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2018 M. LKJBS „ŽINGSNIS“ NOMINACIJOS

Metų patyręs skyrius
Kauno skyrių siūlo:
Alytaus skyrius - Nes jis turi daug patirties, stipri ir vieninga komanda, rengia įvairiausius
renginius.
Marijampolės skyrius - Mūsų nuomone, Kaunas vertas šios nominacijos, nes šiame skyriuje yra
stipriai išlaikytos organizacijos vertybės. Šis skyrius organizuoja ne tik Sniego Gniūžtės stovyklas,
kurios būna itin sėkmingos, bet ir kitus renginius.
Vilniaus skyrius - Šis skyrius savo bendruomeniškumu ir draugiškumu kitiems yra tikras skyriaus
pavyzdys. Jų sėkminga veikla, stiprios skyriaus vertybės ir tvirta bendruomenė yra įrodymas, kad
stiprus skyrius neužsidaro savo viduje, o lanko draugus skyrius, rengia atvirus renginius ir kviečia
visus žingsniečius pas save, padeda kitiems ir taip kuria bendruomeniškumą visoje Lietuvoje, o
tai skatina ir kitus skyrius lygiuotis į tokį skyrių.
Skaistgirio skyrius - Siūlome Kauno skyrių, nes rimtai žiūri į SG vertybes, dalyvauja įvairiuose
renginiuose.
Jurbarko skyrius - Nes ten yra daug patyrusių žmonių, dažnai vykdomos veiklos.
Šiaulių Lieporių skyrius - Aktyvus skyrius, skleidžia „Žingsnio“ vertybes, stovyklos dar niekada
nenuvylė.
Klaipėdos skyrius
Paluknio skyrius - Nes matome, kad skyrius nepaisant ilgo gyvavimo, dar labai aktyviai veikia,
socialinėje erdvėje pastebime, kad šis skyrius daro daug renginių, ir išlieka labai aktyvus.
Kėdainių skyrius - Tiek daug nuveikę, tiek daug suorganizavę ir tokie aktyvūs! Nors šis skyrius jau
yra skaitomas patyrusiu, jis vis tiek dar yra sąlyginai jaunas. Tad kaip jie sugebėjo per tokį
trumpą laiką sukurti tokį stiprų skyrių, čia jau yra kauniečių paslaptis. O jei trumpai, tai tiesiog
labai žavu žiūrėti į tokią gražią ir bendruomenišką šeimą.
Šiaulių skyrius - Itin aktyvus skyrius, kuris savo veiklos neapriboja vien „Sniego gniūžtės“
programa, tačiau dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose, bendradarbiauja su kitomis
organizacijomis, rengia projektus ir labai intensyviai dirba visus metus. Nors šis skyrius dar
gyvuoja pakankamai neilgai, tačiau buria labai didelę savanorių komandą ir yra vienas iš gerųjų
pavyzdžių.
Klaipėdos skyrių siūlo:
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Joniškio skyrius - Aktyvus, prevenciškas, ilgai gyvuojantis ir pavyzdingas, laikosi prevencijos ir
rengiai labai aukštos kokybės stovyklas.
Kauno skyrius - Nes mūsų akimis tai veiklus, sąžiningai vertybes išlaikantis, organizacijai
atsidavęs skyrius, turintis jaunų motyvuotų savanorių, kurie su meile vykdo stovyklas bei kitas
veiklas.
Marijampolės skyrių siūlo:
Panevėžio skyrius - Šiemet didžiausią įspūdį palikęs skyrius-veteranas, kuris gyvuoja jau daugiau
nei dvejus metus. Toks skyrius iki šiol išlaikė stiprias organizacijos vertybes, vykdo veiklų kupiną
savanorystės programą ir organizuoja renginius, kurie yra aukštos kokybės standartas visiems
skyriams Lietuvoje.
Vydmantų skyrių siūlo:
Darbėnų skyrius - Rengia puikias, profesionalias stovyklas. Gera sudalyvauti daugiau nei vieną
kartą.

Metų jaunėlis skyrius
Alytaus skyrių siūlo:
Paluknio skyrius - Nes nors ir skyrius naujas, matome jų pastangas organizuoti, veikti. Taip pat
dėl to, jog esame bendravę su keliais skyriaus savanoriais, ir matėme, jog jie turi daug noro ir
jėgų padaryti artėjančią stovyklą, ir įtraukti/motyvuoti prisijungti prie skyriaus dar daugiau
alytiškių!
Jurbarko skyrius - Nes jis labai neseniai įsikūręs, tačiau dažnai vykdo veiklą, rengia SG stovyklas.
Skaistgirio skyrius - Kadangi skyrius neseniai atsidarė ir jau rengia antrąją stovyklą, aktyviai
domisi SG programa, turi motyvuoto jaunimo.
Joniškio Saulės skyrių siūlo:
Joniškio skyrius - Nes kaip naujai susikūręs skyrius rodo ypatingą pavyzdį kiekvienam Žingsnio
skyriui, smarkiai progresuoja.
Kėdainių skyrių siūlo:
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrių siūlo:
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Šiaulių skyrius - Šis skyrius, nepriklausomai nuo jo amžiaus, yra vienas iš aktyviausių skyrių. Jie
nepraleidžia progos sudalyvauti įvairiuose renginiuose, pilietinėse akcijose ir aktyviai įsilieja į
savo miesto jaunimo organizacijų veiklą.
Darbėnų skyrius - Apie stovyklas girdėti daug gerų atsiliepimų.
Kauno skyrius - Nes tai dvejas sėkmingas sniego gniūžtės stovyklas įvykdęs skyrius, turintis
naujų, tačiau užsidegusių savanorių būrį, sparčiai besiplečiantis, augantis bei tobulėjantis
skyrius, kuris turi didelį potencialą ir ateityje gali nuveikti dar daugiau.
Vilniaus skyrius - Šis skyrius įsikūręs visai neseniai, tačiau savo skyriuje jau suformavo tikras
Žingsnio vertybes, greitai auga tiek narių skaičiumi bei renginių kiekybe, tiek vykdomų veiklų
kokybe, aktyviai reiškiasi miesto šventėse, Apskritojo stalo veikloje ir jaunimo politikoje, o taip
pat aktyviai bendradarbiauja su kitais skyriais.
Panevėžio skyrius - Per šituos metus ir stovyklą surengė, vedė daug veiklų vaikams ir ne tik,
skleidžia „Žingsnio” vertybes Panevėžyje, pritraukė daug naujų narių, kurie greit įsiliejo į veiklas.
Viduklės skyrių siūlo:
Kėdainių skyrius - Nors dar visai jauni, tvirta koja žengia į Žingsnio pasaulį. Jie yra daug
dirbantys, atsakingi ir sąžiningi. Matome potencialą tampant metų skyriumi.

Metų koordinatorius
Rūtą Polevičiūtę siūlo:
Alytaus skyrius - Ji rūpinasi ne tik savo skyriumi, bet ir kitais organizacijos dalyviais.
Kauno skyrius - Nes tai be galo dėl savo skyriaus besistengiantis žmogus, visa širdimi atsidavusi
koordinatorė.
Kariną Butkevičiūtę siūlo:
Panevėžio skyrius - Ji stengiasi išsaugoti savo skyrių, net jei jis yra silpnesnis.
Agnę Urbonaitę siūlo:
Marijampolės skyrius - Kadangi Jurbarko skyriuje yra tik 2 žmonės, todėl nelabai daug ką ir
uždegti reikia :D Bet mūsų nuomone, Agnė yra verta šios nominacijos už tai, jog nepasidavė ir
surengė pirmąją SG stovyklą Jurbarke!
Deividą Dambrauską siūlo:
Joniškio skyrius - Nes tai labai motyvuotas žmogus, stiprus skyriaus pamatas. (Nes mums
patinka Sel’o muzika ^^)
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Eimantą Butkų siūlo:
Vilniaus skyrius - Šis žmogus ne žodžiais, o darbais parodė visiems, kaip gero koordinatoriaus
darbas gali smarkiai užauginti skyrių per metus. Savo organizuotumu, komandos formavimu,
lyderyste ir geru pavyzdžiu jis vedė komandą į priekį ir padėjo šiai paprastai jaunuolių grupei
tapti vienu veržliausiu, stipriausiu blaivaus jaunimo judėjimu vidurio Lietuvoje. Savo darbu,
vertybėmis ir atsidavimu jaunimui jis yra pavyzdys visiems Žingsnio koordinatoriams.
Jurbarko skyrius - Nes jis yra labai veiklus, ryžtingas, atsakingas asmuo. Moka puikiai vesti
mokymus, pasižymi komunikabilumu ir tolerancija.
Klaipėdos skyrius
Rolandą Bykovą siūlo:
Skaistgirio skyrius - Nes turi gebėjimų sutelkti jaunimą, yra pilnas įvairių minčių, moka jas
perteikti.
Deimantę Žeglytę siūlo:
Šiaulių Lieporių skyrius - Atsidavusi komandai, motyvuojanti, pasakydavo griežtesnį žodį, kai
reikėdavo, suteikdavo daug motyvacijos mums ir labai ją mylim ❤
Jolantą Daugalienę siūlo:
Tauragės skyrius - Jolanta Daugalienė - dar žinoma kaip septyniolikos vaikų „Mama“. Būdami
kartu mes galime jaustis mylimais ir pilnavertiškais žmonėmis. Dvylika metų nepailstanti veikla
mus įkvepia būti visuomeniškais ir aktyviai prisidėti prie geresnės Tauragės kūrimo. 2018 metais
J. Daugalienė buvo apdovanota tarptautiniu Sniego Giūžtės apdovanojimu „Outstanding adult
leader 2018“ Šį prizą įteikė atvykęs Jack Irwin. Apdovanojimas buvo įsteigtas „Operation
Snowball“ vadovo. Taigi, Jolanta Daugalienė yra mūsų moralinis autoritetas.
Deividą Bartkų siūlo:
Kėdainių skyrius - Jei trumpai, tai galima Deividą pamatyti kas antrame Žingsnio įkeltame įraše.
Tai nors gal ir ne visiems yra tekę su juo bendrauti akis į akį, jo veidas jau yra pažįstamas. Tai
vat, kaip jis suspėja visur aplakstyti, o dar ir skyrių koordinuoti, jau yra Deivido paslaptis.
Šiaulių skyrius - Deividas - koordinatorius, kuris Šiaulių skyriui padėjo tobulėti savo darbais ir
ambicijomis, pokyčiais, kurie sistemino ir darė skyriaus veiklą aiškesnę kiekvienam savanoriui
bei augino motyvaciją skyriečių žingsnietiškose širdelėse. Jis neapsiribojo vien Šiaulių skyriaus
veikla, tačiau aktyviai dalyvavo visoje „Žingsnio“ veikloje, lankė įvairiausius Lietuvos skyrius ir
vedė mokymus, kurie suteikė progą tobulėti kitų skyrių savanoriams.
Dalią Puškorienę siūlo:
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Darbėnų skyrius - Sugeba įtraukti ir jaunus vodovus į Sniego Gniūžtės veiklą, išmoko naujos
metodinės medžiagos. Šiltas bendravimas su vadovais.

Metų žingsnietis
Ievą Stanaitytę siūlo:
Šiaulių skyrius - Ieva - šiltos širdies žmogutis, kuris besąlygiškai siūlo ir teikia pagalbą visiems.
Nors ir prieš keletą metų baigė mokyklą ir jau negyvena Šiauliuose, tačiau vis dar aktyviai
prisideda prie Šiaulių Lieporių skyriaus veiklos ir jiems padeda. Šis žmogus nenustoja tobulėti ir
tiesiog yra įsimylėjęs savanorystę „Žingsnyje“!
Šiaulių Lieporių skyrius - Įnešė didelį indėlį į mūsų skyriaus kūrimą, daug aplankė skyrių su
mokymais ir prisidėjo prie jų kūrimo taip pat, daug dirba būdama administracijoje, puoselėja
„Žingsnio“ vertybes.
Liną Baužytę siūlo:
Darbėnų skyrius – Nuoširdus bendravimas.
Deividą Bartkų siūlo:
Valdyba - Deividas yra vertas metų žingsniečio nominacijos, nes ne tik žodžiais, bet ir atkakliu
darbu kuria pamatus stipriam skyriui, savo reiklumu bei atsakingumu kelia Žingsnio veiklų
kokybę, o taip pat savo iniciatyva lanko kitus skyrius, padeda spręsti problemas, dalijasi
patirtimi bei kviečia juos bendradarbiauti. Deividas gerai žinomas dėl gero Žingsnio vardo
puoselėjimo, o savo tvirtomis vertybėmis, rūpinimusi kitais ir bendruomeniškumu yra geriausias
šių metų pavyzdys kiekvienam žingsniečiui.
Dianą Masiliūnaitę siūlo:
Panevėžio skyrius - Veda mokymus kitiems skyriams, yra jaunesnioji koordinatorė, yra iniciatyvi
ir daug kur dalyvauja.
Darių Stonį siūlo:
Kauno skyrius - Šis žmogus įdėjo turbūt daugiausiai pastangų, nemigos naktų ir savęs į šią
organizaciją, veiklas ir idėjų skleidimą. Mums jis yra didžiulis pavyzdys. Jis yra nuoširdus,
energingas, puoselėjantis Žingsnio vertybes, motyvuojantis. Visad atskubės į pagalbą
kiekvienam skyriui, kiekvienam savanoriui ir tiesiog kiekvienam žmogui. Tikras Žingsnietis!
Jurbarko skyrius - Nes jis daug stengiasi dėl Žingsnio, yra labai aktyvus, visada padeda
sprendžiant skyrių problemas. Labai darbštus ir atsakingas asmuo!
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Tauragės skyrius - Darius Stonys – geranoriškas, visada ištiesiantis pagalbos ranką, koordinuotai
teikia informaciją, bet svarbiausia - sava istorija įkvepiantis kitus žmones. Feisbuke jo pavardė Žingsnietis, tai rodo jo atsidavimą šiai organizacijai
Eimantą Butkų siūlo:
Kėdainių skyrius - Ne tik draugiškas, aktyvus ar paskatinantis, bet nuoširdžiai padedantis visais
iškilusiais klausimais. [Iš asmeninės patirties] Kad ir koks užimtas būtų, atras valandėlę
susitikimui, ar tiesiog pokalbiui. Tikrai matosi, kaip jis brangina šią organizaciją, kartu
nešdamasis visas vertybes.
Paluknio skyrius - Nes jis daro tikrai labai labai daug dėl šios organizacijos, ir asmeniškai
Paluknio skyriui jis mokymu metu suteikė daug motyvacijos, žinių, ir parodė, jog tikrai yra labai
aktyvus, puoselėjantis Žingsnio vertybes jaunuolis, kuris tikrai yra vertas "Metų žingsniečio"
titulo.
Skaistgirio skyrius - Aktyviai dalyvauja Žingsnio veiklose, stengiasi padėti įvairiais klausimais
skyriams, dalyvauja renginiuose, turi įvairių minčių.
Edviną Danylą siūlo:
Klaipėdos skyrius
Alytaus skyrius - Jis atiduoda visą save "Žingsniui".
Gediminą Versecką siūlo:
Vilniaus skyrius - Mūsų manymu, Gediminas yra šių metų žingsnietis, nes jis įkvepia visus
skyrius, kuriems teko su juo susipažinti. Susitikimuose dalyvavę žingsniečiai įsitikino jo gerumu,
atsidavimu, nuoširdžia pagalba kitiems. Nors dauguma organizacijos narių aktyviau veikia tik
savo skyriuje, bet Gediminas neapsiribojo tik Kauno skyriaus veiklomis, prisijungė prie Žingsnio
administracijos, lankė kitus skyrius savo noru ir laisvu laiku, dalinosi patirtimi apie veiklos
organizavimą, tobulėjimą, asmeninius patyrimus, baimes ir tikslus. Vertinant pagal asmenines
vertybes, aktyvumą, draugiškumą ir pagalbą kitiems, Gediminas yra pavyzdys kiekvienam
žingsniečiui.
Rolandą Bykovą siūlo:
Joniškio skyrius - Nes šis žmogus skleidžia visada šiltą atmosferą, jaučiasi didelis atsidavimas
Žingsniui ir puikiai iliustruoja Žingsnio vertybes.
Marijampolės skyrius - Kas žino Rolandą, tas žino, kad jo vienas ŽINGSNIS yra bomba. Jis yra
motyvacijos kamuolys ir mes manome, jog jis vertas šios nominacijos, nes jis stipriai puoselėja
Žingsnio vertybes, bendrauja ne tik su savo skyriaus nariais, bet ir su kitais skyriais. Jis net
atrodo, kad yra kiekvieną savaitgalį SG stovykloje ar mokymuose. Taip pat, mes buvom pakvietę
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Rolandą motyvuoti mūsų skyrių ir šis noriai sutiko pagelbėti, nors jam kitą dieną buvo
priešstovykliniai mokymai. Rolandas yra visapusiškai atsidavęs žingsnietis.

Metų renginys
Panevėžio SG siūlo:
Panevėžio skyrius - Nes šiame renginyje matėsi įdėtas didelis skyriaus darbas, visi atgarsiai buvo
teigiami ir t.t
Visuotinius skyrių mokymus Kaune siūlo:
Marijampolės skyrius - Mes siūlome šį renginį, nes, būtent, per šiuos mokymus mūsų savanorė
plačiau sužinojo apie komitetų veikimo principą, kurį paskui pritaikėme skyriuje. Taip pat čia
buvo progra susitikti su kitų skyrių atstovais ir padiskutuoti įvairiais klausimais.
Skaistgirio skyrius - Kadangi šiame renginyje buvo daugelio skyrių atstovų, galėjome susipažinti
bei užmegzti ryšius su kitais skyriais.
Šiaulių Lieporių skyrius - Buvo informatyvūs mokymai, turėjome galimybę susipažinti su kitais
skyriais.
Kauno skyrius - Nes tai buvo gerai suplanuoti ir sklandžiai įvykdyti metų didžiausi mokymai,
subūrę žingsniečius iš skirtingų Lietuvos kraštų. Mokymų metu visi gavome naudingos
informacijos, buvo pakviesti įdomūs svečiai bei gavome puikią progą susipažinti ir pabendrauti
su kitų skyrių savanoriais.
Šiaulių skyrius - Šie mokymai suteikė kompetencijų visiems Lietuvos skyriams. Nors juose
dalyvavo tik po keletą savanorių iš kiekvieno skyriaus, tačiau grįžę savanoriai, pasidalinę
patirtimi, turėjo galimybę pradėti nors ir mažų, tačiau reikšmingų pokyčių grandinę. Taip pat šio
renginio metu buvo labai gera pamatyti tuos šiltus žingsniečių veidus, kurie yra viena didelė
mūsų šeima.
Žingsnio susitikimą Kaune siūlo:
Joniškio skyrius - Nes tai pratęsė Žingsnietišką atmosferą už stovyklos ribų, visus subūrė ❤
Naujuosius metus Kaune siūlo:
Vilniaus skyrius - Mes manome, kad tai buvo puikus būdas atšvęsti šią šventę blaiviai. Taip pat,
buvo ypač puikus laikas priminti sau savo vertybes ir jas puoselėti, bei siekti savų idealų.
Atitinkamai, susitikti neformaliai ir gerai praleisti laiką ne tik su savo skyriaus nariais visada yra
gera idėja. Ir būtent šiam renginiui ypač tinka Pitagoro frazė "Friends are as companions on a
journey, who ought to aid each other to persevere in the road to a happier life."
LKJBS „Žingsnis“
Žaliųjų ežerų g. 3-21,
LT-08408, Vilnius

Tel. nr. +37063333365
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

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Jurbarko Sniego gniūžtės stovyklą: epochos siūlo:
Jurbarko skyrius – Labai lauktas renginys, kuriam ruoštasi kelis metus, parodantis, kad
neįmanomą galima paversti įmanoma, bendradarbiaujant su kitais skyriais.
LiJOT Dalinkis Vasara‘18 siūlo:
Klaipėdos skyrius.
Darbėnų Sniego gniūžtę 2017 siūlo:
Darbėnų skyrius - Neišdildomi įspūdžiai, šilta atmosfera. Dalyvių susidomėjimas dalyvauti
daugiau.
Sveikatingumo programą „Gyvenimo Žemėlapis“ vykdomą Tauragėje pagal Sniego Gniūžtės
programą siūlo:
Tauragės skyrius - Vykdant programą organizuoti renginiai:
1. Tėvų ir vaikų konferencija. Tauragės Gniūžtės konferencijoje dalyvavo 120 vaikų ir tėvų, iš jų
net 84 tėvai. Pranešimus skaitė ne tik svečiai iš JAV, bet ir patys dalyviai. Užsiėmimus vykdėme
pagal SG metodus (BU ir MG principą)
2. Penkių dienų vasaros stovykla „Žali sausainiai“. Stovykla įsiminė tuo, kad joje dalyviams ir
vadovams nežinant atvyko tėvai, kurie su savo vaikais atliko įvairias veiklas.
3. Snaigutė, 3-4 klasių mokinukų stovykla, kurioje mokėmės klausytis vieni kitų, įgytus įgūdžius
išbandėme tylos žygyje.
4. Gniūžtės stovykla „Nepavėluotos mintys“ Rudeninė stovykla susilaukė dalyvių ne tik iš pačios
Tauragės, bet ir iš Viduklės, Alytaus ir Vilkyškių. Stovykloje labiausiai įsiminusi veikla buvo gongų
terapija.
5. Snaigė, 5-6 klasių mokiniams organizuota stovykla. Joje mokyta bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių.
6. Pūga - stovykla skirta visai šeimai, kasmet pritraukianti vis daugiau tėvų ir vaikų kokybiškai
praleisti laiką kartu.
#KEDSG'18 ruduo siūlo:
Kėdainių skyrius - Nenorim čia dabar girtis, bet būtent ši stovykla įvyko dėl žingsniečių, kurie
ištiesė pagalbos ranką ir prisidėjo sunkiausiu momentu. Milžinišką indėlį įdėjo Kauno skyrius,
bet nereikia pamiršti ir Marijampolės, Klaipėdos, Skaistgirio, Panevėžio. Netgi Darius atrado
laiko atvykti, sutiko pakeisti pradingusį svečią, taip išgelbėdamas nuo dar vienos nesėkmės.
Tiesiog šis renginys parodė tikrą bendruomeniškumą ir tai, kad Žingsnyje niekada nebūsi
paliktas vienas.
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