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Šio Visuotinio narių susirinkimo metu Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (toliau LiPSA) 

Nariams bus atsiskaitoma ir tvirtinama metinė veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2020 sausio 1 d. 

iki 2020 gruodžio 31 d.  

Ši ataskaita bus pateikiama vadovaujantis:  

I. LiPSA strategija 2017-2020 (ataskaitą rengė LiPSA Viceprezidentė Karolina Poškutė);  

II. LiPSA strategija 2020-2023 (rengė LiPSA Prezidentė Justė Jurčiūtė) 

III. LiPSA Prezidiumo veiklos ataskaita (rengė LiPSA Prezidiumas);  

IV. LiPSA Nacionalinio atstovo veiklos ataskaita (rengė LiPSA Nacionalinė atstovė Agnė 

Balašaitytė);  

V. LiPSA padalinių veiklos ataskaita (rengė LiPSA Prezidentė Justė Jurčiūtė); 

VI. LiPSA Biuro veiklos ataskaita (rengė LiPSA Viceprezidentė Karolina Poškutė);  

Pabaigoje pateikiamos LiPSA Prezidiumo rengtos rekomendacijos 2020 – 2021 metams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

I. Veiklos ataskaita vadovaujantis LiPSA 

Strategija 2017-2020 m.  

(Atsiskaitoma už laikotarpį 2020 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 21 d.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LiPSA Strategija 2017-2020 m. 

VIZIJA – Didžiausia organizacija Lietuvoje, ugdanti būsimus psichologijos profesionalus ir 

formuojanti psichologiškai raštingą visuomenę. 

 

MISIJA – Keldami savo kompetencijas atstovaujame psichologijos studentams ir šviečiame 

visuomenę psichologinėmis temomis. 

 

VERTYBĖS: 

• Tobulėjimas 

• Kokybiška veikla 

• Atsakomybė 

• Vieningumas 

• Atvirumas 

  

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

ORGANIZACIJOS KOKYBIŠKOS VEIKLOS VYSTYMAS: 

1. LiPSA biudžetą sudaro ne mažiau nei šeši skirtingi finansiniai šaltiniai. 

2. Turėti bent vieną ilgalaikį remėją. 

3. Kokybiškos ir kryptingos mokymų komandos veiklos formavimas. 

4. Sukurtos bent dvi mokymų programos per metus. 

5. Sukurti struktūrinių vienetų pareigybinius aprašus. 

6. Sukurti darbo reglamentą. 

7. Surengti per metus ne mažiau nei 4 visuotinius LiPSA susitikimus skatinančius 

organizacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą. 

8. Paruošti naujų narių integravimo sistemą. 

9. Surengti bent 1 per metus tarpuniversitetinius mainus nacionaliniu lygmeniu. 

10. Sukurti bendrą LiPSA motyvacinę sistemą. 

11. Sistemingas kompetencijų kėlimas. 

12. LiPSA Alumni narių įtraukimas į organizacijos veiklą. 

13. Parengti ir įgyvendinti vieningą komunikacijos planą. 



 
 

 

14. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriame būtų tobulinamos 

psichologui reikalingos kompetencijos. 

  

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS PSICHOLOGIJOS BEI PSICHIKOS SVEIKATOS 

TEMOMIS. 

1. Psichologo profesijos įvaizdžio formavimas visuomenėje supažindinant su skirtingomis 

psichologijos sritimis. 

2. Visuomenės supažindinimas su dažniausiai pasitaikančiomis psichologinėmis problemomis 

ir jų prevencijos galimybėmis. 

3. Įgyvendinti bent vieną tarptautinį projektą per metus orientuota į švietimą psichikos 

sveikatos tema. 

4. Suorganizuoti mokymai skirti NVO bendrosios psichologijos klausimais. 

5. Inicijuoti bent vieną mokslinį projektą studentams. 

  

PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS NACIONALINIU BEI 

TARPTAUTINIU LYGMENIMIS. 

1. Įgyvendinti bent vieną bendrą veikla per metus drauge su kita NVO ar verslo įmone. 

2. Per metus teikiama bent 1 pozicija Lietuvos psichologijos studentams aktualiais klausimais. 

3. Bent 2 kartus surinkti Lietuvos psichologijos studentų nuomonę LiPSA atstovaujamais 

klausimais. 

4. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja ne mažiau 2-uose EFPSA renginiuose. 

5. Bent kartą per metus surinkti LiPSA narių nuomonę EFPSA klausimais. 

 

 

 

 



 
 

I. ORGANIZACIJOS KOKYBIŠKOS VEIKLOS VYSTYMAS 

 

1. LiPSA biudžetą sudaro ne mažiau nei šeši skirtingi finansiniai šaltiniai. 

LiPSA Biudžetą sudaro šie finansų šaltiniai: 

• Narystės mokesčiai; 

• Renginių dalyvių mokesčiai; 

• JRD finansavimo projektas „Žiniomis ir praktika grįstas psichologinis švietimas“; 

• Parama renginių metu maisto produktais ir įvairiomis paslaugomis. 

2. Turėti bent vieną ilgalaikį rėmėją. 

Ilgalaikio rėmėjo neturima (dėl pandemijos situacijos šalyje jis buvo prarastas). Du metus 

buvo bendradarbiauta su Gulbinienės įmonę, konferencijoms ir stovykloms buvo gauta 

parama saldumynais. 

3. Kokybiškos ir kryptingos mokymų komandos veiklos formavimas. 

Mokymų komandos veikla sustabdyta. 

4. Sukurtos bent dvi mokymų programos per metus. 

Mokymų programos sukurtos nebuvo. 

5. Sukurti struktūrinių vienetų pareigybinius aprašus. 

Atsižvelgiant į dabartinę organizacijos struktūrą ir esamas pareigas, struktūrinių vienetų 

pareigybiniai aprašai nėra atnaujinti.  

6. Sukurti darbo reglamentą. 

7. LiPSA darbo reglamentas buvo patvirtintas per 2017 m. balandžio 1 d. Visuotinį narių 

susirinkimą, kuris susideda iš šių dalių – LiPSA įstatų, Prezidiumo darbo reglamento, 

Visuotinio Narių susirinkimo reglamento, Narystės reglamento ir Revizijos komisijos darbo 

reglamento. Darbo reglamentą galima rasti LiPSA tinklalapyje www.lipsa.lt. 

 

 

http://www.lipsa.lt/


 
 

8. Surengti per metus ne mažiau nei 4 visuotinius LiPSA susitikimus skatinančius 

organizacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą. 

Per laikotarpį 2020-01-01 – 2020-08-21 surengti šie susitikimai, skatinę tarpusavio 

bendradarbiavimą: 

• LiPSA Viuotinis narių susirinkimas; 

• LiPSA vasaros stovykla; 

• 5 strateginio veiklos plano rašymo susitikimai, viena darbo grupė, kuri buvo 

supažindinama su aktualiais LiPSA dokumentais prieš Visuotinį narių susirinkimą. 

 

9. Paruošti naujų narių integravimo sistemą. 

Sutvarkyta naujų narių informavimo apie narystę laiškų gavimo sistema; stengtasi skirti 

dėmesio kiekvienam naujai beprisijungiančiam nariui, tačiau vieninga narių integravimo 

sistema iki strategijos galiojimo pabaigos sukurta nebuvo. 

10. Surengti bent 1 per metus tarpuniversitetinius mainus nacionaliniu lygmeniu. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu mainai organizuoti nebuvo. 

11. Sukurti bendrą LiPSA motyvacinę sistemą. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu LiPSA motyvacinė sistema sukurta nebuvo. 

12. Sistemingas kompetencijų kėlimas. 

Sistemingai keltos kompetencijos šiose srityse: 

• 2020 m. sausio 26 d. turėti mokymai apie užsiėmimų vedimą moksleivių grupėms; 

• Keturi organizacijos atstovai (Karolina Poškutė, Ieva Kulkytė, Beatrina Grevaitė, 

Arnoldas Žukauskas) dalyvavo 2020 m. vasario 29 d. – kovo 1 d. LiJOT renginyje 

„Žiemos forumas“; 

• Organizuoti komandų formavimo mokymai organizacinių komitetų nariams:  



 
o Vieni mokymai organizaciniam komitetui organizuojant tradicinę vasaros 

stovyklą „Psichologijos labirinai“, kuriuos vedė LiJOT valdybos narys 

Darius Stonys; 

o Dveji mokymai organizaciniam komitetui organizuojant socialinės #1iš4 

kampanijos konferenciją. Pirmuosius mokymus vedė tuometinė prezidentė 

Karolina Poškutė ir antruosius vedė LiPSA narys Tadas Vadvilavičius). 

13. LiPSA Alumni narių įtraukimas į organizacijos veiklą. 

LiPSA Alumni nariai įtraukti kviečiant į tradicinius LiPSA renginius dalintis patirtimi; 

gautas interviu iš LiPSA Alumni apie šeimos psichologiją. 

14. Parengti ir įgyvendinti vieningą komunikacijos planą. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu vieningas komunikacijos planas neparengtas ir neįgyvendintas. 

15. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriuose būtų tobulinamos 

psichologui reikalingos kompetencijos. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu 6 LiPSA nariai sudalyvavo EFPSA renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS PSICHOLOGIJOS BEI PSICHIKOS SVEIKATOS 

TEMOMIS 

 

1. Psichologo profesijos įvaizdžio formavimas visuomenėje supažindinant su skirtingomis 

psichologijos sritimis. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu supažindinta su šiomis psichologijos sritimis: 

• Organizacinės psichologijos paskaita „Tamsioji asmenybės pusė vadovavime“, 

kurią vedė tuometinis organizacinės psichologijos studentas ir LiPSA narys Tadas 

Vadvilavičius; 

• Organizuotas aplinkos psichologijos mėnuo, kuomet buvo dalintasi aktualia 

moksline informacija ir interviu apie aplinkos psichologiją. 

• Organizuotas šeimos psichologijos mėnuo, kuomet buvo dalintasi aktualia moksline 

informacija, gautas interviu šeimos psichologės ir LiPSA Alumni Aurelijos 

Anajevaitės, suorganizuota paskaita „Šeima – su kuo jai teko susidurti per 

karantiną?“ su Vilniaus šeimos psichologijos centro psichologe – psichoterapeute 

Marija Bagdoniene. ; 

• Organizuotas eismo psichologijos mėnuo, kuomet buvo dalintasi aktualia 

informacija ir interviu apie eismo psichologiją kartu su Vytauto Didžiojo 

universiteto (VDU) Psichologijos katedros Eismo psichologijos tyrėjų komandos 

narėmis prof. dr. Aukse Endriulaitiene, doc. dr. Laura Šeibokaite ir dr. Rasa 

Markšaityte. 

• Organizuotas atostogų tematikos mėnesis, kuomet buvo dalintasi aktalia informacija 

apie poilsį ir jo naudą, atliktas interviu kartu su VDU psichologijos mokslų 

daktarę Gabija Jarašiūnaite – Fedosejeva bei suorganizuota vieša paskaita-

seminaras „Mindfulness psichologui: mada ar nauda?“ supažindinant su 

Mindfulness praktika, kurią vedė  psichologė-psichoterapeutė, mindfulness mokytoja 

dr. Akvilė Daniūnaitė. 

• Per tradicinę LiPSA vasaros stovyklą vyko supažindinimas su įvairiomis 

psichologijos sritimis, buvo pravestos 10 paskaitų-seminarų, kurių metu buvo 

kalbama apie klinikinę, sveikatos, teisės ir kitas psichologijos kryptis. Taip pat buvo 

surengtas protmūšis, naktinis žygis ir filmo „Skrydis virš gegutės lizdo“ peržiūra su 

diskusija. 



 
 

 

 

2. Visuomenės supažindinimas su dažniausiai pasitaikančiomis psichologinėmis problemomis 

ir jų prevencijos galimybėmis. 

• Atsiskaitomuoju laikotarpiu aktyviai dalintasi mokslu grįsta informacija LiPSA 

Facebook ir Instagram paskyrose bei tinklalapyje įvairiomis psichologinėmis 

temomis; 

• Stengtasi reaguoti į epidemiologinę situaciją šalyje, karantino poveikį psichikos 

sveikatai: 

o Buvo viešinta informaciją socialiniuose tinkluose apie psichikos sveikatos 

gerinimo patarimus karantino laikotarpiu; 

o Buvo suorganizuota Vilniaus šeimos psichologijos centro psichologės – 

psichoterapeutės Marijos Bagdonienės paskaita „Šeima – su kuo jai teko 

susidurti per karantiną?“. 

3. Įgyvendinti bent vieną tarptautinį projektą per metus orientuotą į švietimą psichikos 

sveikatos tema. 

Įgyvendintas tarptautinis projektas „Mind the Mind – to Combat the Stigma of Mental 

Disorders“: 

• Savanoriams buvo pravesti mokymai Vilniuje apie vaikų auditorijos valdymą; 

• Išviso buvo papildomai pravesti 83 užsiėmimai skirtinguose Lietuvos miestuose 

(Viliuje, Kaune, Klaipėdoje, Gargžduose, Švenčionyse, Palangoje). 

 

 

 



 
 

 

4. Suorganizuoti mokymai skirti NVO bendrosios psichologijos klausimais. 

• Pravesti mokymai apie psichikos sveikatą Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungai 

Apskritasis stalas „VJOSAS“; 

• Pravesti mokymai apie krizinių situacijų valdymą Lietuvos liberaliam jaunimui; 

• Bendradarbiaujant su Lietuvos studentų sąjunga (toliau LSS) buvo vestos 

relaksacinės veiklos studentams. 

 

5. Inicijuoti bent vieną mokslinį projektą studentams. 

Moksliniai projektai studentams atsiskaitomuoju laikotarpiu inicijuoti nebuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

III. PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS 

NACIONALINIU BEI TARPTAUTINIU LYGMENIMIS 

 

1. Įgyvendinti bent vieną bendrą veiklą per metus drauge su kita NVO ar verslo įmone. 

• Vykdyti mokymai apie perdegimo sindromą kartu su partneriais (Lietuvos medicinos 

studentų asociacija); 

• Bedradarbiauta su LSS įgyvendinant projektą „Sistemingo studentų psichinės 

sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“; 

• Bedradarbiauta su LMS kalbant apie moksleivių psichikos sveikatą karantino metu. 

2. Per metus teikiama bent 1 pozicija Lietuvos psichologijos studentams aktualiais klausimais. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu pozicijos neteiktos. 

3. Bent 2 kartus surinkti Lietuvos psichologijos studentų nuomonę LiPSA atstovaujamais 

klausimais. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu studentų nuomonė LiPSA atstovaujamais klausimais nerinkta. 

4. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja ne mažiau 2-uose EFPSA renginiuose. 

Trys LiPSA nariai dalyvavo EFPSA Generalinėje Asamblėjoje. 

5. Bent kartą per metus surinkti LiPSA narių nuomonę EFPSA klausimais. 

Atsiskaitomuoju laikotarpiu LiPSA narių nuomonė EFPSA klausimais nebuvo rinkta.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Veiklos ataskaita vadovaujantis LiPSA 

Strategija 2020-2023 

(Atsiskaitoma už laikotarpį 2020 m. rugpjūčio 21 d. – 2021 m. kovo 31 d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LiPSA Strategija 2020-2023 m. 

 

MISIJA- didžiausia psichologijos studentus vienijanti organizacija Lietuvoje, prisidedanti prie 

būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo siekiant 

visuomenės gerovės. 

VIZIJA - visuomeniškai aktyvi organizacija, vienijanti psichologijos studentus, suteikdama jiems 

erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomis. 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

DARBO SU NARIAIS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

1. Diegti naujas darbo su nariais formas; 

2. Skatinti tarpmiestinį LiPSA padalinių bendradarbiavimą; 

3. Kurti erdves narių profesinio bendradarbiavimo skatinimui; 

4. Reguliariai ugdyti narių profesines ir bendrąsias kompetencijas; 

5. Formuoti ir išlaikyti į narius orientuotą vidinę organizacijos kultūrą. 

ORGANIZACIJOS VEIKLOS VEIKSMINGUMO DIDINIMAS 

1. Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti LiPSA vidinius dokumentus; 

2. Užtikrinti LiPSA finansinį stabilumą; 

3. Užtikrinti LiPSA materialinių išteklių bazę; 

4. Užtikrinti efektyvų komunikacijos kanalų panaudojimą; 

5. Sukurti ir plėtoti komandiniu darbu grįstos organizacijos sistemą; 

6. Efektyvinti organizacinės veiklos planavimą ir vykdymą. 

PROFESINIO ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO TOBULINIMAS 

1. Stiprinti bendradarbiavimą su NVO regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; 

2. Stiprinti LiPSA atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; 

3. Stiprinti LiPSA tarpsektorinį bendradarbiavimą įgyvendinant visuomenei naudingas veiklas; 

4. Aktyviai ugdyti visuomenės psichologines kompetencijas. 

 



 
 

Darbo su nariais efektyvumo didinimas 

1) Diegti naujas darbo su nariais formas 

a. LiPSA Biuro žmogiškųjų išteklių Kauno koordinatorė, viceprezidentas bei 

prezidentas sėkmingai sukūrė mentorystės sistemos programos aprašą bei yra 

pradėtas procesas programos vykdymo. Mentorystės sistemos programą peržiūrėjo 

LiPSA biuras, Revizijos komisija bei po visų peržiūrų buvo patvirtintas Prezidiumo 

posėdyje; 

b. Buvo sukurtas tik LiPSA nariams skirtas ir prieinamas aplankalas, kuriame yra 

įkeliami dauguma LiPSA organizuotų paskaitų/seminarų/diskusijų vaizdo įrašai. 

Taip suteikiant pridėtinę vertę LiPSA nariams. Šiuo metu LiPSA nariai turi prieigą 

prie keturių LiPSA paskaitų.  

c. LiPSA nariams buvo pradėta suteikti pirmumo teisę užsiregistruoti į LiPSA 

organizuojamas paskaitas/seminarus/diskusijas/kongresus; 

 

2) Skatinti tarpmiestinį LiPSA padalinių bendradarbiavimą; 

a. Atskirų padalinių veikla nebuvo atnaujinta; 

b. Buvo kuriamos atskiros miestų komandos LiPSA PsiDi’20 tradiciniam renginiui. 

Planuose buvo numatyta renginį organizuoti visuose LiPSA padalinių miestuose, 

tačiau dėl epidemiologinės situacijos bei dalyvių saugumo renginys buvo nukeltas į 

nuotolinę erdvę. Tradicinis LiPSA renginys turėjo savo organizacinius komitetus iš 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.  

 



 
 

 

3) Kurti erdves narių profesinio bendradarbiavimo skatinimui; 

a. Naujos erdvės narių profesinio bendradarbiavimo skatinimui nebuvo pradėtos kurti. 

 

4) Reguliariai ugdyti narių profesines ir bendrąsias kompetencijas; 

a. Rudenį buvo suorganizuoti dveji laiko valdymo mokymai, kurie vyko Kaune ir 

Vilniuje. Nariai turėjo galimybę išmokti laiko valdymo strategijų, teorijos bei kitos 

naudingos informacijos; 

 

b. Pagrindiniams LiPSA organams buvo suorganizuoti komandos formavimo mokymai 

ir užtikrintas jų tęstinumas. LiPSA Prezidiumo komanda turėjo dvejus mokymus, 

kuriuos vedė LiJOT valdybos narys. Taip pat LiPSA biuras turėjo dvejus komandos 

formavimo mokymus, kurių tęstinumas taip pat buvo užtikrintas. Mokymus vedė 

LJS „Žingsnis“ pirmininkas.  

 



 
 

 

c. LiPSA nariams užimantiems vadovavimo reikalaujančias pareigas buvo 

organizuojami transformacinės lyderystės mokymai, taip užtikrinant galimybę kuo 

kokybiškiau vadovauti savo komandai. Išviso buvo suorganizuoti treji 

transformacinės lyderystės mokymai ir apmokyti keturi LiPSA nariai. 

 

5) Formuoti ir išlaikyti į narius orientuotą vidinę organizacijos kultūrą. 

a. Kaip ir kiekvienais metais buvo sėkmingai įvykdyti LiPSA tradiciniai renginiai. 

Epidemiologinė situacija nesutrukdė sėkmingai įvykdyti Psichologų dienų 2020. 

Taip pat buvo suorganizuotas LiPSA 16-tasis Gimtadienis ir Kartu. Aktyviai 

rengiamos #1iš4 paskaitos bei renginiai. Rugsėjo mėnesį Įvykdyta #1iš4 

konferencija „Sutrikti ar ne?“, kurioje buvo pravestos 7 paskaitos/seminarai; 

 



 
 

 

b. Rudenio pradžioje tęsta tradicija suorganizuojant neformalius narių susirinkimus 

„Nauji nuotykiai su LiPSA“; 

 

c. Žiemos laikotarpyje buvo inicijuotas neformalus susiskambinimas, kurio metu 

dalyvaujantys nariai turėjo galimybę artimiau susipažinti bei linksmai praleisti laiką; 

d. Buvo pradėta rengti LiPSA krizinių situacijų organizacijoje valdymo reglamentą. 

Buvo sukurta darbo grupė bei įgyvendinta SSGG analizė, kuri tolimesniam darbui 

padės kryptingai parengti naują LiPSA reglamentą. 

 

 

 

 

 



 
 

Organizacijos veiklos veiksmingumo didinimas 

 

1) Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti LiPSA vidinius dokumentus; 

a. Likus mėnesiui iki LiPSA eilinio Visuotinio Narių susirinkimo buvo kuriamos darbo 

grupės, kurios peržiūrėjo pagrindinius LiPSA dokumentus. Buvo peržiūrėti LiPSA 

prezidiumo darbo reglamentas; LiPSA Visuotinio Narių susirinkimo reglamentas; 

LiPSA Narystės reglamentas; LiPSA duomenų apsaugos reglamentas; LiPSA Įstatai; 

LiPSA finansinių išteklių kontrolės taisyklių sudarymo reglamentas bei LiPSA Biuro 

darbo reglamentas. Trijų dokumentų redakcijos yra nešamos į Visuotinį Narių 

susirinkimą atnaujinimui. 

 

2) Užtikrinti LiPSA finansinį stabilumą; 

a. Buvo pateikta paraiška į Jaunimo reikalų departamento paskelbtą finansavimo 

konkursą „Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 

metais konkursas“. Finansavimas buvo gautas sėkmingai ir projekte aprašytoms 

organizacijos veikloms buvo skirta 17 136 Eur. 

b. Buvo pateikta paraišką Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo skyriaus finansavimo 

projektui. Finansavimas buvo gautas sėkmingai ir projekte aprašytoms organizacijos 

veikloms buvo skirta 589.30 Eur iš kurių buvo panaudota 546,19 Eur. 

 



 
 

c. Buvo pateikta paraiška į Iniciatyvos Kaunui „Vaikams ir jaunimui draugiškas 

miestas“ prioritetas „Įvairiapusis vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimas“ 

finansavimo konkursą. Finansavimo konkurso atsakymai yra vis dar laukiami. 

d. Buvo pastoviai renkami LiPSA narystės mokesčiai; 

e. Buvo renkami LiPSA apmokestintų renginių mokesčiai. 

 

3) Užtikrinti LiPSA materialinių išteklių bazę; 

a. Už dalį Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo skyriaus finansavimo projekto skirtas 

lėšas buvo įsigytas projektorius; 

b. Buvo planuojama atlikti LiPSA turimų materialinių išteklių inventorizaciją, tačiau 

dėl epidemiologinės padėties ši veikla buvo sustabdyta iki tol kol bus leidžiama 

saugiai tai atlikti; 

c. Jaunimo reikalų departamento paskelbtame finansavimo konkurse „Jaunimo 

organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkursas“ yra 

nusimatyta įsigyti spausdintuvą. 

 

4) Užtikrinti efektyvų komunikacijos kanalų panaudojimą; 

a. Aktyviai buvo ir iki šiol yra auginamas LiPSA Facebook sekėjų skaičius užtikrinant 

skelbiamų įrašų pastovumą ir dažnumą. Nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos LiPSA 

Facebook puslapyje padidėjo 261 sekėjais; 

b. Aktyviai buvo ir iki šiol yra auginamas LiPSA Instagram sekėjų skaičius užtikrinant 

skelbiamų įrašų pastovumą ir dažnumą; 



 
c. Buvo atkurta LiPSA Youtube platforma. Paskelbtos dvi paskaitos 

(„Neuropsichologijos požiūris į šizofreniją“ ir „Diskusija: dirbtinis intelektas 

psichologo kabinete“) 

 

5) Sukurti ir plėtoti komandiniu darbu grįstos organizacijos sistemą 

a. LiPSA Prezidiumui ir Biurui buvo organizuojami komandos formavimo mokymai. 

 

6) Efektyvinti organizacinės veiklos planavimą ir vykdymą 

a. Buvo sukurtas LiPSA Komandos bei LiPSA Prezidiumo Google darbo kalendoriai, 

kuriuose buvo planuojamos ateinančios veiklos bei įrašomos susitikimų datos bei 

laikai, taip akivaizdžiai matant LiPSA Komandos ir Prezidiumo užimtumą ir 

užtikrinant galimybę planuoti ir nusimatyti veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesinio organizacijos įvaizdžio tobulinimas 

 

1) Stiprinti bendradarbiavimą su NVO regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 

a. Bendradarbiaujant kartu su Kaunas2022 projektu „Randai“ per Psichologų dienas 

2020 buvo įgyvendinta paroda „Atsimerkę“. Parodos metu buvo galima pamatyti 

fotografijas ir žmonių istorijas apie emocinius ir fizinius randus; 

 

b. Buvo suorganizuoti treji transformacinės lyderystės mokymai organizacijų 

vadovams. Mokymuose dalyvavo dauguma LiPSA narių užimančių vadovaujančias 

pozicijas. Taip pat į mokymus buvo aktyviai kviečiami kitų organizacijų atstovai. 

Mokymuose dalyvavo LiMSA, LJS „Žingsnis“ bei Lietuvos moksleivių sąjungos 

vadovaujančias pozicijas užimantys nariai; 

 

 



 
 

c. LiPSA nariai prisidėjo prie LJS „Žingsnio“ inicijuoto projekto „Misija – sveikas 

Vilniaus jaunimas“. Prisijungę nariai padėjo su projekto idėjų generavimu bei 

įgyvendinimo; 

d. Bendradarbiaujant kartu su LiMSA buvo suorganizuota diskusija „Bipolinis 

sutrikimas 360 kampu“. Diskusija pritraukė didelį susidomėjimą bei dalyviams buvo 

suteikta galimybę diskusiją matyti gyvai „Youtube“ platformoje. Dalyviai galėjo 

išgirsti bipolinį sutrikimą turinčio asmens patirtį bei psichologo, psichoterapeuto 

įžvalgas ir žinias; 

 

e. Bendradarbiaujant kartu su VJOSAS buvo pradėta inicijuoti tyrimą apie Vilniaus 

jaunimo psichikos sveikatą. Prie tyrimo taip pat prisijungė ir LiMSA atstovai; 

f. Bendradarbiaujant kartu su Vaikų linija buvo suorganizuotas paskaitų ciklas apie 

patyčias.  

 

2) Stiprinti LiPSA atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 

a. Buvo sudalyvauta ir atstovaujama LiPSA LiJOT 50-oje eilinėje bei 51-oje neeilinėje 

Asamblėjoje; 

b. Trys LiPSA nariai atstovavo LiJOT organizuojamame Žiemos forume; 

c. LiPSA nacionalinis atstovas dalyvavo ir atstovavo LiPSA EFPSA organizuotame 

EB&MR; 

 



 
 

d. LiPSA nacionalinis atstovas dalyvavo ir atstovavo rudens EFPSA Generalinėje 

Asamblėjoje; 

e. LiPSA Prezidentas ir Viceprezidentas dalyvavo ir atstovavo organizaciją VJOSAS 

Asamblėjose. 

 

3) Stiprinti LiPSA tarpsektorinį bendradarbiavimą įgyvendinant visuomenei naudingas veiklas 

a. Suorganizuota diskusija bendradarbiaujant su IT specialistų „Dirbtinis intelektas 

psichologo kabinete“; 

 

b. Suorganizuota diskusija bendradarbiaujant su socialiniu darbuotoju bei asmeniu iš 

vaikų namų „Užaugau vaikų namuose, o kas toliau?“. 

 



 
 

4) Aktyviai ugdyti visuomenės psichologines kompetencijas 

a. Bendradarbiaujant su ESN buvo suorganizuotas paskaitų ciklas ir mokymai užsienio 

studentams apie psichologinę bei psichikos sveikatą; 

b. Buvo įgyvendintas LiPSA tradicinis renginys Psichologų dienos 2020 „O kas už 

durų?“. Iš viso buvo suorganizuotos 7 paskaitos/seminarai skirtingomis psichologijos 

temomis, taip pat suorganizuotos trys parodos „Atsimerkę“ Kaune, Vilniuje ir 

Klaipėdoje; 

c. Suorganizuota didelio susidomėjimo sulaukusi paskaita „Neuropsichologijos 

požiūris į šizofreniją“; 

d. Suorganizuota „#1iš4“ „Sutrikti ar ne“ konferencija Vilniuje. Konferencija sulaukė 

didelio susidomėjimo. Konferencijos metu buvo gryninamos žinios apie konkrečius 

psichikos sveikatos sutrikimus, tokius kaip depresija, šizofrenija, autizmas ir t.t. Taip 

pat kalbėta apie tai, kaip tinkamai palaikyti ryšius su psichikos sveikatos sutrikimą 

turinčiu žmogumi, kaip šie žmonės integruojami į švietimo įstaigas, darbo rinką bei 

siekta pateikti praktinių patarimų, kaip padėti su psichikos sveikatos sutrikimais 

susiduriantiems pažįstamiems ir artimiesiems.  Iš viso buvo suorganizuotos 7 

paskaitos/seminarai. 

 

e. Suorganizuota edukacinės psichologijos konferencija „Psichologiniai iššūkiai 

nuotolinio ugdymo metu – mokiniams, mokytojams, tėvams“. Konferencijoje buvo 

suorganizuotos 7 paskaitos/seminarai/diskusijos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LiPSA Prezidiumo veiklos ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prezidiumo veikla 2020 m. sausio 1 d. 2021 m. kovo 31 d. laikotarpiu 

 

➢ 2020 m. – 2021 m. LiPSA Prezidiumas išviso turėjo 16 posėdžių; 

➢ Suorganizuoti dveji komandos formavimo mokymai LiPSA Prezidiumui; 

➢ Buvo sušauktas eilinis Visuotinis narių susirinkimas; 

➢ LiPSA atstovavo LiJOT 50-oje ir 51-oje Asamblėjose, VJOSAS neeilinėse Asamblėjose ir 

EFPSA Generalinėje Asamblėjoje; 

➢ Sėkmingai įgyvendintas JRD projektas „Žiniomis ir praktika grįstas psichologinis 

švietimas“ (2019 – 2020 m.) - išsamiau metinėje finansų ataskaitoje;  

➢ Sėkmingai gautas finansavimas JRD projektui „Augame kartu su LiPSA“ (2020 – 2022 

m.); 

➢ Sėkmingai įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo projektas „#1iš4: apie 

psichikos sveikatą moksleiviams“ - išsamiau metinėje finansų ataskaitoje;  

➢ Inicijuotas naujų finansų šaltinių pritraukimas rašant projektą Kauno Iniciatyvų 

skelbiamame finansiniame konkurse „Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas“ prioritetas 

„Įvairiapusis vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimas“;  

➢ Vykdyti / vykdomi tarptautiniai EFPSA projektai “Mind the Mind - to combat the stigma 

of mental disorders” ir “Better Together”;  

➢ Inicijuoti tradiciniai LiPSA renginiai;  

➢ Aktyviai vykdytos socialinės kampanijos #1iš4 veiklos.  

 



 
 

LiPSA Prezidiumo narių veiklos 2020 m. rugpjūčio 21 d. – 2021 m. kovo 31 d. laikotarpiu 

LiPSA Prezidento veikla: 

➢ Sistemingai organizuoti ir protokoluoti Prezidiumo posėdžiai. Iš viso buvo surengta 10 

posėdžių, kurių metu buvo pirmininkaujama, aptariami ir sprendžiami aktualūs LiPSA 

klausimai; 

➢ Inicijuotas metinio plano kūrimas kartu su Prezidiumu. Taip pat prie metinio plano buvo 

kviečiami prisidėti LiPSA Biuro nariai; 

➢ Sistemingai vykdoma strategija, remiantis parašytu metiniu planu ir plano vykdymo 

užtikrinimas; 

➢ Užtikrintas pastovus metinio plano peržiūrėjimas ir redagavimas Prezidiumo posėdžių metu; 

➢ Inicijuota LiPSA veiklos SSGG analizė; 

➢ Atstovavimas nacionaliniu lygmeniu. Dalyvauta: 

o  LiJOT vykdomo projekto „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo 

viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas" Nacionalinių jaunimo reikalų 

komiteto darbo grupėse; 

o LiJOT neeilinėje 51-oje Asamblėjoje; 

o VJOSAS neeilinėje Asamblėjoje bei vadovų klubuose; 

➢ Atstovavimas tarptautiniu lygmeniu EFPSA vadovų susiskambinimuose; 

➢ Sėkmingai parašytas ir įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo projektas 

„#1iš4: apie psichikos sveikatą moksleiviams“ - išsamiau metinėje finansų ataskaitoje;  

➢ Suorganizuoti renginiai: 

o  „Neuropsichologijos požiūris į šizofreniją“; 

o „Diskusija: dirbtinis intelektas psichologo kabinete“. 

➢  

LiPSA Viceprezidento veiklos: 

➢ Viceprezidentė įvykdė 16 susitikimų Biuro komandomis. Jų metu padėjo pradėti 

komandoms darbus, aiškintis jų poreikius ir kylančias problemas; 

➢ Vykdytos pastovios Biuro komandos atrankos, taip užtikrinant Biuro komandos narių 

skaičių, veiklos pastovumą ir plėtimą; 



 
➢ Dalyvauta LiJOT vykdomo projekto „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo 

viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas" Nacionalinių jaunimo reikalų komiteto 

darbo grupėse 

➢ Koordinuoti transformacinio vadovavimo mokymai, kuriuos vedė organizacinis psichologas 

Tadas Vadvilavičius. Iš viso suorganizuoti 3 mokymų kursai. 

➢ Suorganizuoti dveji komandos formavimo mokymai Biurui; 

➢ Sėkmingai parašytas ir įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo projektas 

„#1iš4: apie psichikos sveikatą moksleiviams“ - išsamiau metinėje finansų ataskaitoje;  

➢ Atstovauta Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų darbo grupėse, kurių metu kalbėta apie 

jaunimo organizacijų Vilniaus mieste finansavimo poreikius; 

➢ Inicijuota ir sėkmingai įgyvendinta konferencija „Psichologiniai iššūkiai nuotolinio ugdymo 

metu – mokiniams, mokytojams, tėvams“; 

LiPSA Projektų vadovo veiklos: 

➢ Suorganizuoti tradiciniai LiPSA renginiai nuotolinėje erdvėje – Psichologų dienos’20, 16-

tas LiPSA gimtadienis;  

➢ Sukurta Psichologų dienų atmintinė koordinatoriui;  

➢ Prisidėta prie metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo;  

➢ Pradėtas bendradarbiavimas su stovykla-festivaliu Kempfestas;  

➢ Suorganizuota diskusija ,,Užaugau vaikų namuose, o kas toliau?“;  

➢ Bendradarbiaujant su Erasmus studentų tinklu (ESN), suorganizuotos trys paskaitos ir vieni 

mokymai užsienio šalių studentams apie psichikos sveikatą;  

➢ Prisidėta prie nuotolinės konferencijos ,,Psichologiniai iššūkiai nuotolinio ugdymo metu – 

mokiniams, mokytojams, tėvams“ organizavimo;  

➢ Prisidėta prie nominacijų įteikimo tradicijos Visuotinio susirinkimo metu; 

LiPSA Finansininko veiklos: 

➢ Parengtas 2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys; II pusmečio ir metinis pajamų-sąnaudų 

balansas; Vilniaus m. Neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo ugdymo finansavimo 

projekto neformaliojo biudžeto sąmata bei lėšų panaudojimo ataskaita; parengta IV ketvirčio 

JRD sąmata; prisidėta prie III ketvirčio JRD sąmatos rengimo;  

➢ Sėkmingai parašytas ir įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo projektas 

„#1iš4: apie psichikos sveikatą moksleiviams“ - išsamiau metinėje finansų ataskaitoje;  



 
➢ Prisidėta prie Jaunimo reikalų departamento finansavimo projekto įgyvendinimo „Augame 

kartu su LiPSA“; 

➢ Aktyviai dalyvavau visuose Prezidiumo posėdžiuose;  

➢ Sukurti finansinių ataskaitų šablonai ir gairės kaip juos pildyti; 

➢ Prisidėta prie metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo;  

➢ Inicijuotas pilnas perėjimas prie LiPSA PVM sąskaitų faktūrų tvarkymo elektroniniu būdu;  

➢ Prisidėta prie LiPSA Goes Out veiklos kūrimo;  

➢ Koordinuotas Prekybos ir paramos fondo "Dabar" finansavimo konkurso paraiškos rašymo 

procesas; 

➢ Suorganizuotas ir įgyvendintas LiPSA gimtadienis ir kartu'20;  

➢ Prisidėta prie nominacijų įteikimo tradicijos Visuotinio susirinkimo metu tradicijos;  

➢ Prisidėta prie LJS „Žingsnis“ „Misija - sveikas Vilniaus jaunimas“ projekto organizavimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LiPSA Nacionalinio atstovo veiklos 

ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

➢ LiPSA atstovauta EFPSA renginiuose (Kongrese ir EB&MR);  

➢ Įgyvendinamas EFPSA projektas “Mind the Mind - to Combat the Stigma of Mental 

Disorders”. 

Plačiau apie projektą:  

• Išviso buvo atliktos 7 atrankos skirtingoms miestų grupėms, norint atrinkti 

motyvuotus savanorius; 

• Pravesti 3 mokymai skirtingoms miestų grupėms siekiant kokybiškai paruošti 

savanorius; 

• Pravesti 2 informaciniai susitikimai; 

• Pravesti 2 neformalūs pokalbiai stiprinant savanorių ir koordinatorių ryšį; 

• Užsiregistravusių savanorių skaičius - 74 , o išlikusių ir veikiančių – 45;  

• Pravestos specialios „Mind the Mind“ paskaitos apie Depresiją ir nerimą bei 

potraumatinio streso sutrikimą;  

• Dėl epidemiologinės situacijos šalyje ribojimų kol kas užsiėmimų nebuvo 

galima pravesti. 

 

➢ Įgyvendinamas EFPSA projektas “Better Together”.  

Plačiau apie projektą:  

• 10 užsiregistravusių savanorių, 4 tęsiantys veiklą;  

• Suorganizuoti vieni fasilitacijos mokymai savanoriams paruošti; 

• Dėl epidemiologinės situacijos šalyje ribojimų kol kas užsiėmimų nebuvo 

galima pravesti. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LiPSA padalinių veiklos ataskaita 2020-

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

➢ Rudens pradžioje tęsta tradicija suorganizuojant neformalius narių susirinkimus „Nauji 

nuotykiai su LiPSA“. Susitikimai buvo suorganizuoti Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje; 

➢ Psichologų dienų organizaciniai komitetai apėmė LiPSA visus padalinius Kauną, Vilnių 

bei Klaipėdą; 

➢ Dėl epidemiologinės situacijos ir saugumo nebuvo galimybės organizuoti renginius gyvai 

skirtinguose padaliniuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. LiPSA Biuro veiklos ataskaita 2020-

2021 m. 

 

 

 

 

 

 



 
 

➢ 2020 m. rugsėjo mėnesį pradėtos vykdyti Biuro komandos atrankos; 

➢ Per rugsėjo ir spalio mėnesius suburtos viešųjų ryšių, mokslinė, žmogiškųjų išteklių ir 

socialinės kampanijos #1iš4 komandos; Nuo šių metų vasario mėnesio pradėti burti ir 

formuoti mokymų komanda; 

➢ Į Biuro komandą įtraukta 13 LiPSA narių ir viena LiPSA asocijuota dalyvė; 

➢ Viceprezidentė įvykdė 16 susitikimų Biuro komandomis. Jų metu padėjo pradėti 

komandoms darbus, aiškintis jų poreikius ir kylančias problemas; 

➢ Biuro komandai suorganizuoti dveji komandos formavimo mokymai su LJS 

„Žingsnis“ vadovu Eimantu Butkumi ir užtikrintas komandos formavimo tęstinumas; 

➢ Biuro komanda turėjo 5 bendrus posėdžius, kur kalbėjo apie tai, kaip jiems sekasi kartu 

dirbti, dalinosi grįžtamuoju ryšiu, stiprino tarpusavio komunikaciją ir daug diskutavo 

apie vidinės komunikacijos organizacijoje sistemas; 

➢ Mokslinė komanda palaikė pastovų informacijos psichologinėmis temomis skleidimą 

ruošdama trumpus informacinius tekstus apie įvairias psichologijos temas bei 

paminėdama šventines/minėtinas dienas. Taip pat parengė tris interviu 

psichologinėmis temomis su Lietuvoje žinomais specialistais; 

➢ Viešųjų ryšių komanda dirbo ties pastovios, efektyvios ir kokybiškos informacijos 

sklaidos socialiniuose tinkluose užtikrinimu. Nuo gruodžio mėnesio komanda pradėjo 

dirbti su naujienlaiškių nariams apie svarbiausias mėnesio naujienas kūrimu, taip pat 

maketų, skirtų šventinių dienų minėjimui bei knygų, filmų ir serialų rekomendacijų 

publikavimu. 

➢ #1iš4 komanda komunikavo apie planuojamas aktualias veiklas organizacijai dirbant 

su psichikos sveikatos tema, talkino kitoms nevyriausybinėms organizacijoms kalbant 

apie psichikos sveikatos temas – dalyvavo „Jaunimas yra“  live dskusijoje, LMS 

diskusijoje, vedė nuotolinius mokymus LMS Žiemos forume, vedė nuotolinius 

mokymus LJS „Žingsnis“ stovykloje; 

➢ Žmogiškųjų išteklių komanda prisidėjo prie LiPSA mentorystės programos rašymo, 

neformalių LiPSA renginių organizavimo. Šiuo metu komanda aktyviai dirba 

aiškindamasi visinės komunikacijos organizacijoje poreikius bei ruošia komunikacijos 

planą, dirba su neformalių veiklų planavimu, rengiasi darbui su vidinėmis 

organizacijos struktūromis, planuoja „Atvirumo vakarus“, aiškinasi naujų darbo su 

nariais formų efektyvumą. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos LiPSA veiklai  

2021 m. - 2022 m. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rekomendacijos įgyvendinant strategiją 

➢ Rekomenduojama skirti dėmesį LiPSA vertybių išsigryninimui ir apsirašymui sukuriant 

darbo grupę, kadangi tai padėtų išvengti vertybinių nesutarimų organizacijoje skleidžiant 

informaciją visuomenei bei formuojant organizacijos kultūrą; 

➢ Rekomenduojama skirti daugiau dėmesio nariams, sukuriant “Naujoko paketą”, pradedant 

aktyviai vykdyti mentorystės programą, tokiu būdu aktyviai įtraukiant naujus narius į 

LiPSA veiklas ir supažindinant su organizacijos struktūra bei kultūra; 

➢ Rekomenduojama gerinti LiPSA vidinių ir išorinių veiklų komunikaciją. Rekomenduojama 

sukurti komunikacijos planus, kurie padėtų efektyviai komunikuoti su nariais; 

➢ Rekomenduojama sumažinti finansinę priklausomybę nuo Jaunimo reikalų departamento 

finansavimo projekto ir paskirstyti planuojamas išlaidas tarp projektų taip, kad vienas 

finansavimo projektas nesudarytų 50% bendro biudžeto dalies; 

➢ Rekomenduojama neapsiriboti nacionaliniais finansavimo projektų konkursais ir skirti 

dėmesio tarptautinių projektų konkursų paieškoms ir aplikavimu į juos; 

➢ Rekomenduojama kiekvieną mėnesį sekti “Instagram” sekėjų skaičiaus ir aktyvumo 

statistiką bei ją užsirašyti, kad būtų galima įsivertinti pasiektus rezultatus įgyvendinant 

strategiją; 

➢ Rekomenduojama atkurti arba sukurti naują LiPSA “LinkedIn” profilį ir aktyviai dalintis 

informacija; 

➢ Rekomenduojama sukurti komandiniu darbu grįstą sistemą parašant veiklą apibrėžiantį 

reglamentą; 

➢ Rekomenduojama suorganizuoti mokymus apie tikslingą veiklos strateginį planavimą ir 

įgyvendinimą. 

 

Rekomendacijos Prezidiumo veiklai 

 

➢ Rekomenduojama, siekiant palengvinti Prezidento krūvius, išskirti asmenį atsakingą už 

organizacijos atstovavimą ne tik tarptautiniu lygmeniu, bet ir nacionaliniu; 

➢ Rekomenduojama kiekvieno posėdžio metu reflektuoti apie nuveiktas veiklas, jų kokybę 

bei suteikti kiekvienam Prezidiumo nariui grįžtamąjį ryšį apie veiklą; 

 



 
 

➢ Rekomenduojama gerinti komunikacijos kokybę skatinant informaciją perduoti per kelis 

komunikacijos šaltinius (el. paštas, Facebook susirašinėjimas ir grupė), taip užtikrinant, 

kad visa svarbi informacija bus perduota kiekvienam Prezidiumo nariui; 

➢ Rekomenduojama skatinti Prezidiumo narių pasiruošimą posėdžiams, suteikiant visą 

reikalingą informaciją prieš posėdį ir ateinant ją išanalizavus ir pasiruošus svarstytinus 

klausimus; 

➢ Rekomenduojama, kad kiekvienas Prezidiumo narys pamatęs informaciją, kuri reikalauja 

nuomonės išreiškimo ją ir suteiktų, neatsižvelgiant į tai ar nuomonė sutampa su kitų 

➢ Prezidiumo narių nuomone. Taip pat gavus informaciją pranešti, kad informacija buvo 

gauta ir į ją bus atsakyta; 

➢ Rekomenduojama prieš nešant svarstytinus klausimus į Prezidiumo posėdį surinkti 

nuomonę iš kitų LiPSA struktūrinių organų, taip užtikrinant, kad priimti sprendimai atitiks 

visų struktūrinių organų nuomonę; 

➢ Rekomenduojama aiškiai išskirti vykdomų veiklų priežastis LiPSA bendruomenei tam, kad 

visi suprastų daromų veiklų reikšmę ir prasmę. 

 

Rekomendacijos Biuro veiklai 

 

➢ Rekomenduojama sistemiškiau ir kokybiškiau vykdyti socialinės kampanijos “#1iš4” 

veiklas, siekiant pagerinti atstovavimą psichikos sveikatos srityje. Išskirti veiklos 

pagrindinius tikslus ir siekti jų įgyvendinimo; 

➢ Rekomenduojama Biuro posėdžių protokolus ir darbotvarkes skelbti viešai; 

➢ Daugiau dėmesio skirti naujų Biuro narių integracijai į organizacijos veiklą, taip pat 

konkrečias veiklas komandoje į kurią prisijungė, kad nariai galėtų saugiau jaustis, drąsiai 

išsakyti kilusias problemas;  

➢ Daugiau dėmesio skirti ne tik neigiamo, bet ir teigiamo grįžtamojo ryšio suteikimui už 

atliekamus Biure darbus;  

➢ Daugiau dėmesio skirti Biuro komandos bendradarbiavimui su Prezidiumu, kad Biuras 

visada galėtų jaustis pakankamai įsitraukęs ir lygiavertis LiPSA struktūrinis organas;  

➢ Užtikrinti kokybišką patirties perdavimą keičiantis LiPSA Biuro komandų sudėtims ir 

aiškiai persiskirstyti darbus tarp atskirų Biuro komandų, kada pasikeičia asmenys, kad 

kiekvienam Biuro nariui darbas būtų tikrai suprantamas ir jis tame matytų prasmę;  



 
 

➢ Skirti daugiau individualizuoto dėmesio Biuro nariams, kad jie galėtų jaustis išgirsti kaip 

individualios asmenybės ir reikalingi komandoje;  

➢ Siekti aiškios, suprantamos ir paprastos kiekvienam Biuro nariui komunikacijos;  

➢ Skatinti Biuro narių intelektinę stimuliaciją - skatinti įgyvendinti kuo daugiau savo 

asmeninių idėjų, tokiu būdu siekiant išlaikyti motyvaciją veiklai;  

➢ Daugiau dėmesio skirti pastoviam LiPSA bendrų tikslų priminimui, kad Biuro nariai 

visada suprastų prasmę, kodėl daro vienus ar kitus dalykus. Lygiai taip pat aiškiai išsiskirti, 

aiškius ir kiekvienam suprantamus žingsnius kaip to siekti. 

 

Rekomendacijos Padalinių veiklai 

 

➢ Rekomenduojama inicijuoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Padalinių atnaujinimą; 

➢ Rekomenduojama LiPSA tradicinius renginius, tokius kaip Psichologų dienos, #1iš4 

konferencijos, LiPSA vasaros stovyklas organizuoti vis kituose miestuose, taip užtikrinant 

padalinių veiklos aktyvumą ir naujų narių pritraukimą į miestų padalinius; 

➢ Rekomenduojama organizuoti neoficialius susitikimus skirtinguose Padalinių miestuose  

 

Rekomendacijos įgyvendinant tradicinius LiPSA renginius 

 

➢ Prieš pradedant įgyvendinti tradicinį LiPSA renginį, rekomenduojama kiekvieną 

organizacinio komiteto narį detaliai supažindinti su pareigybėmis, kad kiekvienas narys 

tiksliai žinotų, kas yra jo atsakomybė; 

➢ Rekomenduojama organizuoti bent vienus mokymus organizaciniam komitetui ir stengtis 

užtikrinti, kad visi nariai dalyvautų mokymuose. Jeigu niekaip nepavyksta rasti laiko, 

tinkančio visiems nariams, užtikrinti, kad dalyvautų kiek įmanoma daugiau organizacinio 

komiteto narių; 

➢ Rekomenduojama pradėti renginių organizavimą kiek įmanoma anksčiau; 

➢ Rekomenduojama paprašyti kiekvieno lektoriaus telefono numerio, kad kilus 

nesklandumams būtų galima greitai susisiekti; 

➢ Siekiant išvengti mažo dalyvių skaičiaus renginiuose, rekomenduojama susidaryti sąrašą 

žmonių, kurie nuolat dalyvauja renginiuose ir paklausti, ar jie planuoja dalyvauti; 



 
 

➢ Rekomenduojama bendradarbiauti su partneriais ir išsiųsti kvietimus organizacijos 

prezidentams, kad jie pasidalintų vidinėse grupėse su nariais trumpai papasakojant, kokie 

lektoriai dalyvaus, kokios aptariamos temos; 

➢ Rekomenduojama dažniau organizacinio komiteto nariams reflektuoti apie tai, kaip sekasi 

atlikti užduotis, ar nekyla sunkumų, ar nereikia pagalbos; 

➢ Rekomenduojama rasti laiko neformaliam organizacinio komiteto bendravimui, taip 

stiprinant tarpusavio ryšį ir užtikrinant sklandesnį komandos darbą. 


