė), pristatanti prevencinės programos
,,Sniego gniūžtė“ įtaką pozityviai asmenybės socializacijai ir jos įgyvendinimo galimybes, kai suteikiama
paaugliui galimybė atsiskleisti ir tobulėti kaip asmenybei. Už kūrybingą, aktyvią, nuoširdžią veiklą, SG
programos įgyvendinimą, padėjimą jaunimui įgyti patirties bendraujant, savarankiškai priimant sprendimus,
lyderystės plėtrą, koordinatorė ne kartą apdovanota gimnazijos direktorės, rajono Švietimo skyriaus, Lietuvos
Švietimo ministro padėkomis.

Darius Stonys (siūlo Paluknio, Klaipėdos skyriai) - Žmogus kuris gyvena SG principais ir kasdieniniame
gyvenime. Bando suvienyti visus skyrius, domisi jų veikla. Come on, net jo pavardė "facebooke" yra
ŽINGSNIETIS.
Kotryna Rajeckaitė (siūlo Marijampolės skyrius) - Nes šis žmogutis atsidavęs organizacijai. Sniego gniūžtės
metodus pritaiko bendraudamas su kitais ne tik stovyklose. Kotryna - draugiška ir aktyvi, užjaučianti bei šilta
asmenybė.
Mindaugas Šumskas (siūlo Kauno skyrius) - Šiais metais šis žingsnietis padaręs didžiausią proveržį SG
veiklose.
Dominyka Mikutavičiūtė (siūlo Darbėnų skyrius) - SG skyriaus jaunoji direktorė, gebanti sutelkti
gniūžtiečius prasmingai praleisti laisvalaikį, praturtinti dvasinį pasaulį, tampant savarankiškesniais ir
aktyvesniais. Atstovaujanti skyriui renginiuose, skleidžianti SG idėjas, atsakinga, pareiginga, kurianti
prevencinius vaidinimus, šokius, pristatanti skyriaus veiklą tarptautiniuose renginiuose: penkių šalių Comenius
projekte Lietuvoje ir Turkijoje. Jos gebėjimu suburti ir uždegti mokinius dalyvauti prasmingoje veikloje,
džiaugiasi gimnazijos mokiniai: aktyvių pertraukų organizavimas, šokių, žaidimų mokymas – kasdieninė
Dominykos veikla.
Laurynas Ginkus (siūlo Šiaulių J. Janonio skyrius) - Visada galima kreiptis iškilus bėdai, klausimui, visada
padės. Šauniai pravedė mūsų skyriui mokymus, nei karto nenusivylėme.
Gerda Lukjančukaitė (siūlo Valdyba) - Aktyvus dalyvavimas organizacijos veiklose ir renginiuose.
Vertiname jos įsitraukimą į kiekvieną šių metų nacionalinį renginį, aktyvų dalyvavimą juose, norą tobulėti.

Įvairiapusiški mokymai pas Darių (siūlo Klaipėdos skyrius) - Kadangi į mokymus buvo sukviesti kelių
skyrių savanoriai ir šie mokymai suteikė daug vertingos ir naudingos informacijos, bei suartino skirtingų skyrių
atstovus.
Crazy brains (siūlo Marijampolės skyrius) - Mes, Marijampolės skyrius, šį renginį organizavome kartu su
Marijampolės Multicentru. Manome, kad šis renginys labai pavykęs, nes žmonės, kurie dalyvavo jame,
kalbėjo, kad jis buvo nuostabus ir vienintelis toks Marijampolėje, kuris pritraukė tiek daug aktyvių žmonių ir
juos sustiprino, kaip komandas. Džiaugėsi laimėję įvairių prizų, bet labiausiai dėl to, kad gerai praleido laiką.
Šis renginys mums taip pat davė labai daug naudos: mes sustiprinome santykius su Multicentru, įgijome
neįkainojamos patirties ir tobulinome savo organizavimo įgūdžius, kurie mums ateityje padės gerinti renginių
kokybę.
Kėdainių SG (siūlo Kauno skyrius) - Vienybės stovykla.
NSG'16 vadovų mokymai (siūlo Šiaulių J. Janonio skyrius) - Kadangi neįvyko NSG'16, vis tiek nenutraukė
veiklos ruošiantis ateinančiai NSG ar kitoms SG stovykloms. Pasiruošta daug įdomios informacijos, praleistas
linksmai bei turiningai laikas, išmokta naujų metodų, žaidimų, patobulintos žinios. Grįžę atstovai buvo kupini
idėjų.

