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Kontaktai

Rotary International Apygarda 1462

Įmonės kodas: 195734244
PVM mokėtojo statuso nėra
Paramos gavėjo statusas nuo 2014-05-26
Apygarda veikia pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą, kitus aktualius
teisės aktus, savo įstatus ir tarptautinės organizacijos Rotary International gaires.
2020-2021 metų Valdytoja Viktorija Trimbel
Lituanica International Rotary klubas

Pagrindiniai kontaktai ir informacija elektroninėje erdvėje:

www.rotary1462.org
https://www.facebook.com/rotarylithuania
Generalinė sekretorė Edita Katinaitė-Kalčiūnienė
+370 687 40908
admin@rotary.lt
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Rengiant veiklos ataskaitą, tekstus, nuotraukas ir kitą informaciją ruošė:
Valdytoja Viktorija Trimbel, Iždininkas Valentinas Vaškevičius, Generalinė sekretorė Edita Katinaitė-Kalčiūnienė, Interact komiteto
pirmininkė ir Nominuotoji Valdytoja 2022-2023 Jurgita Turulienė, Viešųjų ryšių komiteto vice-pirmininkė Bernadeta Milčė, Narystės
komiteto pirmininkas Marius Plitninkas, Veiklos procesų komiteto pirmininkas Vykintas Zulonas, Rotaract tarybos pirmininkė Gabrielė
Gegevičiūtė, Valdytojos asmeninės asistentė Gabija Trimbel ir Kamilė Trimbel, taip pat buvo panaudota informacija, publikuota
apygardos interneto svetainės www.rotary1462.org naujienų skiltyje.
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Rotary atveria galimybes
Rotary organizacijos veikla yra pagrįsta nuolatine

2020-2021

lyderių

Kiekvienais

prezidentas buvo Holger Knaack iš Vokietijos

finansiniais metais, kurių pradžia yra liepos 1d., o

Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary klubo, savo

pabaiga

metų

kaita

bei

birželio

atsinaujinimu.
30d.

visuose

klubuose,

metų

tema

Rotary

pasirinkęs

International

šūkį

"Rotary

(RI)

Opens

apygardose ir pasaulinėje organizacijoje keičiasi

Opportunities" - "Rotary atveria galimybes". Šis

vadovai ir jų komandos.

šūkis, nors parinktas gerokai iš anksto, tapo itin
aktualiu 2020-2021 metais, kai visiems teko atrasti

Organizacijos veikla vyksta klubų lygyje, klubai

naujas veikimo galimybes COVID-19 pandemijos

jungiasi į apygardas, kurios formuoja zonas.

akivaizdoje iš esmės pasikeitusiame pasaulyje.

Lietuva priklauso 18 zonai kartu su Danija, Farerų

Lietuvos Rotary International apygardai 1462,

salomis, Grenlandija, Islandija, Norvegija, Lenkija ir

skaičiavusiai

pietine Švedija. Pasaulinės organizacijos būstinė

savarankiškos

yra JAV, Evanstone, Illinojaus valstijoje.

istorijoje vadovavo moteris, 2020-2021 Valdytoja

septintuosius
apygardos

nepriklausomos

metus,

pirmą

kartą

Viktorija Trimbel iš Rotary klubo "Lituanica
Formaliai

Lietuvos

International", strateginio ir finansų valdymo,

apygardai priklauso tik Rotary klubai, tačiau savo

Rotary

International

1462

skaitmeninio verslo ekspertė, Rotary organizacijos

bendruomenės dalimi laikome ir kitus klubus:

nare esanti jau daugiau nei 17 metų, už aktyvią

Rotaract, Interact, RotaKids ir Inner Wheel klubus,

veiklą bei rezultatus apdovanota Paul Harris Fellow

bendradarbiaudami su jais apygardos veiklose ir

ženklu ir Nacionaliniu Rotary apdovanojimu.

projektuose.
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Strateginiai prioritetai
2020 metais tiek Rotary International tarptautinė organizacija, tiek Lietuvos Rotary apygarda pradėjo
įgyvendinti naująją 2020-2025 metų strategiją, kurios tikslas iš esmės atsinaujinti, išplėsti veiklos aprėptį,
auginti narių skaičių, ypač jaunimo ir moterų, didinti jų įsitraukimą ir pasitenkinimą narystės patirtimi, kurti
partnerystes su kitomis organizacijomis, inovuoti ir užtikrinti, kad Rotary veikla būtų aktuali ir patraukli
šiuolaikinio pasaulio žmonėms.
Penkiems metams pasauliniu mąstu buvo pasirinkti keturi strateginiai prioritetai, paremti naujaja žinomumo
didinimo kampanija "People of Action" - "Veiksmo žmonės". Jeigu apie 74% žmonių yra girdėję Rotary
pavadinimą, net 35% nelabai susigaudo, ką Rotary daro, įskaitant pačius rotariečius savo klube.

#1

IMPACT
POVEIKIS
Veiksmo žmonės yra efektyvūs
problemų sprendėjai

#3

ENGAGEMENT
ĮSITRAUKIMAS

Veiksmo žmonės stengiasi suprasti
kitų poreikius

#2

REACH
APRĖPTIS

Veiksmo žmonės įkvėpia ir paskatina
vienas kitą

#4

ADAPT
POKYTIS

Veiksmo žmonės yra išradingi, verslūs
ir atsparūs

Pagal tarptautinę strategiją Lietuvos Rotary apygarda pasitvirtino savo 2020-2025 metų veiklos strategiją,
o Valdytoja Viktorija Trimbel savo kadencijos metu pasirinko šiuos keturis bendruosius strateginius
prioritetus - (1) didinti poveikį bendradarbiaujant vieniems su kitais, (2) plačiau aprėpti skirtingas
visuomenės grupes ir paskatinti prisijungti į Rotary judėjimą, (3) įprasminti narių patirtį ir (4)
drąsiai tobulėti, pagal kuriuos buvo sudarytas ir 2020 m. spalio 24 d. Konferencijoje patvirtintas
apygardos 2020-2021 veiklos planas, bei keturis asmeninius prioritetus ir dėmesio sritis - (i)
tarptautiškumo didinimą, (ii) gyvas vertybes, (iii) gebėjimą keistis ir sėkmingai veikti naujomis
aplinkybėmis ir (iv) pastangų sutelkimą ir fokusą.
Strategiškai buvo apsispręsta 2020-2021 metų veiklos plane nenustatyti formalių skaitinių rodiklių, vietoj jų
apsibrėžti veiklos gaires ir kryptis bei siekti įkvėpti klubus bendrai veiklai. Apygardos nariai - klubai - veikia
kaip atskiri ir savarankiški juridiniai asmenys. Apygardos Valdytojas iš esmės neturi jokių formalių galių
bendruomenės narių - rotariečių atžvilgiu, nes jie yra ne apygardos, o savo klubų nariai. Todėl ir 20202021 apygardos veiklos ir komandos veikimo vizija buvo ne tradicinė piramidinė hierarchinė struktūra, o
greičiau apversta piramidė, kur Valdytoja su savo komanda veikia ne kaip nurodymų dalintojai, o kaip
kompetencijos ir idėjų centrai, padedantys klubams sėkmingai įgyvendinti jų individualias strategijas ir
koordinuojantys bendro veikimo kryptį didesniam poveikiui. Šis požiūris buvo pakankamai ryškus vertybinis
pokytis, ir dalis klubų užtruko jį priimti, vis dar laukdami nurodymų "iš aukščiau".
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Jeigu paklaustume kelių skirtingų rotariečių, kas yra Rotary, išgirstume daug įvairių skirtingų atsakymų.
Dažnai patys Rotary nariai organizaciją suvokia visų pirma kaip labdaros ir paramos instituciją, pamiršdami
kitus svarbius klubinės organizacijos aspektus, ateinančius iš pačių organizacijos šaknų.
Rotary yra laikoma seniausiu pasaulyje socialiniu tinklu. Rotary įkūrėjas Paul Haris 1911 metais veikale
"Rational Rotarianism" rašė, kad Rotary veikla turi apimti racionalų verslo, pilietiškumo ir geros bičiulystės
santykį: "Life in Rotary should consist of a rational mixture of business with civic activities and good
fellowship“. Valdytoja Viktorija Trimbel tai įvardijo kaip trimatę Rotary patirtį - "Rotary 3D Experience:
Diversity, Discovery & Delivery", kuri lietuviškai galėtų būti vadinama "3i": Įvairovė, Idėjos &
Įgyvendinimas.
Visi šie trys Rotary veiklos aspektai yra lygiaverčiai ir svarbūs; klubai, kurių veikloje dominuoja tik vienas
kuris iš šių aspektų, rizikuoja narių nubyrėjimu ir/arba nepakankamai išnaudoja narystės galimybes.
Malonu, kad ši klubų veiklos vizija sudomino kelis apygardos Rotary klubus, kurie pasirinko, planuodami
klubo renginius ir veiklas, proporcingai skirti dėmesio visiems šiems trims Rotary patirties aspektams.

DEI - diversity, equity & inclusion (įvairovė, lygios teisės ir galimybės bei įtraukimas), yra viena
kertinių Rotary International dėmesio sričių pastaraisiais metais. Nors įvairovė tarsi užkoduota tradicinėje
Rotary klubų struktūroje, į narius kviečiant skirtingų sričių ir profesijų atstovus, tačiau lyčių balansas dar
nėra pasiektas - Lietuvoje vis dar dominuoja vienos lyties narių klubai (apie LGBT+ atstovus Lietuvos
Rotary tarpe girdėti neteko). Vis tik pokyčiai pamažu atsiranda - net keli vienos lyties klubai į savo narių
tarpą neseniai priėmė kitos lyties narį ir tapo mišriu, pavyzdžiui tradiciškai moteriškas Šiaulių "Harmonija"
Rotary klubas priėme narį vyrą, o tradiciškai vyriškas, vienas seniausių Marijampolės Rotary klubas priėmė
narę moterį, buvusią rotaraktietę.

2020-2021 metais Rotary International taip pat atnaujino ir papildė septynias fokuso sritis (Areas of Focus),
kurioms skiriamas didžiausias dėmesys ir finansavimo prioritetas - septintąja fokuso sritimi tapo
aplinkosauga, šalia taikos skatinimo, kovos su ligomis, švaraus vandens, sanitarijos ir higienos užtikrinimo,
motinų ir vaiko apsaugos, švietimo ir bazinio raštingumo suteikimo bei paskatų vietos bendruomenių
ekonominiams augimui.
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2020-2021 tikslai
Nors tebesitęsianti COVID-19 pandemija bei griežti karantinai Lietuvoje ir visame pasaulyje, tame tarpe
Rotary International oficialus draudimas Valdytojams, asistentams ir kitiems pareigūnams keliauti bei
organizuoti gyvus susitikimus, pakoregavo tam tikrus išsikeltus tikslus, apibendrinant, apygardai pavyko
proaktyviai prisitaikyti prie pasikeitusių veikimo aplinkybių ir pasiekti absoliučią daugumą išsikeltų tikslų.

1 prioritetas - didinkim poveikį
Rotary bendruomenė - efektyvūs problemų sprendėjai, VEIKSMO ŽMONĖS. Prieš 116 metų mes
sukūrėme naują savanoryste ir tarpusavio bendryste pagrįstą organizacijos modelį. Šiandien asmeninių
ryšių galią norime perkelti į bendrystės tinklus, apjungiančius visą pasaulį, skirtingas kultūras, kalbas,
kartas ir šalis. Svarbus kiekvienas geras darbas, bet kartu mes galime daugiau - pakeisti pasaulį, galutinai
išnaikinti tokias ligas, kaip poliomelitas. Todėl 2020-2021 metais Valdytoja pakvietė visus klubus
susivienyti ir sutelkti pastangas bendriems darbams, kad mūsų skirtumai padėtų rasti tvaresnius
sprendimus ir kurti ilgalaikį pokytį, kviesdama įgyvendinti šiuo tikslus:
1. daugiau projektų daryti KARTU SU KITAIS klubais ir partneriais;
2. kurti pokyčius už savo socialinio ir geografinio Lietuvos burbulo ribų - PARAMA SVETUR padės
mums labiau džiaugtis ir vertinti tai, ką jau esame sukūrę;
3. aiškiau sutelkti FOKUSĄ ir geriau MATUOTI projektais kuriamą poveikį bei vertę;
4. pritraukti DAUGIAU lėšų projektams, pasitelkiant TARPTAUTINIUS šaltinius ir INOVATYVIUS lėšų
pritraukimo būdus;
5. suteikti naują impulsą ICC komitetų veiklai, skatinti klubų-dvynių susitarimus, aktyvesnis dalyvavimas
tarptautiniuose klubų susitikimuose virtualiose erdvėse, tarptautiniuose renginiuose;
6. atnaujinti MAINŲ PROGRAMAS rotariečiams, profesionalams ir jaunuoliams, tame tarpe virtualiai.

2 prioritetas - aprėpkim plačiau
Geri pavyzdžiai įkvepia. Rotary jungia žmones, kuriems rūpi daugiau nei asmeninė nauda ar ego, kurių
matymas platesnis ir tolesnis nei nuosavos nosies galiukas ar savo kiemo tvora. Dalinkimės gyvomis
istorijomis ir pakvieskime į mūsų tarpą bendraminčius, kurkime naujus ryšius, atverkime naujus kelius į
Rotary bendruomenę. Todėl 2020-2021 metais apygardos veiklos plane buvo numatyta:
1. SKAITMENIZUOTI

apygardos

Rotary

žurnalą

su

individualios

spaudos

galimybėmis

ir

BENDRADARBIAUTI su aukštosiomis dizaino mokyklomis, kviečiant studentus KŪRYBIŠKAI
interpretuoti ir maketuoti mūsų pateiktas istorijas, skatinant juos stipendijomis-prizais
2. pasitelkti PROFESIONALIUS turinio kūrėjus ir patobulinti mūsų bendruomenės gebėjimus pasakoti
įdomias istorijas apie sukurtus pokyčius, kurios bus įdomios plačiai visuomenei
3. pasitelkti pro bono partnerius ir įsivertinti Rotary žinomumą bei viešą opiniją, atnaujinti komunikacijos
strategiją, remiantis rezultatais
4. KONSOLIDUOTI informacijos srautą patogiais ir nuosekliais naujienlaiškių, atnaujintos interneto
svetainės, teksto, video ir audio formatais
5. kurti NAUJUS klubus ir satelitus, patrauklius naujiems potencialiems nariams, skleisti pasaulinei
Rotary International bendruomenei Lietuvos Rotary SĖKMĖS ISTORIJĄ
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3 prioritetas - įprasminkim patirtį
Mes ne tik kuriame prasmingus pokyčius kitiems, bet rūpinamės ir mūsų bendruomenės narių prasminga
3D ROTARY PATIRTIMI (Diversity, Dsicovery, Delivery) - bičiulystė ir bendrystė tarp SKIRTINGŲ ir
skirtumus mėgstančių narių, AKIRAČIO plėtra, dalinantis patirtimi bei žiniomis tarpusavyje, keliaujant ir
kviečiant į klubus įdomius svečius. Tegu kiekvienas jaučiasi LAUKIAMAS savo klube kartu su šeimos
nariais. Šio prioriteto tikslai labiausiai priklausė nuo pačių klubų aktyvumo ir įsitraukimo:
1.Įkurti 3-6 naujus klubus ir/arba satelitus, gausinti mūsų bendruomenės narių skaičių, rūpintis ne tik naujų
narių trauka, bet visų pirma - esamų narių prasminga patirtimi klubuose, rasti kiekvienam nariui jo/jos
asmeninius interesus bei patirtį įprasminančias roles klubuose;
2.Susiskaičiuoti istorinius ir didinti mūsų programų dalyvių bei partnerių prisijungimo prie Rotary
bendruomenės narių bei įsitraukimo į veiklą rodiklius;
3.Pasidalinti su pasauline bendruomene puikia Lietuvos bendrystės su ROTARACT nariais patirtimi;
4.Kurti glaudesnius ryšius su INTERACT ir INNER WHEEL klubų nariais, sertifikuoti apygardos Interact
klubų ir kitų jaunų savanorių papildomiems balams stojant į Lietuvos aukštasias mokyklas gauti;
5.Skatinti gyvas vertybes - nuo 4 klausimų (4-way test) prie Etikos gairių/kodekso, nuo deklaracijų prie
konkrečių veiksmų bei sprendimų ir atvirų diskusijų situacijose, kurios mums rūpi, visais patogiais ir
nepatogiais klausimais;
6.Kurti naujas bendras smagias apygardos tradicijas.

4 prioritetas - drąsiai tobulėkime
Pagrindinė Rotary International žinutė - nėra Rotary policijos. Puoselėdami prasmingas tradicijas, jas
atšviežinkime ir kurkime naujas, būkime tikri, kad praeitis yra ne tas akmuo, kuris traukia žemyn, bet ta
uola, ant kurios palipėję siekiame naujų aukštumų. Drąsiai eksperimentuokime ir išraskime šiuolaikišką
Rotary iš naujo, būkime pažangos avangarde. Atraskime tokias klubo veiklos ir narystės formas, kurios
geriausiai atitinka mūsų narių interesus. Mažiau formalių taisyklių, daugiau kūrybiškumo ir geros valios.
1.Palengvinti administracinę naštą, rūpintis priimtų sprendimų tęstinumu ir aiškia vidine komunikacija skatinkime IŠMANŲ, INOVATYVŲ IR EFEKTYVŲ VEIKIMĄ, o ne sunkų darbą, smagią įkvepiančią
SAVANORYSTĘ, o ne didžiumos klubo veiklos bei projektų įgyvendinimo palikimą aktyviausiams
("tarnaujantiems") klubų nariams;
2.Patobulinti apygardos FINANSŲ tvarkymą ir ilgalaikį PLANAVIMĄ, pradėti kaupti atsinaujinančius
rezervus, aiškiau apibrėžti įvairių išlaidų bei apygardos renginių finansavimo principus bei kriterijus;
3.Stiprinti apygardos ir komitetų kaip KOMPETENCIJOS CENTRŲ, o ne biurokratinių darinių, vaidmenį,
kurti vertę mūsų bendruomenės nariams, pastebėti ir įvertinti aktyviausius, skatinti juos imtis didesnės
atsakomybės ir LYDERYSTĖS apygardoje ir už jos ribų;
4.Paskatinti narius pasitelkti kuo daugiau naujų SKAITMENINIŲ technologijų rutininiams darbams, tam,
kad liktų daugiau laiko ir energijos gyvam bendravimui ir ŽMOGIŠKAM RYŠIUI;
5.Skatinti ABIPUSĘ MENTORYSTĘ tarp rotaraktiečių, interaktiečių ir vyresnės kartos rotariečių - vieni gali
pasidalinti skaitmeniniais įgūdžiais, kiti - gyvenimiška patirtimi ir profesine mentoryste, sukurti vidinę darbo
kvietimų platformą bendruomenės nariams.
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Kaip mums sekėsi?
Partnerystės Lietuvoje ir pasaulyje
2020 m. rugsėjo mėnesį pasirašėme skėtinę penkerių metų
bendradarbiavimo

sutartį

su

Lietuvos

Paralimpiniu

komitetu, sustiprindami ligšiolines atskirų klubų ir apygardos
iniciatyvas bei susitardami kasmetinės Rotariados šventės metu
kelti lėšas paratletų veiklai bei įsteigti specialią nominaciją
kasmetiniuose geriausio paratleto apdovanojimuose. Pirmaisiais
sutarties metais buvo surinkta EUR 7,000, kurie, Paralimpinio
komiteto pageidavimu, bus skirti įamžinti Paralimpinio judėjimo
Lietuvoje 30-metį ir ryškiausius paratletus Neries krantinėje Vilniuje. Paramos rinkimą administravo
Druskininkų Rotary klubas. Pagrindinis apygardos atstovas šioje sutartyje - Andrejus Geraščenko iš
Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo.
2020

m.

birželio

mėnesį

pasirašėme

skėtinę

bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Junior Achivement
organizacija, siekiant įtraukti daugiau klubų ir rotariečių į
verslumo ugdymą Lietuvoje, ypač naują X-Gen akseleravimo
iniciatyvą. Pagrindinis apygardos atstovas šioje sutartyje Donatas Vasiliauskas iš Alytaus Rotary klubo.
Vilniaus

Karaliaus

Mindaugo

ir

Vyčio

Rotary

klubų

iniciatyva, visa eilė Rotary klubų apjungė pastangas ir
susivienijo tarptautiniam projektui "One Dollar Glasses",
kuriame paramos gavėjas yra tolimos šalies - Kolumbijos žmonės. Projekto lėšomis ne tik suteikiamas regėjimas, bet ir
įgalinama vietos bendruomenė, sukuriant optometrijos paslaugų
tinklą ir darbo vietas. Projekto idėją rotariečiai parsivežė iš
Rotary

International

tarptautinės

konvencijos

Hamburge,

susipažinę su Vokietijos Rotary klubais. Jie taip pat siekia gauti
Globalią dotaciją ir pritraukti daugiau lėšų.
Valdytoja Viktorija Trimbel, kartu su kitų didžiausių visuomeninių
organizacijų
Pirmininkės

bei

iniciatyvų

Ingridos

lyderiais,
Šimonytės

dalyvavo

Ministrės

suburtoje

NVO

koordinacinėje darbo grupėje, kurios tikslas koordinuoti
visuomenines iniciatyvas, įveikiant pandemiją. Registruojant per
vieningą nuorodą www.stipruskartu.lt ligoninių poreikius, privatūs
rėmėjai, kurių tarpe buvo ir apygarda, ir klubai, ir atskiri
Rotariečiai ar jų įmonės, galėjo greičiau ir efektyviau padėti
valstybei, kartu su Caritas, Maltiečiai, Raudonasis kryžius, Lions,
Skautija, Stiprūs Kartu ir kitais nevyriausybininkais.
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ICC (Inter-country committee) bendradarbiavimas tęsėsi net karantino metu. Džiaugiamės DanijosLietuvos ICC paskirtos stipendijomis Lietuvos studentams – Aistė Prusakovaitė (rekomendavo
Anykščių RK), Gintarė Aliukonytė (Lituanica International RK), Guostė Marija Ringelytė (Vilniaus Karaliaus
Mindaugo RK), Julijus Juška (Vilniaus Vytis RK), Karyna Karavaya (Vilniaus Gedimino RK), Simonas
Rozanovas (Anykščių RK), Leonardas Augustis (Palangos RK).
Šiltus ryšius Lietuvos rotariečiai palaiko su Lenkijos ir Ukrainos partneriais, aktyviai bendraudami ir
dalyvaudami vienas kito renginiuose. Lietuvos Rotary klubai - Šiaulių Vykinto, Panevėžio, Vilniaus
Vienybės ir Kauno Romuvos RK - taip pat prisijungė prie bendro projekto su Ukrainoje, vaikų su negalia
centrui „Gyvenimo kelias“ nuperkant specialų mikroautobusą kartu su Slovakijos Rotary klubais, Čekijos ir
Slovakijos Apygarda 2240 bei Užgorodo „Skala“ Rotary klubu.
Partnerystę su ISM universitetu pratęsė Vilniaus Šv.Kristoforo Rotary klubas, siekiantis programa STEP
UP nemokamai suteikti galimybę NVO vadovams įgyti magistro laipsnį ir šiuolaikinius lyderystės bei
vadovavimo įgūdžius ISM universitete.
Perkėlus konferenciją į virtualią erdvę, apygarda skyrė dalį sutaupytų lėšų, t.y. EUR 3,000 Motorinio
neurono ligos labdaros ir paramos fondui, kuris rūpinasi šios nepagydomos ligos paliestų asmenų
specialiųjų poreikių užtikrinimu, įgalinant tolesnį jų žinių bei gebėjimų panaudojimą darbinėje ar
visuomeninėje veikloje. Liga kol kas nepagydoma, vaistai ir terapija yra skirti jos sulėtinimui. Fondą
inicijavo Vilniaus Perkūno Rotary klubas, kurio nariai surinko EUR 12,000, prisidėjo su bendra EUR 3,720
suma Vilniaus Rotary klubai "Vytis", Vilnius International, Vilnius, Šv. Kristoforo, Senamiesčio, Lietuvos
Tūkstantmečio, Karaliaus Mindaugo ir Gedimino Rotary klubui, taip pat Trakų ir Druskininkų Rotary klubai.
Prie Vilniaus Šv.Kristoforo Rotary klubo iniciatyvos nupirkti Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos moksleivių simfoniniam orkestrui „Simfukai“ naują arfą ir EUR 12,490 indėlio
prisijungė ne tik kitų klubų rotariečiai koncerto Rodariados savaitgalį metu paaukoję EUR 3,710, bet ir arfų
gamintojai - garsi prancūzų kompanija „Camac Harps“, suteikusi nuolaidą pagrindinei arfai ir dar
padovanojusi mažą arfą, skirtą orkestro pradinukams, kurios vertė – net EUR 2,900.
Marijampolės Rotary klubas kartu su savivaldybe, vietos verslininkais bei visuomene pasiekė
stulbinančių rezultatų užkurę "gerumo mašiną" ir per rekordiškai trumpą laiką surinkę EUR 337,610.32
gyvybiškai svarbiai ligoninės įrangai. Tai ne tik padidino medikų galimybes išgelbėti daugiau gyvybių, bet ir
nepaprastai sutelkė tarpusavyje visą vietos bendruomenę. Jų patirtis itin ryški ir įkvepianti.
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Rotary klubas „Vytis“, bendradarbiaudamas su socialinių pokyčių inkubatoriumi „Domus Solis“, subūrė
Plungės, Naujosios Akmenės, Ukmergės, Šalčininkų, Pasvalio Rotary klubus, Šilutės bei Vilniaus Vidinio
Rato klubus pritraukė EUR 7,480, kuriuos skyrė projektui „Mažieji angelai“, padėti Vaikų dienos
centrų specialistams didinti kompetencijas darbui su specialių poreikių vaikais - besirūpinant
pačiais silpniausiais, svarbu prisiminti ir tuos, kurie rūpinasi. Kaip lėktuve turbulencijos metu - deguonies
kaukę pirma užsimauk pats, kad galėtum veiksmingai padėti kitam.
Rotary klubas "Lituanica International" tapo pirmojo Lietuvoje nevyriausybinėms organizacijoms
skirto „NVO Akseleratorius“ partneriu kartu su „Kurk Lietuvai Alumni“, „Women Go Tech”, „Jaunimo
Linija”, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu, „Ankstukai”, „Maisto Bankas”, „Kauno Hospiso Namai”,
„NVO Avilys” ir kitais. Tai unikalaus formato mokymų ir mentorystės
programa, paremta tvaraus verslo ir startuolių vystymo pagrindais. 14
mėnesių laikotarpyje atrinkti dalyviai stiprins savo verslumo ir
organizacinius gebėjimus padedant plataus tinklo profesionalų, kad
sumažinti priklausomybę nuo projektinių lėšų ir užtikrinti veiklos
tvarumą ir tęstinumą.
Kadencijos pabaigoje kartu su Kupiškio Rotary klubu, gavusiu
Globalią dotaciją ir pritraukusių partneriais Rotary klubus iš JAV
(Ferder RC, Murrieta RC, Riverside RC, Danijos (Horsens Vitus
Bering RK, Horsens Vestre RK, Hadsten RK, Copenhagen RK bei
Lietuvos Anykščių ir Vilniaus Šv.Kristoforo, atidarėme pirmąjį
druskų kambarį Kupiškio ligoninėje.

Komunikacija
2020-2021 metais apygarda pradėjo naudoti naująją interneto svetainę www.rotary1462.org, sukurtą
tarptautinės, specialiai Rotary bendruomenei pritaikytos, Club Runner programinės įrangos pagrindu, kas
užtikrina tiesioginę duomenų integraciją su tarptautinėmis Rotary duomenų bazėmis ir daug įvairių
administracinių bei analitinių įrankių, kurie gali būti labai vertingi patiems klubams supaprastinti
administracinius veiklos procesus. Apygardos Viešųjų ryšių komiteto vice-pirmininkė Bernadeta
Domeikaitė konsultavo atskirus klubus, kaip jais naudotis, paruošė informacinę medžiagą bei rengė
virtualius mokymus. Senasis domenas www.rotary.lt yra nukreipiamas į naująją svetainę. Naujoji
interneto svetainė ir toliau bus tobulinama bei pildoma klubams aktualia informacija.
Vidinėms diskusijoms ir sparčiai komunikacijai visų apygardos komitetų ir klubų lyderiai buvo pakviesti į
uždarą tik nariams skirtą Workplace platformą, kuri veikia panašiu principu kaip socialinės medijos
tinklas Facebook, bet suteikia galimybę ja naudotis ir tiems nariams, kurie neturi ar nenori socialinės
medijos paskyrų. Šalia intuityvios aplinkos ir laiškų srauto sumažinimo e-pašte, ši platforma leidžia
automatiškai versti tekstą iš/į skirtingas kalbas, dalintis nuotraukomis, failais, diskutuoti, reaguoti į įrašus
tik tarp bendruomenės narių. Į platformą kviečiami prisijungti visi bendruomenės nariai, kuriems tai įdomu.
Buvo konsoliduotos apygardos skelbiamos naujienos į reguliarų kassavaitinį naujienlaiškį, platinamą
pirmadieniais. Reguliarus ritmas padidino naujienlaiškio skaitomumą (bendras savaitinis vidurkis
apie 40%, Valdytojos naujienlaiškius skaitė apie 60%) ir paskatino vis daugiau klubų pasidalinti savo
veiklos naujienomis. Pastebimai suaktyvėjo tiek apygardos, tiek klubų veikla socialinės medijos kanaluose.
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Apygardos Facebook paskyros sekėjų skaičius išaugo 7% iki 1946, Instagram paskyros sekėjų
skaičius augo 10% iki 584. Naujienlaiškis platinamas 3,629 elektroninio pašto adresais.
Pasitelkus profesionalius partnerius - viešųjų ryšių agentūrą Blue Oceans PR - pavyko paruošti
profesionalius tekstus ir sudominti nacionalinę žiniasklaidą, parašiusią ir apie Klaipėdos "Aditės" Rotary
klubo ilgametį bendradarbiavimą su Delfinariumu, ir Marijampolės Rotary klubo inicijuotą bendruomenės
susitelkimą bei pastangų padėti medikams suvienijimą, ir Vilniaus "Vyčio" RK projektą dienos centrams.
Žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė Rotary Pavasario festivalis, stambiausi naujienų portalai rašė apie
atlikėjusius, susivienijusius su mūsų bendruomene kilniam tikslui paremti jaunuosius meno talentus,
paramos koncertą tiesiogiai transliavo LRT portalas, lyderystės konferencijos "Atkaklumas: Galimybės
atsiranda ieškant" pranešėjus papildomai kalbino "Verslo žinios".

Rotaract klubai, bendradarbiaudami su Swedbank ir LRytas.lt portalu, iniciavo straipsnių seriją
"Verslumo pamokos" apie Rotary akademiją, jos mentorių ir mentoriaujamų studentų istorijas.
Rotary klubas "Dipolis" 2021 metų balandį
pradėjo video reportažų seriją "Istorijos su
prieskoniais"

su

įdomiais

Rotary

bendruomenės nariais, kuriuos klubas talpina
savo Youtube kanale ir projekto svetainėje.
Rotaraktiečiai
viešinimo

socialinėje

kampaniją

medijoje

"Rotaract

pradėjo
žmonės"

("People of Rotaract"), pristatydami savo
narius kaip asmenybes, jų veiklas ir idėjas.
Lietuvos Rotaract organizacija taip pat sukūrė
savo naują interneto svetainę

anglų kalba

www.rotaractlithuania.com
Valdytoja

Viktorija

Trimbel

paruošė

kelis

pirmuosius tinklalaidės "Rotary istorijos iš
Lietuvos"

epizodus,

kurie

yra

pasiekiami

plačiai auditorijai per iTunes, Spotify ir kitas
populiariausias tinklalaidžių sklaidos platformas.
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Lietuvos rotariečių veikla buvo plačiai pristatyta ir tarptautinėje erdvėje. Čia garsiausiai skambėjo Lituanica
International Rotary klubo vardas - Deutche Welt žurnalistai kalbino ir citavo šio klubo narius, dalyvavusius
Laisvės kelio iniciatyvoje.
Rotary International svetainė www.rotary.org tarp
pagrindinių istorijų (featured stories) parengė ir
patalpino straipsnį "Hacking a solution to the
COVID-19

pandemic"

apie

pandemijos

krizės

hakatono "Hack the crisis" organizavimą Vilniuje, prie
kurio prisidėjo būrys klubo narių ir kitų Lietuvos
rotariečių kaip mentoriai ar iššūkių komandoms
autoriai, ir globalų Helmet Based Ventilation projektą
apie neinvazinę plaučių ventiliaciją šalmų pagalba, kurį įgyvendina Aurika Savickaitė iš Chicagoland
Lithuanians RK klubo kartu su savo vyru David Lukauskas ir Valdytoja Viktorija Trimbel iš Lituanica
International RK. Visą straipsnį rasite čia: https://www.rotary.org/en/hacking-solution-covid-19-pandemic.
Taip pat, pirmą kartą
apygardos

istorijoje

pagrindinis tarptautinis
žurnalas,

pakeitęs

pavadinimą

iš

"The

Rotarian" į "Rotary",
Lituanica International
Rotary

klubo

įsikūrimui,

veiklos

principams ir idėjoms
skyrė

visą

straipsnį

"Baltic Boosters" per
kelis puslapius 2020
metų spalio numeryje
skiltyje "Our Clubs".
Atsižvelgiant į reguliarų aktualios informacijos srautą ir elektroninių naujienų sklaidos kanalų gausą, 20202021 metais nuspręsta neleisti žurnalo nei popieriniame, nei spausdintame formate, o praėjusių metų
įspūdžius užfiksuoti 2020-2021 metų ROTARY ALMANACHE, kurį visi klubai gaus patogiai naudojamu
elektroniniu formatu, o norintys galės įsigyti ir popierinį spaudinį pagal konkretų išankstinį užsakymą. Taip
apygarda prisidės prie tvarumo ir išteklių tausojimo, nes ankstesniais laikotarpiais popieriniai žurnalai
neretai likdavo neišpakuoti dėžėse ar pasiklysdavo siunčiami neatnaujintais klubų adresais.
Be to, 2020-2021 metų apygardos komandos ir Viešųjų ryšių komiteto nuomone, tęsti Rotary
žurnalo leidybą tokiu pačiu formatu ir koncepcija kaip anksčiau nėra efektyviausias mūsų lėšų ir
laiko panaudojimas - rengiant 1-2 numerius per metus, naujienos pasensta, jos jau būna perskaitytos
naujienlaiškiuose, socialinėje medijoje ar interneto svetainėje, išorinei auditorijai mūsų vidinės temos nėra
tokios įdomios, kad susidomėtų daug leidybos rėmėjų, todėl tikslingiau būtų žurnalo konceptą pakeisti į
kiekvienų metų almanachą, kuriame kūrybiškai užfiksuotume svarbiausius praėjusio laikotarpio
akcentus ir patirtis, papildydami oficialią Veiklos ataskaitą ir audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.
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Būtent toks pilotinis bandymas realizuojamas apie pasibaigusius 2020-2021 Lietuvos Rotary apygardos
veiklos metus: čia Jūsų skaitote apygardos Veiklos ataskaitą, o atskirame leidinyje - 2020-2021 metų
Apygardos Rotary Almanache - rasite ir galėsite prisiminti dar daugiau nuotaikingų akimirkų, fotografijų,
klubų žinučių ir pagrindinių praėjusių metų temų. Tikimės, kad visi klubai prisijungs prie galimybės būti
almanacho bendraautoriais ir jame užfiksuoti svarbiausias savo praėjusių metų akimirkas.
Kadangi šiais metais apygarda įgijo licenzines teises į Algio Kriščiūno specialiai mums sukurtą kūrinį
"Atkaklumas: Galimybės atsiranda ieškant", papildomo konkurso meno studentams neorganizavome,
kūrinį panaudodami veiklos ataskaitos ir almanacho viršeliams. Tikimės, kad ateityje būsimi valdytojai
norės įgyvendinti idėją pasitelkti kūrybinių disciplinų studentus apipavidalinant ir/arba maketuojant
apygardos leidinius, paskatindami jų kūrybiškumą stipendijomis ar kūrybinėmis premijomis.

Skaidrumo bangos iniciatyva
Gyvos vertybės buvo vienas iš pagrindinių 2020-2021 metų Valdytojos asmeninių prioritetų. Kartu su
Veiklos procesų komiteto pirmininku Vykintu Zulonu iš Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo sukūrėme ir
įvairiuose formatuose klubuose, bendruose apygardos renginiuose bei vebinaruose svarstėme jo nuostatas
su Lietuvos Rotary klubais ir rotariečiais.
Vertybių ir Etikos kodekso tema sukėlė dideles diskusijas rotariečių tarpe. Dalis bendruomenės pritarė
tokiam dokumentui, juo labiau kad pati Rotary International valdyba yra numačiusi kurti Etikos ir elgsenos
kodeksą, įvertinusi pasaulinės apklausos rezultatus, indikavusius spręstinas vietas. Tačiau buvo ir keli labai
aktyviai bei garsiai tokios vertybinės savireguliacijos idėjai besipriešinantys rotariečiai, ieškodami formalių
kliūčių klubų balsavimui dėl tokio dokumento projekto. Gaila, tačiau paskutiniu momentu balsavimas dėl
apygardos Etikos kodekso buvo pašalintas iš apygardos Asamblėjos dienotvarkės.
Galima drąsiai konstatuoti, kad dėl nemažų ir kartais net audringų diskusijų, gan didelio kiekio įvairių
pastabų, ilgo ruošimo laikotarpio, Veiklos procesų komitetui komitetui pavyko parengti išsamų ir universalų
Rotary vertybių, rotariečių etikos taisyklių ir pasekmių už jų nesilaikymą rinkinį, kurio taikymas kiekvieno
klubo veikloje būtų buvęs pakankamai sklandus ir tuo pačiu individualizuotas.
Todėl apygardos Valdytoja Viktorija Trimbel 2021 metų birželio mėnesį parengtą Etikos ir elgesio kodeksą
patvirtino savo potvarkiu, kaip rekomenduojamą pavyzdį klubams ir pakvietė klubus į SKAIDRIOSIOS
BANGOS iniciatyvą, kad tie klubai, kuriems etikos tema svarbi, laisva valia savo įstatuose numatyta tvarka
apsispręstų laikytis šio ar panašaus etikos kodekso.
Pirmieji prie SKAIDRIOSIOS BANGOS prisijungė:
Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubas
Vilniaus Šv.Kristoforo Rotary klubas
E-Rotary klubas Laisvė
Lituanica International Rotary klubas
Kauno Rotary klubas "Intencijos"
Labai smagu, kad šią iniciatyvą palaiko mūsų bendruomenės jaunoji
karta - Rotaract klubai - kurie irgi ketina pasitvirtinti analogišką Etikos
ir elgsenos kodeksą savo klubams.
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Narystės augimas, įsitraukimo didinimas ir klubų plėtra
Narystės ir klubų plėtros komitetą, kurio tikslas būti kompetencijos ir geros energijos centru, prisidėti prie
Lietuvos Rotary kokybiško augimo, sudaro 5 aktyvūs rotariečiai iš visų penkių Lietuvos Rotary kraštų.

Ypatingai džiaugiamės tolimesne apygardos narystės plėtra - mes ne tik išlaikėme augimo lyderystę
visoje 18 Rotary zonoje ir išaugome iki 1643 narių, bet sudėtingais pandemijos ir karantino laikotarpiais
įkūrėme ir gavome tarptautinę chartiją naujiems Rotary klubams:
pirmasis Lietuvoje e-Rotary klubas "Laisvė"
naujasis Rotary klubas "Intencijos" Kaune
satelitinis Kretingos Rotary klubas prie Klaipėdos Rotary klubo
satelitinis Lituanica International Centrum Rotary klubas
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Naujo formato klubai – satelitinis bei e-klubas - dar yra
naujovė visoje tarptautinėje Rotary organizacijoje.
Lietuvos

rotariečiai

ir

toliau

rodo

pavyzdį

išbandydami naujus klubus formatus.
Pavyzdžiui,

2009

metais

dabartinės

Vilnius

International Rotaract klubo narės Gabijos Trimbel
iniciatyva įkurtas pirmasis aplinkinėse šalyse Interact
klubas - Vilnius International Interact club. Tokių klubų
jau turime net 17 ir savo patirtimi dalinamės su kitomis
apygardomis, ypač susiduriančiomis su senėjimo
iššūkiu.
2020-2021 metų sezone, Vilniaus RK prezidento iniciatyva su stipriu apygardos komandos ir Rotaract
palaikymu žengėme dar vieną inovatyvų žingsnį visame regione - buvo įkurtas pirmasis istorijoje
RotaKids klubas Vilniaus privačios gimnazijos bendruomenėje.
Mes taip pat turime didžiausią jaunų (iki 40 metų) rotariečių dalį visoje 18 zonoje, išsiskiriame aktyviu
bendravimu su Rotaract, žinome, kuo jie gyvena dalyvaujame jų renginiuose, kviečiame į Rotary klubų
renginius ir laukiame tampant Rotary nariais.

Apdovanojimai
Su didžiausiu dėkingumu ir džiaugsmu skelbiame 2020-2021 Rotary metų apygardos apdovanojimų
laureatus, kuriuos rekomendavo 2020-2021 metų Valdytojos Viktorija Trimbel kraštų asistentai, apygardos
komandos nariai ir Apdovanojimų pakomitetis bei pati Valdytoja. Didelis AČIŪ kiekvienam iš Jūsų.
Tarptautinis Paul Harris Fellow apdovanojimas 2020-2021 metais apygardos vardu paskirtas šiems
mūsų visuomenės ir Rotary bendruomenės nariams:
Andrius Tapinas
Vykintas Zulonas, Klaipėdos Senamiesčio RK
Rasa Statuleviciene, Vilniaus Vytis RK
Domantas Meliukštis, Kauno Interact
Gabrielė Gegevičiūtė Vilniaus Rotaract
Vytautas Lopeta, Marijampolės RK
Dovilė Pauliukaitė, Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK
Kestutis Linkus, Klaipėdos Concordia 1826 RK
Audrius Jukna, Biržų RK
Martynas Kukuraitis, Kupiškio RK
Vaida Aleknavičienė, Joniškio RK
Violeta Uleviciene, Klaipėdos Aditė RK
Sonata Lygnugarienė, Klaipėdos Aditė RK
Laura Guobuzaite, Lituanica International RC
Mantas Kazlauskas, Lituanica International RC
Nomeda Kazlaus, Vilniaus Perkūnas RK
Vytautas Kuneika, Druskininkų RK
Martynas Matulevičius, Vilniaus RK
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Nacionalinis 2020-2021 metų Rotary apygardos 1462 apdovanojimas "Už tarnystę bendruomenei"
skiriamas šiems mūsų Rotary bendruomenės nariams:
Klemencas Agentas, Marijampolės RK
Arūnas Burkšas, Klaipėdos Concordia 1826 RK
Jurgita Turuliene, Vilniaus Šv.Kristoforo RK
Genovaitė Kasčiuškienė, Šiaulių Harmonija RK
Viktorija Mališauskaitė, Šiaulių Harmonija RK
Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio RK
Virgilijus Dirma, Druskininkų RK
Vilma Mažeikienė, Kupiškio RK
Deimantė Končiuvienė, Panevėžio Arta RK
Romualdas Vitkus, Anykščių RK
Laimutė Jakubėnienė, Biržų RK
Gintė Žilinskienė, Klaipėdos Aditė RK
Vigilija Paulioniene, Klaipėdos Aditė RK
Arūnas Mačiūnas, Tauragės RK
Mindaugas Glinskis, Vilniaus RK
Virginijus Strioga, Vilniaus Šv.Kristoforo RK
Remigijus Lapinskas, Vilniaus RK
Mingaile Subačiutė, Laisvės eRK
Kęstutis Kristinaitis, Vilniaus Perkūno RK
Dalia Liolytė, Šiaulių Harmonija RK
Specialioji apygardos 2020-2021 metų nominacija "Rotary Švyturiai", aktyviausiai skleidžiantiems
narystės gėrio šviesą ir parodžiusiems kelią į Rotary bendruomenę didžiausiam naujų narių
skaičiui, skiriama šiems rotariečiams:
Mingaile Subaciute, Laisvės eRK, ryškiausia mūsų bendruomenės žvaigždė, pakvietusi šiemet net 27
naujus narius ir iniciavusi 2 naujus klubus - pirmąjį istorijoje e-Rotary klubą Laisvė ir pirmąjį Lituanica
International satelitinį klubą Centrum;
Vidas Čiapas, Vilkaviškio RK - už esminio pokyčio sukūrimą ir sėkmės pavyzdį kitems, pakvietus į
tradicinį vyrišką klubą 5 naujas nares Rotarietes savo prezidentinės kadencijos metu;
Algirdas Balys, Zarasų RK - už 2 naujų narių pakvietimą į Rotary bendruomenę bendrystei, pažinimui
ir prasmingiems darbams;
Santa Selezniovienė, Klaipėdos Aditės RK - už 2 naujų narių pakvietimą į Rotary bendruomenę
bendrystei, pažinimui ir prasmingiems darbams;
Marius Plitninkas, Dipolio RK - už įkvepiančią energiją bei nuoširdų rūpestį gera apygardos narių
patirtimi Rotary bendruomenėje ir plėtra;
Nijolė Požarskienė, Klaipėdos Aditės RK - už įkvepiančią energiją bei nuoširdų rūpestį gera
apygardos narių patirtimi Rotary bendruomenėje ir plėtra;
Tomas Jurgutis, Kretingos SRK - už Rotary bendruomenės auginimą, įkuriant pirmąjį Klaipėdos RK
satelitinį Rotary klubą Kretingoje;
Andrius Lazaravičius, Kauno Intencijos RK - už Rotary bendruomenės auginimą, įkuriant naują
aktyvų klubą Kaune;
Mindaugas Glinskis, Vilniaus RK - už pirmojo Lietuvoje bei aplinkinėse šalyse RotaKids klubo įkūrimą
ir naujausio apygardos Interact Junior klubų įsteigimą.
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Fokusas telkiant pastangas ir lėšas
Norint paskatinti daugiau klubų kurti tarptautinius projektus ir pretenduoti į
globalias dotacijas, 1/3 apygardos Rotary fondo lėšų buvo alokuota būtent
tokių projektų vietiniam įnašui ir apygardos ko-finansavimui.
Perkėlus konferenciją į virtualią erdvę, apygardos interneto svetainėje buvo
sukurta speciali skiltis "Klubų projektai", siekiant vienoje vietoje sutelkti
informaciją apie svarbiausius Lietuvos Rotary projektus ir palengvinti partnerių
bei lėšų paiešką. Ateityje, informaciją pateikus didesniam klubų skaičiui, bus
galima

kategorizuoti

projektus

pagal

poveikio

sritis

dar

patogesniam

informacijos naudojimui.
Klubai buvo skatinami pasidalinti savo ir savo narių indėliu į pandemijos
suvaldymą, užpildant online formą https://bit.ly/Rotary-suvaldant-pandemija,
kad galėtume apibendrintai išmatuoti ir įvertinti visos Rotary bendruomenės
poveikio mąstą. Tikimės, kad vis daugiau klubų ateityje matys vertę konsoliduoti
ir pastangas, ir informaciją apie rezultatus.
Apygarda skatino klubus aktyviau naudotis alternatyviais lėšų pritraukimo
šaltiniais - tiek skiriant dalį somokėtų pajamų mokesčių, tiek minios
finansavimo platformose, tiek sukuriant e-parduotuvę, kurioje parduotų
gaminių pelnas skiriamas paramos tikslams, o ateityje galėtų tapti jungtine ne
tik Rotary klubų, ber ir kitų NVO platforma. Sutartimi su dailininku Algiu
Kriščiūnu apygarda įgijo licenzines teises perkelti specialiai sukurtą paveikslą
anr įvairių prekių - paveikslų, puodelių, marškinėlių, šokolado ir pan., taip pat
buvo įgyvendintas colab (bendrarbiavimo) projektas su Eskedar kava, sukuriant
specialios receptūros kavą.
Bendra 2020-2021 metais vien tik Lietuvos Rotary apygardos skirta
parama, tikslinis ir projektinis finansavimas sudaro EUR 77,860.47.
Tiesiogiai apygardos vardu 2020-2021 buvo skirta tokia parama ir tikslinis
finansavimas:
EUR 23,375,27 vertės medicininės apsaugos priemonės ( natūra), įsigytos
Globalios dotacijos dėka dar praėjusios kadencijos Valdytojo Arūno Burkšo
veiklos metu, buvo perduotos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio kraštų Rotary klubams, kurie jas perdovanojo sveikatos
apsaugos, globos ir kt. įstaigoms savo bendruomenėse;
EUR 11,360 - Santaros klinikų COVID-19 reanimacijai pragulų prevencijos
priemonėms;
EUR 5,950 -

Stipendijos jauniesiems menininkams, surinkus lėšas Rotary

Pavasario festivalio metu;
EUR 5,324 - Jurbarko ligoninei deguonies aparatas prisijungiant prie
iniciatyvos „Stiprūs kartu“;
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EUR 4,000 – Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo organizuojamai stovyklai silpnaregiams vaikams;
EUR 3,000 - Motorinio neurono ligos labdaros ir paramos fondui;
EUR 2,412 - virtualios realybės instaliacija „Angelų takais“ Nacionaliniame vėžio institute;
EUR 6,000 - vardinės C.Leith atminimo stipendijos geriausius akademinius rezultatus pasiekusiems
J.Žemaičio Karo Akademijos absolventams (EUR 3,000 buvo išmokėti pagal ankstesnės kadencijos
Valdytojo Arūno Burkšo sprendimus ir likę EUR 3,000 paskirti Valdytojos Viktorijos Trimbel potvarkiu
EUR 839.20 - pervesta Karaliaus Mindaugo RK (šios lėšos buvo surinktos per LinkedIn mokymus);
EUR 600 - Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ paramos projektui (lėšos perskirstytos, asistentei Šiaulių
krašte G.Kasčiuškienei atsisakius jai numatytos biudžete išlaidų kompensacijos).
Planuodami 2020-2021 metų biudžetą, atsižvelgdami į The Rotary Foundation finansavimo principų
Globalių Grantų projektose pasikeitimą, kur nuo 2020 m. liepos 1d. nebe finansuojama klubo įnašo dalis
50%, o tik apygardos DDF dalis 100%, ir siekdami paskatinti Lietuvos Rotary klubų didesnį dalyvavimą
tarptautiniuose projektuose, bendrą EUR Lietuvos apygardos Rotary fondo alokaciją numatėme
principu 5+5+5, kur po EUR 5,000 paskirstoma vietiniams klubų projektams rudens ir pavasario projektų
atrankose, o likę EUR 5,000 numatomi tarptautiniams Globalių dotacijų projektams.
Apygardos Rotary fondas konkurso būdu per dvi rudens ir pavasario atrankas paskyrė ko-finansavimą
šiems Lietuvos Rotary klubų projektams:
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Tarptautinis bendravimas ir mainų programos
Nors tarptautinės jaunimo stovyklos negalėjo vykti, klubai suvienijo pastangas ir suorganizavo dvi dideles
stovyklas Lietuvoje, prie kurių finansavimo prisidėjo ir Lietuvos Rotary apygarda:
Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubas kartu su Klaipėdos Regos Ugdymo centru organizavo
jubiliejinę 10-ąją ir vienintelę Baltijos šalyse aklųjų ir silpnaregių vaikų stovyklą „Pažinimo
stebuklas 2021“, kur susirinko beveik 80 dalyvių, įskaitant grupelę iš Estijos.
Vilnius International Rotary klubas į savo kasmetinę stovyklą "Rotary Vasara" atvežti vaikus iš
stokojančių šeimų pakvietė Rotary klubus iš visos Lietuvos.
Apygardos Rotary Draugystės mainų programos vadovė, Vilniaus Rotary klubo "Vytis" narė Živilė
Savickaitė iniciavo Rotary draugystės mainų programą virtualioje erdvėje, suteikiant neeilinę progą
pažinti pasaulio rotariečius neišeinant iš namų ar klubo susirinkimo salės. Prie šio kvietimo aktyviausiai
prisijungė Joniškio Rotary klubas, organizavęs virtulius draugystės mainus su Brazilija ir Ukraina.
Lituanica International RK inicijuota pataisa Rotary International
Įstatams (Bylaws) dėl Jaunimo mainų komiteto gražinimo į Rotary
International valdysenos struktūrą buvo apjungta su panašiomis kitų
šalių ir apygardų iniciatyvomis ir bus teikiama atstovų Teisėkūros
Taryboje (Council of Legislation) balsavimui 2022 metų balandžio
mėnesį, kur Lietuvą atstovauja 2014-2015 Valdytojas Vygintas Grinis.
Valdytoja Viktorija Trimbel 2020 metų liepos 1d. taip pat pradėjo trejų
metų kadenciją tarptautiniame Narystės komitete, kur dalinasi
Lietuvos apygardos pasiekimais ir idėjomis su visu pasauliu. Kartu
su kolegomis komitete, Mingaile Subačiūte iš E-Rotary klubo "Laisvė",
17 ir 18 zonos direktore Virpi Honkala (Suomija) ir zonos viešųjų ryšių
koordinatoriumi Mark Krawczynski (Lenkija) mintimis apie narystės
auginimo strategijas dalinosi virtualioje 2021 metų Rotary International
konvencijoje.
Daug apygardos Rotary klubų greitai išmoko naudotis virtualiais įrankiais ir atrado naujas galimybes
bendrauti su įdomiais pašnekovais iš viso pasaulio Zoom ar panašių virtualių susitikimų programų
pagalba. Klubų nariai virtualiai svečiavosi vieni pas kitus, diskutavo ir šventė šventes.
Išbandėme ir naujausius

Rotary

International siūlomus įrankius Raise

for

Valdytojos

Rotary

platformą.

Viktorijos

Trimbel

iniciatyva pagerbti Paul Harris
atminimą renkant lėšas į The
Rotary Foundation švietimo tikslui
kurį laiką buvo iškelta į platformos
aukščiausias

pozicijas,

kaip

pavyzdinis projektas ir kvietimas
kitiems.
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Jaunimo programos
2020-2021 metai Lietuvos Interact buvo itin sėkmingi ir įsimintini – tikri augimo, tobulėjimo ir savanorystės
metai. Interact bendruomenė pasipildė Interact Junior klubu Vilniaus privačioje gimnazijoje, kurioje taip
pat atsirado pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje zonoje ROTAKIDS klubas patiems mažiausiems, nuo 8
iki 12 metų amžiaus. Šiuos klubus iniciavo ir globoja Vilniaus Rotary klubas su 2020-2021 metų
prezidentu Mindaugu Glinskiu priešakyje. Klaipėdos RK Aditės dėka buvo atkurtas stiprus ir motyvuotas
Klaipėdos Ad Astra klubas. Šiandien Lietuvoje aktyviai veikia 17 Interact ir 1 Rotakids klubas.

Švęsdami pasaulinę Interact dieną lapkričio 7d. visos Lietuvos Interact klubai surengė virtualų Interact
suvažiavimą, kuriame dalijosi patirtimi ir pasiekimais, domėjosi Rotary programomis jaunimui, tobulėjo
klausydami ir klausinėdami įkvepiančių lektorių.

Pirmą kartą Lietuvos Interact atstovai dalyvavo

Global Interact Awards kampanijoje, ir pirmą kart

apygardos istorijoje Paul Harris Fellow apdovanojimas buvo paskirtas interaktiečiui, Domantui Meiliukščiui
iš Kauno Interact klubo.
Ypatingai didelis pasiekimas, kad 2020-2021 metais Rotary organizacija buvo akredituota Jaunimo
savanorius priimančiąja organizacija suteikiant daugiau galimybių savanoriaujantiems jaunuoliams –
aktyviausiems iš jų akreditacijos programoje dalyvaujantys klubai galės rekomenduoti 0,25 papildomo
konkursinio balo, stojant į Lietuvos aukštasias mokyklas.
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Tikimės, kad tai dar labiau paskatins Interact ir RotaKids judėjimo plėtrą Lietuvoje. Pagal LR ŠSMM
patvirtintus ugdymo planus, socialinė pilietinė veikla 5-10 klasių mokiniams yra netgi privaloma, ne
mažiau nei 10 valandų per metus kiekvienas mokinys turėtų skirti socialinei pilietinei veiklai. Jei mokinys
nėra atsiskaitęs socialinių valandų – jis tiesiog nėra keliamas į aukštesnę klasę, nes nebaigė ugdymo
programos. Aktyvus įsitraukimas į Rotary bendruomenę, jos vykdomus projektus, Interact ir RotaKids
klubus, suteikia naujas įdomias ir prasmingas galimybes tokiai veiklai.
Rotaract klubai 2020-2021 metais irgi nuveikė daug prasmingų darbų:
buvo užbaigtas www.rotaractlithuania.org puslapis, kuriame visi klubai sukėlė savo informaciją;
sudaryti Rotaract alumnių, kurie tuo metu dar nebuvo prisijungę prie Rotary klubų, sąrašai, kurių
pagrindu susikūrė pirmasis e-klubas "Laisvė";
Lietuvos Rotaract prezidentams organizuoti viešinimo ir PR mokymai su Tomu Bartninku, kursai apie
1,2% kampanijos kūrimą, Adites instituto mokymus;
Lietuvos Rotaract Tarybos 2020-2021 pirmininkei Gabrielei Gegevičiūtei pasiūlius, apygardos
naujienlaiškyje sukūrėme naują skiltų – Rotary Jobs / Rotary darbai – kurioje Rotary ir Rotaract nariai
dalinosi informacija apie galimybes prisijungti prie jų komandos. Ši skiltis ir naujas darbas atvėrė
karjeros galimybes visai eilei bendruomenės narių ir suteikė viltį neramiais pandemijos ir karantino
laikais;
Kauno RAC atgavo chartiją, kurią buvo praradę laiku neatnaujinus sistemoje duomenų
Lietuvos mastu startavo “People of Rotaract” viešinimo kampanija socialiniuose tinkluose, skirta
supažindinti visuomenę su Rotaract nariais;
praktiškai visi klubai skaitmenizavosi ir pradėjo naudoti “Google drive for nonprofits”;
dėl Covid-19 pandemijos, buvo tik vieną kontaktinis renginys - Rotafest 2021, birželio pabaigoje
pritraukęs apie 80 dalyvių.
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Prasmingi renginiai
Net ir pandemijos bei karantino suvaržymų metais, apygarda su klubų pagalba surengė visą eilę
prasmingų renginių, kurių metu rotariečiai ne tik sportavo, bendravo, pramogavo, klausėsi įdomių
pranešimų, bet ir rinko lėšas kilniems tikslams:
PETS mokymus teko perkelti į elektroninę erdvę per kelias dienas, o prePETS susitikimus kraštuose
surengėme prieš ir po pirmą karantiną, išskyrus Vilniaus kraštą, kurio klubams buvo patogiausia
susitikti virtualiai;
kadencijos metus pasitikome linksmoje inauguracijos šventėje geografiniame Europos žemyno centre,
susibūrę už didžiausio pasaulyje Rotary ženklo formos pikniko stalo. Vakaro metu loterijoje
rinkome paramos lėšas projektui "sidabrinė linija", kuris suteikia draugystės pokalbius vienišiems
senyviems žmonėms;
rudens konferencijai buvome atradę įspūdingą lokaciją, tačiau patį renginį irgi teko įgyvendinti
hibridiniu formatu, pranešimus transliuojant virtualiai, o į studiją pasikviečiant tik pašnekovus, tame
tarpe pačiai Valdytojai karantinuojantis kitame mieste po vizito į Klaipėdos krašto klubus. Po
oficialiosio visuotinio susirinkimo dalies rotariečiai išgirdo daug įdomių pasakojimų apie inovacijas
įvairiose srityse ir bendravo su lietuvišku robotu humanoidu;
virtualiai lavinome įgūdžius naudotis profesiniu tinklu Linkedin, Vilniaus Karaliaus Mindaugo klubo
dėka, diskutavome apie pasitikėjimo svarbą su Ryčiu Juozapavičiumi;
daug klubų į savo virtualius susitikimus kvietėsi vieni kitus, stiprindami tarpusavio bendrystę. Ypatingai
daug apjungiant klubus nuveikė Vilniaus RK prezidentas Mindaugas Glinskis, vasaros metu
organizuodavęs popietes atostogaujantiems Nidoje rotariečiams, aktyviai kviesdamas į savo klubo
susitikimus, tame tarpe suorganizavęs Laisvės kelią pamaryje;
išsiilgę bendravimo po antrojo karantino, gegužės mėnesį surengėme pirmąjį Rotary Pavasario
festivalį, sudarytą iš trijų dalių - tarptautinės lyderystės konferencijos su pasaulinio garso pranešėjais;
įspūdingo koncerto su dar įspūdingesniu apšvietimo po Kotrynos bažnyčios skliautais, kuriame
pasirodė ir žvaigždės, ir kylantys baleto, klasikos, džiazo ir pop muzikos talentai; bei trečiosios
pažintinės dalies, organizuotos Švenčionėlių satelitinio RK pastangomis istorinėse pietryčių Lietuvos
apylinkėse.
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Galimybes randanti komanda
2020-2021 metų apygardos komandos vizija rėmėsi kertine nuostata, kad apygarda yra žinių,
patirties ir kompetencijos centras, o ne nurodymus dalinanti struktūra virš savarankiškų klubų –
tarsi medžio šaknys, mechaninio laikrodžio mechanizmo sraigteliai, susijungiantys į bendrą judėjimą.
Todėl apygardos organizacinės struktūros piešinys – ne tradicinė hierarchinė piraminė, o kompetencijų
matrica, kurios viršuje mūsų bendruomenės klubai.
Dar viena 2020-2021 metų naujovė – komitetų lyderių tandemai, kur savo energiją ir pastangas
apjungė jaunesnės kartos ir labiau patyrę rotariečiai, skiriant komitetų pirmiminkus ir vice-pirmininkus ar
ko-pirmininkus ar patarėjus. Esmė ne pareigų pavadinimuose, o bendroje naujų inovatyvių idėjų ir
išmintingos patirties sintezėje, kad galėtume sparčiau atsinaujinti, neprarasdami vertingo įdirbio.

Didelis ačiū visai 2020-2021 metų komandai, skyrusiai savo laiką, energiją ir pastangas bendriems
darbams ir prasmingoms diskusijoms:
Valdybos nariams ir pareigūnams:
Generalinei sekretorei Editai Katinaitei Kalčiūnienei, kuri daugelį metų yra ta išminties ir patirties
ašis, aplink kurią besisukdama apygarda išsaugo judėjimą pirmyn kasmetinėje lyderių kaitoje.
Arūnui Burkšui, ankstesnės kadencijos Valdytojui, kurio pradėtos naujovės palengvino mūsų
komandos darbą;
Valentinui Vaškevičiui, rūpestingam iždininkui;
Evaldui Vaineikiui, išrinktajam Valdytojui 2021-2022 metais
Jurgitai Turulienei, nominuotajai Valdytojai 2022-2023 metais
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Kraštų asistentams
Genovaitei Kasčiuškienei, Šiaulių kraštas
Kęstučiui Linkui, Klaipėdos kraštas
Mariui Grigelioniui, Vilniaus kraštas
Vilmai Mažeikienei, Panevėžio kraštas
Algirdui Šabrinskui, Kauno kraštas, kurio netikėtai netekome jo paties rankomis atkurto ANBO
lėktuvo katastrofoje
Kraštų prezidentų pietų koordinatoriams
Dovilei Pauliukaitei, Vilniaus kraštas
Raimondai Čejauskienei, Klaipėdos kraštas
Valdemarui Makarevičiui, Šiaulių kraštas
Ankstesnių kadencijų Valdytojams
Vygintui Griniui, Antanui Čepiui, Algimantui Lukoševičiui, Virginijui Šniukui ir Rolandui Statulevičiui
Narystės ir plėtros komitetui
Marius Plitninkas, Nijole Požarskienė, Marius Koncevičius, Valdemaras Makarevičius, Liudvikas
Zinevičius
Rotary fondo komitetui
Andrius Barniškis, Virgilijus Kontrimas, Diana Cibulskiene (priežiūros pakomitetis), Faustas
Tolkušinas (lėšų rinkimo pakomitetis), Ričardas Barakūnas (dotacijų pakomitetis), Sonata
Lygnugarienė (PolioPlus pakomitetis)
Viešųjų ryšių komitetui ir partneriams
Darius Udrys, Bernadeta Domeikaitė, Artūras Baublys, Blue Oceans PR komanda
Veiklos procesų komitetui
Vykintas Zulonas, Viktoras Čobotas, Gediminas Vyšniauskis, Virgilijus Januška
Apygardos atstovui RI Teisėkūros Taryboje ir Tarptautinių ryšių pirmininkui
Vygintas Grinis
ICC komitetų pirmininkams ir Nacionaliniam ICC koordinatoriui
Juozas Šarkus, Edita Katinaitė-Kalčiūnienė, Jurgita Turulienė, Raimonda Čejauskienė, ALbertas
Katilovskis, Vytautas Ščajevas, Rimantas Januševičius
Mainų programų komitetui
Žydrė Gavelienė, Sigitas Žutautas, Asta Grambienė, Živilė Savickaitė, Jurgita Butkevičienė
RI Konvencijos reklamavimo pareigūnams
Laura Aldonė, Romualdas Paulauskas
Konferencijos ir Pavasario festivalio komandai
Laura Guobužaitė, Mantas Kazlauskas, Nomeda Kazlaus, Eglė Mikailaitė

41

Rotariados komitetui ir organizacinei komandai Druskininkų RK
Andrejus Geraščenko, Gintautas Rimša, Marius Koncevičius, Martynas Petrulis, Redas Valaitis,
Vytautas Kuneika, Virgilijus Dirma, Mindaugas Ubartas, Valentinas Rozalis, Bernadeta
Domeikaitė, Dorotėja Dyburytė;
Interact komitetui
Jurgita Turulienė, Tomas Juodikis
Rotaract komitetui
Mingailė Subačiūtė, Gabrielė Gegevičiūtė, Giedrius Medzevičius
Taip pat dėkoju savo šeimai, mylimai Mamai, kurios netekau kadencijos metu, broliui David ir jo žmonai
rotarietei Aurikai, ir ypač abiems dukroms, Gabijai Trimbel ir Kamilei Trimbel. kurios visakeriopai palaikė ir
padėjo įgyvendinti Valdytojos pareigas.
Ačiū už kartu atrastas galimybes šiais ypatingais kadencijos metais ir kuo geriausios kloties naujai
komandai ir 2021-2022 Valdytojui Evaldui Vaineikiui.
2020-2021 metų Rotary International apygardos 1462 (Lietuva) Valdytoja

Viktorija Trimbel
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