Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
KANDIDATO Į LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“
PIRMININKO POZICIJĄ EIMANTO BUTKAUS
VEIKLOS PROGRAMA
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ vienija jaunimą, kuris savanorystės
principu siekia kurti kokybišką blaivų laisvalaikį visiems Lietuvos jaunuoliams. Ši organizacija turi
potencialą tapti viena stipriausių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių neformaliojo jaunimo
ugdymo ir psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityse. Kandidatuodamas į Pirmininko poziciją
aiškiai matau tobulėjimo galimybes bei sritis, kuriose mano indėlis gali atnešti didžiausią naudą
organizacijai. Per pastaruosius kelerius metus „Žingsnis“ vis sparčiau augo ir tobulėjo, todėl
sieksiu išlaikyti šį augantį pagreitį bei užtikrinsiu, kad ateities kartos galėtų taip pat sėkmingai
vesti organizaciją į priekį.
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ pirmininko veiklos programa 2018
– 2020 m. laikotarpiui:
❖ „Žingsnio“ valdybos ir administracijos darbo kokybės kėlimas bei efektyvinimas.
o Valdybos veiklos skaidrumo užtikrinimas: susirinkimų protokolų viešinimas;
tarpinių ketvirtinių veiklos ataskaitų ruošimas; dažna, aiški ir patraukli
komunikacija apie nuveiktus darbus ir sprendžiamus klausimus.
o Gerųjų praktikų iš profesionalaus projektų valdymo pritaikymas, kad
administracija ir Valdyba dirbtų efektyviau, tikslingiau ir kokybiškiau.
o Aiški komunikacija apie administracijos, Valdybos, Etikos ir Revizijos komisijų
pareigas bei šių organų patrauklumo didinimas ir naujų narių pritraukimas.
o Dažni ir įvairūs administracijos savanorių mokymai, kad būtų užtikrintas nuolatinis
visos komandos tobulėjimas, bei aukštos motyvacijos išlaikymas ir asmeninio
tobulėjimo galimybių sudarymas.
o Darbų pasiskirstymo ir koordinavimo kokybės gerinimas, kad kiekvienas
administracijos ir Valdybos narys gautų pakeliamą ir pritaikytą darbo krūvį.
o Galimybių saviraiškai ir naujų veiklų kūrimui užtikrinimas visiems administracijos
savanoriams.
o Tikslingos ir į ilgalaikius organizacijos tikslus orientuotos 2021-2024 m. LKJBS
„Žingsnis“ strategijos sudarymas.
❖ Skyrių įgalinimas veikti savarankiškai bei bendradarbiavimo tarp skyrių skatinimas.
o Renginių organizavimo ir veiklos kūrimo mokymų, reikalingos teorinės medžiagos
ir kitų galimybių suteikimas skyriams, kad jie galėtų rengti jau patvirtintus
tradicinius bei kurti naujus renginius.
o Skyrių patirties dalinimosi, narių mainų, bendrų renginių bei regioninių mokymų
organizavimo skatinimas ir palaikymas.
o Skyrių mentorystės sistemos sukūrimas, kad stipresni ir labiau patyrę skyriai galėtų
padėti sėkmingai startuoti naujai įkurtiems skyriams.
o Sistemos ir technologinių sprendimų sukūrimas patogiai ir greitai komunikacijai
bei medžiagos dalinimuisi tarp skyrių.
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o Strategiškai palankių vietų paieška ir skyrių steigimas jose, kad būtų užtikrintos
galimybės visiems skyriams bendradarbiauti su kaimyniniais skyriais.
o Tarpininkavimas ir pagalba sprendžiant konfliktus tarp skyrių ar užmezgant naują
kontaktą su kitais skyriais.
o Galimybių nariams pereiti į kitą skyrių sudarymas, kai nariai persikelia gyventi į kitą
gyvenvietę, kurioje yra „Žingsnio“ skyrius.
❖ Skyrių vykdomos veiklos kokybės kėlimas ir individualaus skyrių tobulėjimo
užtikrinimas.
o Įvairiapusiškų mokymų paketo parengimas, kad skyriai galėtų tobulinti savo
asmenines kompetencijas, struktūrą, darbo efektyvumą ir kitas sritis, kuriose
patiria sunkumų.
o Dažnas skyrių lankymas ir nuotolinis bendravimas iš administracijos ir Valdybos
pusės, kad būtų palaikomas nuolatinis ryšys ir tobulėjimas.
o Teorinės medžiagos ir reikalingų šablonų bei gidų parengimas ir patalpinimas į
visiems skyriams patogiai pasiekiamą sistemą.
o Metinis skyrių kokybės įvertinimas ir rekomendacijų tobulėjimui paruošimas bei
reikalingų priemonių suteikimas.
o Greitas konsultavimas bei tarpininkavimas sprendžiant skyriuose iškilusias
problemas ar patiriamus sunkumus.
o Reguliarus skyrių mokymų organizavimas, kad kiekvienas skyrius bent kartą per
metus gyvai galėtų gauti naujausią metodinę medžiagą bei kitą vertingą
informaciją.
o Gerųjų praktikų iš administracijos darbo pritaikymas ir realizavimas skyriuose.
❖ „Žingsnio“ įvaizdžio visuomenėje gerinimas ir organizacijos atstovavimas bei
populiarinimas.
o „Žingsnio“ įvaizdžio tobulinimas socialiniuose tinkluose, ruošiant įvairesnį,
patrauklų ir sekėjams pritaikytą turinį, išlaikant dabar turimą pastovumą.
o Plėtra į kitas medijos rūšys, kuriose galėtume pasiekti naują auditoriją ir taip
populiarinti organizaciją.
o Atnaujintas „Žingsnio“ internetinis tinklapis, kuris atitiktų naujausias madas bei
kokybiškai informuotų apie mūsų vykdomą veiklą.
o Mokymų apie veiklos viešinimą parengimas skyriams bei reguliari skyrių viešo
įvaizdžio priežiūra ir konsultavimas dėl jo.
o Vertingų ryšių su įtaką darančiais populiariaisiais asmenimis bei
bendradarbiavimas su jais, siekiant viešinti „Žingsnio“ vykdomą misiją.
o Teigiamos nuomonės apie blaivų gyvenimo būdą pasirenkantį jaunimą
formavimas ir viešinimas visuomenės tarpe.
o Dalyvavimas su alkoholio, tabako ir kitų narkotinių medžiagų prevencija
susijusiose politinėse diskusijose bei sprendimuose.
❖ „Sniego gniūžtės“ programos stiprinimas.
o Gerosios patirties iš kitų jaunimui skirtų stovyklų pritaikymas ir realizavimas
„Sniego gniūžtės“ programos stovyklose.
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o „Sniego gniūžtės“ gido ir metodų sąsiuvinio reguliarus atnaujinimas, kad būtų
spėjama su naujausiais metodiniais pasiūlymais bei būtų išlaikomas aktualumas
jaunimo tarpe.
o Mokymų apie kitas „Sniego gniūžtės“ programos stovyklas, pavyzdžiui „Snaigė“,
„Tiltas“, „Sniego pūga“, rengimas bei šių stovyklų vykdymo skatinimas skyriuose.
o Statistikos apie „Sniego gniūžtės“ programos stovyklų veiksmingumą rinkimas, kad
būtų siekiama šios programos parėmimu moksliniu pagrindu.
o „Sniego gniūžtės“ programos atnaujinimas ir tobulinimas, kad būtų atitinkamos
Europos gairės prevencinių programų vykdymui.
o „Snaigės“ stovyklų akreditavimas, kaip mokykloms siūlomos prevencinės
priemonės, susidomėjusiose savivaldybėse.
o Papildomos informacijos ir medžiagos, pavyzdžiui stovyklų pasirodymų vaizdo
įrašų, surinkimas ir patogus pateikimas skyriams.
❖ „Žingsnio“ finansavimo galimybių plėtra bei veiklos legalumo užtikrinimas.
o Skyrių finansinio raštingumo kėlimas ir pagalba ieškant bei pritraukiant finansus jų
savivaldybėse.
o Dalyvavimas Lietuvos Respublikos ministerijų bei joms priklausančių
departamentų projektuose.
o Siekimas gauti tarptautinių Erasmus+, Šiaurės šalių ir kitų Europos fondų
finansavimą.
o Neformalaus vaikų švietimo krepšelių paraiškų šablono parengimas ir skyrių
konsultavimas dėl jo įsisavinimo.
o Aktyvi fizinių ir juridinių rėmėjų paieška siekiant gauti finansinį pastiprinimą ar
lengvatas įsigyjant rėmėjų siūlomus produktus ar paslaugas.
o Skyrių konsultavimas ir pagalbos suteikimas dėl bendradarbiavimo su savivaldybių
Visuomenės sveikatos biurais bei siekis bendradarbiauti su Nacionaliniu
visuomenės sveikatos biuru.
o Kasmetinio 2% nuo GPM paramos kilimo užtikrinimas bei patogių galimybių
sudarymas fiziniams ar juridiniams asmenims paremti organizaciją.
o Bendrų organizacijos finansų sekimo tobulinimas ir galimybių sudarymas skyriams
rengti savo finansinę apskaitą.
o Asmens duomenų rinkimo ir apsaugos politikos stiprinimas ir jos įgyvendinimo
sekimas.
❖ Bendradarbiavimo skatinimas su kitomis panašiu vertybiniu pagrindu paremtomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
o Gerų santykių su LiMSA, LiPSA bei kitomis jaunimo organizacijomis išlaikymas ir
puoselėjimas.
o Bendrų renginių ir iniciatyvų su kitomis jaunimo organizacijomis organizavimas ir
kūrimas.
o Aktyvus ir tikslingas „Žingsnio“ atstovavimas NTAKK, YHO, LiJOT tinkluose.
o Naujų partnerių paieška organizacijų, dirbančių su neformaliuoju švietimu, tarpe.
o Erasmus+ mainų organizavimas su kitomis alkoholio, tabako ir kitų narkotinių
medžiagų prevencijoje dirbančiomis jaunimo organizacijomis.
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❖ „Žingsnio“ bendruomeniškumo išlaikymas ir stiprinimas
o Reguliarus organizacijos nacionalinių renginių, pavyzdžiui Visuotinio suvažiavimo,
skyrių konferencijos, „Žingsnio“ gimtadienio, organizavimas ir tobulinimas bei
naujų iniciatyvų kūrimas.
o Organizacijos neformalių renginių kūrimas ir organizavimas, kad būtų skatinimas
bendravimas ir ryšio kūrimas tarp skirtingų skyrių narių.
o Internetinių konferencijų su skyrių vadovais organizavimas, su tikslu dalintis ir
bendromis jėgomis spręsti skyriuose kylančius sunkumus.
o Užtikrinta bendra nacionalinė „Žingsnio“ atributika, kuri būtų pasiekiama visų
skyrių nariams, kad būtų siekiama vieningo atstovavimo ir organizacijos
pristatymo.
o Žingsniečių asmeninių ir skyrių sėkmės istorijų reguliarus dalinimasis, kad
jaustume, jog mūsų organizacija yra sudaryta iš daug unikalių žmonių, kurie dirba
dėl to paties tikslo.
o Nemokama visiems organizacijos nariams prieinama mobili aplikacija, kuri
užtikrintų patogų bendravimą tarp „Žingsnio“ narių ir skyrių, padėtų jiems daugiau
sužinoti apie vienas kitą bei būtų patogi priemonė išsikelti asmeninius tikslus ir
sekti savo asmeninį tobulėjimą.
o Tėvų ir kitų suaugusių asmenų įtraukimo į organizacijos veiklą gairių sukūrimas bei
skatinimas, kad blaivus gyvenimo būdas būtų užtikrintas visose jaunimo aplinkose.
o Šiltų ir aktyvių santykių su organizacijos alumni nariais palaikymas bei jų
įtraukimas į neformalią „Žingsnio“ veiklą.
Tikiu, kad šių tikslų siekimas ir vykdymas yra „Žingsnio“ pirmininkui bei kiekvienam organizacijos
nariui aktualus uždavinys. Sieksiu dirbti „Žingsnio“ naudai ir kuo labiau sustiprinti mūsų visų
organizaciją, todėl prašau jūsų palaikymo.
Eimantas Butkus
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