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EuRegMe - IFMSA Europos Regiono kasmetinis susitikimas, kurio metu būtent Europos
National Member Organizations (NMOs) susirenka diskutuoti regionui svarbiais klausimais,
keistis patirtimi ir susipažinti su kitų šalių veiklomis. 

Šio renginio metu taip pat vyksta plenarinės sesijos, kur yra išrenkami regioniniai prioritetai bei  
balsuojama kitais IFMSA Europos regionui aktualiais klausimais. 

LiMSA, kaip ir kitos Europos National Member Organizations (NMOs), siunčia savo delegacijas į
EuRegMe, kuris vyksta kartą per metus. 

Kadangi dėl vis bęsitesiančios COVID-19 pandemijos EuRegMe 2021 negalėjo vykti Vilniuje, kaip
buvo planuota, buvo nuspręsta renginį antrą kartą organizuoti nuotoliniu būdu. Šįkart LiMSA
delegaciją sudarė 11 narių!

Taigi, kviečiu Jus susipažinti su LiMSA Delegacijos IFMSA EuRegMe 2021 nuveiktais darbais
bei įspūdžiais šioje veiklos ataskaitoje.
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Linkėjimai!
Tautvilė Smalinskaitė | Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams 

IFMSA (International Federation of
Medical Students' Associations) yra
viena iš didžiausių ir seniausių
youth-lead organizacijų, kuri
apjungia 1,4 mln. biomedicinos
studentų iš viso pasaulio, todėl
kultūrų ir idėjų įvairovė yra
didžiulė. Joje šiuo metu veikia
daugiau nei 140 organizacijų iš
daugiau nei 120 šalių. 
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EuRegMe’21 metu dalyvavau Prezidentinėse sesijose. Labai laukiau

šio regioninio susitikimo ir galiu drąsiai teigti, jog trys dienos,

praleistos sesijose, pateisino visus mano lūkesčius! Mane sužavėjo

sesijų vedimo principas: nors ir EuRegMe 21 vyko nuotoliniu būdu,

tačiau buvo galimybė įsitraukti į neįtikėtinai daug praktinių veiklų –

diskusijas, situacijų sprendimą mažose darbo grupėse. Esu

nepaprastai dėkinga LiMSA'i už galimybę būti EuRegMe'21 dalimi!

Įsimintinos tarptautinės pažintys bei įgyta vertinga patirtis

įprasmino kiekvieną praleistą minutę. 

Marija Aleksandraitytė | LORE, Kaunas

Šį kartą renginys pavyko puikiai. Maloni galimybė pabendrauti su

IFMSA atstovais ir NMO kolegomis iš mūsų regiono, pasidalinti

patirtimi ir žiniomis, geriau susipažinti vieniems su kitais ir pagalvoti

apie bendradarbiavimo galimybės. Gavau daug motyvacijos eiti į

priekį kartų su LiMSA ir siekti naujų aukštumų.

Pavel Riabec | VP D

Kaip mums sekėsi?
LiMSA EuRegMe'21 delegatai dalinasi savo įspūdžiais:

Jei reikėtų šį EuRegMe apibūdinti trumpai - tai tas gaivus jausmas po

lietaus! Net prezidentinės sesijos, kuriose dažniausiai informacija yra

labai teorinė ir sausa, buvo be galo įdomios ir įtraukiančios, o sutikti

žmonės tiesiog suteikė motyvacijos pliūpsnį bei daugybę naujų

idėjų. 

Tautvilė Smalinskaitė | VP IR
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Dalyvaudama mainų komiteto sesijose jaučiausi taip, lyg keliaučiau po

visą Europą su būriu draugų, na o mainų mugė priminė kompiuterinį

žaidimą, per kurį ne tik daug sužinojau apie kitų šalių organizuojamus

mainus, bet ir pamačiau, kokie mes, limsiečiai, esame garsūs Europos

medicinos studentų tarpe. Esu dėkinga EuRegMe’21 organizatoriams

už tokį šiltą ir naudingą renginį. 

Elena Daukšaitė | LEO-In, Vilnius

6

EuRegMe’21 - nuostabus savaitgalis, apjungęs visą europietišką šeimą.

Daug produktyvių darbo grupelių, aktyvių diskusijų, collabų, juoko ir

net Eurovizijos atlikėjų sveikinimų. Jaučiuosi dėkinga turėjusi galimybę

atstovauti SCOPE/SCORE šiame renginyje bei tobulintis advokacijos,

finansų, lyderystės, psichologinėse sveikatos bei kitose mainus

akomponuojančiose srityse. Jeigu reikėtų apibūdinti šį savaitgalį vienu

žodžiu - nesugebėčiau, nes tai VIENAS DIDELIS ĮKVĖPIMAS.

Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas

Esu labai dėkinga LiMSA už galimybę prisijungti prie EuRegMe

SCOME sesijų, kurių metu ne tik praplėčiau savo akiratį bei įgijau

naujų žinių, bet ir pasisėmiau įkvėpimo ateities LiMSA veikloms!

Miglė Vilniškytė | Vilniaus skyriaus direktorė

Kaip pirmas renginys, jis užkėlė labai didelę kartelę! Nustebino ne tik

informacija, gauta sesijų metu, bet visos EuRegMe21 komandos

organizacija bei draugiškumas!

Kristina Ivoškaitė | Kauno skyriaus narė



Dalyvavau SCOPH sesijose kaip delegatė ir iš renginio pasiėmiau tiek,

kiek buvo galima pasiimti. Idėjas planuoju paversti tikslais, o tikslus

naujomis tinklalaidėmis apie psichikos sveikatą. Ačiū LiMSA už

galimybę!

Paulina Petraitytė | Kauno skyriaus narė

Dalyvavau SCOPH sesijose. Iš tiesų visas renginys praėjo žymiai greičiau

nei galvojau. Viskas buvo patogiai suplanuota, nesijautė didelio

nuovargio ar nuobodulio. Labai smagu išgirsti skirtingas žmonių

patirtis, darbą jų NMO. Visi tokie pozityvūs ir draugiški, kad jau pirmą

dieną dingo bet koks jaudulys dėl renginio. Gal kiek gaila, kad visas

renginys nuotolinis, tačiau visą tą atperka puiki organizacinė komanda

ir puikiai suplanuotas renginys. O ir kitą kartą bus daugiau motyvacijos

dalyvauti atrankoje :)

Monika Karolina Vaičiūtė | LPO, Kaunas
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Nereali pirmoji tarptautinė patirtis! 5 dienos praskriejo didžiausiu

greičiu. Visos sesijos prikaustė dėmesį, buvo pasiūlyta didžiulė veiklų

įvairovė, atvertos naujos galimybės, užmegzti tarptautiniai ryšiai su kitų

delegacijų atstovais. Nors ir renginys vyko online, jokių trikdžių ar

nesklandumų neįvyko, viskas puikiai organizuota. Dalyvavau mainų

sesijose, kurios sužavėjo ne tik savo aktualumu, tačiau ir dalyvių

nuoširdumu, noru tobulėti, pasidalinti savo patirtimis. 

Aušrinė Monika Januškevičiūtė | Kauno skyriaus narė
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Prezidentinės sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena:
Opening ceremony. Tariamas IT sveikinimo žodis, EuRegMe pradžia. 
Joint Sessions “Safe spaces in exchanges”. Supažindinama, kas yra saugi erdvė,
buvo duodami patarimai, kaip užtikrinti saugią erdvę mainuose. “Sharing is caring”
dalinomės patirtimis saugios erdvės tematikos klausimais bei buvome suskirstyti į
mažas penkių asmenų grupes. Mano grupei nagrinėjo seksualinio priekabiavimo
situaciją mainuose. 
Introduction and ice-breakers. Buvome supažindinti su trijų dienų programa,
geresniam vienas kito pažinimui – “speed dating” žaidimas, kurio metu per keletą
minučių turėjome poromis diskutuoti organizatorių užduotais klausimais. 
Externals presentations. 
Euroteam Q&A. IT atsakinėjo į dalyviams rūpimus klausimus. 

Antra diena:
Octagon model. Sesijos metu buvo paaiškinta modelio struktūra, didžiąją sesijos
dalį dirbome mažose grupėse bei dirbome su “identity” ir “structure” skiltimis.
Dirbant komandoje teko pasidalinti LiMSA’os gerąja patirtimi apie organizacijos
viziją, misiją, strategiją bei turimus dokumentus, reglamentuojančius organizacijos
veiklą.  
Organization and finance management during COVID-19. Sesijos metu
diskutavome, kaip COVID-19 paveikė skirtingų šalių NMO, kokie organizacijų
atstovų indėliai siekiant išlaikyti organizacijos finansinį stabilumą. Buvo pateikti
praktiniai patarimai, padėsiantys valdyti finansinę situaciją organizacijoje. Mažose
darbo grupėse turėjome sugalvoti strateginį planą, kaip išvengti blogiausio galimo
finansinio scenarijaus ir grįžti į įprastą finansinę padėtį. 
Plenary Procedures. Buvo aptarta, kokiais etapais ir žingsniais vyksta plenarinė
sesija, jog visiems būtų aišku, kaip balsuoti bei kokia eiga plenarinė sesija vyks.
OSD 1: European Strategy. “Atviros erdvės diskusijos” metu diskutavome bendrai ir
grupėse apie dabartinę Europos strategiją, galimus pakeitimus, trūkumus bei
regioninius prioritetus.

Marija Aleksandraitytė | LORE, Kaunas

9



10

OSD 2: Safe Spaces in IFMSA. Diskusijos metu buvo kalbama, ar IFMSA turi ir
sudaro saugias erdves studentams, ką galima būtų tobulinti ir keisti siekiant
užtikrinti, jog studentas turėtų saugią erdvę realizuoti save. 
Plenary I. Sekretoriato rinkimai, CCC ataskaita, trijų regioninių prioritetų
(vaccination, mental health and well-being, refugees health and rights) pristatymas
ir diskusija, “speakers list”.

Trečia diena:
SDGs - a national perspective. Pristatyti SDGs, akcentuota jų svarba bei
paaiškinta, kaip įvairiapusiškai galima pritaikyti juos savo organizacijoje. 
Regional Priorities proposals Q&A. Klausimų ir atsakymų sesija su trimis
regioninių prioritetų dokumentus ruošusiais atstovais.
Advocacy and Social Media. Buvo aptartas S.M.A.R.T principas, pagrindiniai
klausimai, kuriuos reikia iškelti norint viešinti renginį, pateikti praktiniai pavyzdžiai
bei patarimai, kaip organizacija galėtų efektyviai naudoti socialinius tinklus. Mažose
grupėse diskutuota, kokie viešinimo principai taikomi skirtingose NMO. 
Mental Health in Youth Organizations (SWGs). Mažose darbo grupėse
nagrinėjome perdegimo atvejį bei ieškojome būdų, kaip padėti tokios emocinės
būklės nariams. Džiugu, jog Europos atstovus nustebino pateiktas pavyzdys
LiMSA’os susirinkimų, vykstančių, kas dvi savaites, kurių metu taip pat yra skiriamas
dėmesys komandos emocinei sveikatai bei pagalbai. 
Closing and picture - 15'. Atsisveikinimo žodis ir bendra nuotrauka. 
Plenary II. Išrinkti naujieji regioniniai prioritetai 2021/2022 m., aptarti kiti aktualūs
kilę klausimai. 

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Buvau aktyviai įsitraukusi į prezidentines sesijas, dalyvavau visose SWG’s, aktyviai dalinausi
LiMSA gerąja patirtimi bei organizacijos aktyvaus veikimo pavyzdžiais. Džiugu, jog ne vieną
kartą Europos atstovai girdėjo Lietuvos vardą ir LiMSA iš pozityviosios pusės. Taip pat
aktyviai stebėjau I ir II plenarinių sesijų eigą, stengiausi suprasti, kaip veikia visas balsavimo
ir nutarimo mechanizmas. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

“Safe spaces in exchanges” sesijos diskusijos metu kilo idėja išvykstantiems ir
atvykstantiems mainų studentams pritaikyti specialią “reporting system”, kurios metu
studentai galėtų anonimiškai informuoti apie jų saugios erdvės pažeidimo atvejus, kad
būtų žinoma apie tokias situacijas, jos būtų kuo greičiau išspręstos ir nesukeltų studentui
neigiamų pasekmių. 



Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Bendrai sesijas ir jų turinį vertinu puikiai. Patiko, jog programa buvo įvairiapusė, įdomios
užduotys, aktualios temos ir puiki laiko vadyba. 

Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos. Sudomino Europos regioninių prioritetų pristatymas, sesijos eiga
bei atstovų įsitraukimas į diskusiją. 
Activities Fair. Buvo labai džiugu pamatyti ir palaikyti LiMSA atstovus – SCOPH
komitetą, buvo įdomu susipažinti, kokius projektus vykdo kitos šalys. 
Joint Sessions. Pasirinkta tema: “Safe spaces in exchanges”. Iš šios sesijos išsinešiau
daug idėjų, kaip galima būtų užtikrinti atvykstančių ir išvykstančių studentų saugią
erdvę, kaip spręsti sudėtingas situacijas šia tematika. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Susipažinti su IFMSA ir Europos regiono organizacine struktūra.
Diskutuojant su atstovais iš įvairių šalių, sužinoti daugiau, kaip stiprinti narių motyvaciją
ne tik komitete, bet visoje organizacijoje.
Tobulėti External Affairs ir Capacity Building srityse bei įgytus įgūdžius pritaikyti LiMSA
bendruomenėje.
Įgyti tarptautinės patirties diskutuojant su žmonėmis iš įvairių Europos šalių
Aktyviai įsitraukti į visą renginio procesą (tiek įvairių sesijų, tiek diskusijų metu).

Išsikelti tikslai EuRegMe 21:
1.
2.

3.

4.
5.

Manau, kad visus iškeltus tikslus sėkmingai pavyko įvykdyti EuRegMe 21 metu bei pavyko
padaryti daugiau nei buvau suplanavusi.  

Planai po renginio

Išsikėliau tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius tikslus, susijusius su tolimesne veikla LiMSA’oje.
Ketinu ir toliau atsakingai atstovauti LiMSA, pritaikyti įgytus įgūdžius komitetinėse veiklose,
pasidalinti su LiMSA nariais įspūdžiais, įgytomis kompetencijomis bei motyvacija, nebijoti
dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. 



Prezidentinės sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena - gana lengva sesija, labai daug laiko buvo skirta susipažinimui (buvo
tikrai smagu). Gana naudinga buvo ir antroji sesijų dalis apie European Stakeholders,
su kuriais IFMSA per MM21 pasirašė MoUs. Taip pat turėjome Q&A sesiją, per kurią
Europos NMOs (National Member Organizations) prezidentai galėjo klausti rūpimų
klausimų ir pasidalinti patirtimi. 
Antra diena:

Parallel sessions (Octagon model). šias sesijas pasirinkau todėl, nes niekada
apie tai nieko nebuvau girdėjusi. Sesijos metu sužinojome, kad Octagon modelį
galima pritaikyti organizacijos plėtrai - įvertinimui (Baseline Assesment), sekimui
(Monitoring) ir Follow-up. Octagon modelis susideda iš 8 pagrininius aspektus
(Identity, Structure, Activities, Relevance, Competences, Systems & Financing,
Target group ir Context) Manau, kad šis modelis galėtų būti gana sėkmingas,
siekiant struktūruotai plėsti organizacijas. Daugiau informacijos apie jį galima rasti
čia. 
Organization and finance management during COVID-19 sesija, kuri taip pat
buvo labai naudinga, nes turėjome galimybę mažose grupėse padiskutuoti su kitų
NMOs prezidentais apie tai, kokius įrankius jie taiko savo finansų sekimui ir kaip
jiems sekasi COVID panemijos laikotarpiu (grupelių išvadas galite rasti čia). 
OSDs (Open Space Disscusions) apie Europos strategiją bei saugias erdves
IFMSA. Per jas aptarėme, kad vienas iš svarbiausių būtų, kaip reikėtų užtikrinti
tinkamą strategijos vykdymą, yra tinkamas patirties perdavimas naujai išrinktiems
Europos NMOs prezidentams. Kitoje OSD apie Safe spaces in IFMSA išsiaiškinome,
kas yra safe space ir aptarėme pagrindines taisykles, kaip jas kurti. 

Trečia diena:
Youth Delegates to WHO events. Sesija prasidėjo nuo trumpo WHO pristatymo
ir ką ši organizacija iš esmės daro, o po to kalbėjome apie prasmingą jaunimo
įsitraukimą į šios (ir kitų) organizacijos veiklą bei kaip tą padaryti. Daug dėmesio
buvo skirta ir tokenizmui (kai jaunimas yra įtraukiamas į politiką fiktyviai, bet iš tiesų
atstovauti jaunimo negali ir jaunimo požiūris nėra įtraukiamas į sprendimų 

Tautvilė Smalinskaitė | VP IR
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https://drive.google.com/drive/folders/1Hw83j-X0WysqNwTLX6DNX6POI0Sx-J4C?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XWpSxR2BVAQYBTXMHqWyM7LIQDVImZuH/edit?usp=sharing&ouid=105926601925076449571&rtpof=true&sd=true


13

priėmimus) Iš šios sesijos man labiausiai patikusi ir, tikriausiai, pati svarbiausia
mintis buvo ši: “If it’s tokenistic, then eventually, it will have a negative impact on
meaningful youth participation.” Sesijos pabaigoje mažose grupėse diskutavome
apie kliūtis, kurios trukdo jaunimui prasmingai dalyvauti WHO renginiuose ir kaip
būtų galima tas kliūtis įveikti. Daugiau informacijos apie šią sesiją galima rasti čia.
Advocacy and social media - šioje sesijoje sužinojome daug patarimų, kaip
naudojant socialinių medijų platformas galima stiprinti savo organizacjios
advokaciją ir kodėl iš viso organizacijoms yra reikalinga naudoti socialines medijas.
Sužinojau, kurioms tikslinėms grupėms kuri social media platforma yra
tinkamiausia, kada geriausias metas skelbti informaciją bei kaip tikslingai vykdyti
viešųjų ryšių strategiją. Daugiau informacijos apie šią sesiją galite rasti čia.
Mental Health in Youth Organizations SWG (Small Working Group) - visi
dalyviai buvo padalinti į mažas grupeles ir jose diskutavome apie darbo kultūrą.
Mūsų grupelei didžiausia problema atrodė labai didelis darbo krūvis, tenkantis
IFMSA TO, EB ir NMOs. Mano paminėta LiMSA praktika daryti susirinkimus kas 2
sav. ir leisti nariams pasiimti trumpas atostogas (LiMSA komandoje tai žinoma kaip
“išskridimai”) susilaukė labai daug palaikymo, taip pat man labai patiko idėja, kad
IFMSA ir NMO dirbantys žmonės galėtų nusistatyti savo darbo laiką ir, pvz.,
sekmadieniais niekada neatrašinėti į laiškus. Daugiau informacijos čia.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Stengiausi aktyviai diskutuoti visomis temomis ir įsitraukti į SWGs veiklą. Smagu, kad kai
kurios LiMSA jau taikomos praktikos susilaukė labai daug palaikymo ir, tikiuosi, kad kitos
NMOs taip pat jas galės pritaikyti. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labai sudomino Octagon modelis, kurį, manau, LiMSA galėtų pritaikyti savo veikloje.
Stengsiuosi LiMSA VP D perduoti visą informaciją apie šį modelį ir, tikiuosi, kad kitais metais
jį būtų galima pradėti naudoti. Taip pat labai įdomi sesija buvo apie finansų tvarkymą, su
LiMSA iždininku taip pat būtų galima aptarti kitų programų (ne tik Excel) naudojimą LiMSA
finansų tvarkymui. 

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Šios prezidentinės sesijos buvo turbūt pačios geriausios iš visų, kuriose yra tekę dalyvauti.
Visos sesijos buvo be galo įdomios, buvo daug pasirinkimo (kiekvienas dalyvis galėjo beveik
visada pasirinkit iš kelių sesijų temų), o žinios, kurias įgavau, tikrai bus naudingos dirbant
ateityje. Be to, laiko valdymas buvo beveik tobulas, daug pertraukų ir pačios sesijos
neišvargino. 

https://docs.google.com/presentation/d/1XPrAeTkApGRF53Z6O6UpVaPTemU9XSLh/edit?usp=sharing&ouid=105926601925076449571&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/16btIaNUnZNr_0F35oYjDckS8SUgMpnCR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y9LIH6nmOR8RJULgyI7ueeRQq3xfuPkwuzlHKVSADtU/edit?usp=sharing


Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos - dalyvavau 2 plenarinėse sesijose. Pirmoji buvo skirta renginio
atidarymui, sekretoriato, kitų plenarinės komandos ir CCC (Constitutional Credential
Committee) narių patvirtinimui. Taip pat buvo pristatyti naujų Europos regiono
prioritetų pasiūlymai (jų buvo 3 - Vaccination, Mental Health ir Refugees Health and
Rights). Per šią sesiją turėjo prisistatyti ir kandidatai tapti EuRegMe’22 rengėjais, tačiau
niekas neaplikavo. Po plenarinės LiMSA delegacija turėjo vidinį balsavimą dėl prioritetų
(kadangi pasiūlymų buvo 3, o išrinkti reikėjo 2), taip nusprendėme, už ką atiduosime
LiMSA balsą. Per antrą plenarinę buvo pristatyti bei priimtim European Regulations
pakeitimai, vyko Europos regiono prioritetų rinkimai. Buvo išrinkti Refugees Health and
Rights ir Vaccination. Taip pat buvo patvirtintos EuRegMe’20 minutės bei CCC ataskaita
ir uždarytas renginys. 
Joint Sessions - dalyvavau sesijoje Taking a Sexual History (SCORA ir SCOME komitetų
jungtinė sesija). Sesija prasidėjo gana įdomiai, nuo wooclap klausimų (kas apibūdina
mane, kuo aš išsiskiriu iš kitų). Tai tikrai patiko, nes buvo labai gražiai susieta su tuo,
kaip gydytojas turi rinkti paciento anamnezę. Nustebino kai kuri pristatyta statistika -
net apie 90% pacientų Šveicarijoje norėtų, kad gydytojas pasidomėtų jų seksualine
anamneze ir sveikata. Sužinojau ir apie 5 Ps modelį - Partners, Practices, Protection
from STI, Past History of STI, Protection of Pregancny/Reproductive Life-Plan. Manau,
kad bent Lietuvoje medicinos studijose tikrai trūksta struktūruoto mokymo apie
teisingą seksualinės anamnezės surinkimą, todėl ši sesija labai pravers ateityje, o be to,
yra gera idėja ir panašiems mokymams surengti LiMSA’oje. Taip pat labai patiko small
working groups, kuriose vaidinome pacientus - gydytojus ir patys bandėme teisingai
surinkti lytinę anamnezę. Pabaigoje turėjome SCOME SWGs, labai pritrūko laiko
tinkamai įsigilinti į temas, bet jos pasirodė labai naudingos - mano SWG bandė
sugalvoti, kaip lytinės anamnezės rinkimo mokymą įtraukti į medicinos programos
kursą apie komunkaciją (kartu su blogų žinių pranešimu ir psichologija bei kitais
dalykais). Sesijo medžiagą galima rasti čia ir čia. 
Training Sessions - pasirinkau sesiją “Emotional and cultural sensitivity” Jos pradžioje
vyko trumpa apklausa su teiginiais apie šalis, o dalyviai juos turėjo atspėti. Nagrinėjome
Icberg modelį, kas yra kultūrinis jautrumas ir kaip jį puoselėti. Aptarinėjome situacijas ir
stengėmės rasti labiausiai kultūriškai jautrų sprendimą joms. Sesija buvo gana įdomi ir
džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent ją. 
Activities Fair - prisijungiau prie Activities Fair platformos, apžiūrėjau LiMSA SCOPH
komiteto pristatytą veiklą bei kitų šalių veiklas. Ypač sudomino Portugalijos projektas,
kai medicinos studentai vyksta į Portugalijos salas ir ten tikrina gyventojų sveikatą.
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https://drive.google.com/file/d/1QxrcvRySRJmsjxPhB7skJSala1C0Y7Ll/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uPmLsqkYt3hguQxtE8JNt1ACdtd3cpUV/edit?usp=sharing&ouid=106837324099061929659&rtpof=true&sd=true
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Ruošdamasi EuRegMe labai norėjau, kad LiMSA delegatai būtų kuo labiau įsitraukę į
renginį, turėtų pakankamai informacijos jam ir neperdegtų. Viso renginio metu turėjome
online check-in formą, kurios atsakymai buvo visiškai konfidencialūs, bet leido geriau
suprasti delegatų būseną ir kaip jiems sekasi. Mnau, kad tiek asmeninio tobulėjimo, tiek
delegacijos koordinavimo tikslus pavyko pasiekti, nes grįžtamasis ryšys iš delegatų buvo
gana teigiamas. 

Planai po renginio

Su LiMSA VP D, VP PRC ir iždininku aptarti bei perduodi patirtį iš sesijų, kuriose buvau, nes
tikiu, kad ten sužinotus dalykus būtų galima pritaikyti LiMSA veikloje. Taip pat pagal gautą
grįžtamą ryši tikiuosi koreguoti delegacijų koordinavimo bei atskaitomybės procesą kituose
tarptautiniuose renginiuose, o iš tarptautinių ryšių pusės norėčiau į savo pristatymus apie
tarptautines galimybes įtraukti ir prasmingo jaunimo įsitraukimo temą. 

Exchanges Fair - dalyvavau ir labai díaugiausi LiMSA mainų komandos pristatymu!
Socialinė programa - teko kelis kartus prisijungti prie socialinės programos, smagiai
praleidome laiką ir džiaugiuosi, kad LiMSA bulvyčių nuotrauka buvo labai ilgai
spotlight’e.  



NMO Management sesijos

Simona Dužinaitė | Generalinė sekretorė
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Sesijų aprašymas:

Pirma diena prasidėjo nuo Joint Session, aš dalyvavau „Public Health and GAP
Exchanges during COVID-times“ (jungtinėje SCORE/SCOPE/SCOPH) sesijoje. Iš pradžių
buvome supažindinti su visuomenės sveikatos ir Global Action Project (GAP) mainų
svarba. Visi dalyviai buvo įtraukti į diskusijas, žaidėme susipažinimo žaidimus. Taip pat
kiekviena šalis dalinosi savo patirtimi, kokias priemones naudojo prieš COVID-19
pandemiją, pabaigoje vyko darbas grupėse, kur kūrėme edukacines programas bei jų
pristatymai. Po pertraukos vyko susipažinimo žaidimai ir kita sesija - Organizing SRTs
101. Diskutavome kas yra SRT (Sub-Regional Trainings), kaip reikėtų organizuoti tokio
tipo renginį bei kokie skirtumai online ir gyvai, lyginome „training“ ir „workshop“
sąvokas. Sesiją užbaigėme interaktyvia dalimi – Kahoot. 
Pirmoje antros dienose dalyje dalyvavau „Strategic planning 1“. Šios sesijos metu
nagrinėjome žodį VMOSA (Vision, Mission, Objectives, Strategies, and Action Plans),
diskusijų metu aptarėme kiekvieną šio žodžio sudedamąją dalį bei mažose grupėse
breakout kambariuose galvojome savo veiklos planą, o po kūrybinių dirbtuvių jais
pasidalinome su kitais dalyviais. Po pertraukos antroje dienos dalyje vyko „Strategic
planning 2“ sesija. Šioje dalyje analizavome SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, and threats). Tai puiki strateginio planavimo technika, kuri naudojama
siekiant padėti asmeniui ar organizacijai nustatyti stipriąsias, silpnąsias puses,
galimybes bei grėsmes, susijusias su projektų planavimu. Šią sesiją kiekvienas
interaktyvioje platformoje apibendrinome naudodami 4F (Facts, Feelings, Findings, and
Future) modelį. Abiejų sesijų metu dalyviai buvo aktyviai įtraukti į diskusijas, abi šios
dienos dalys buvo įdomios bei interaktyvios.
Trečia diena prasidėjo „Member engagement“ sesijoje. Čia kalbėjome apie skirtingus
motyvacijos šaltinius, narių įtraukimo teorijas, o vėliau mažose darbo grupėse teorines
žinias pritaikėme praktiškai spręsdami įvairias situacijas. Po pertraukos vyko NMO
Management sesijos uždarymo ceremonija. Kiekvienas dalyvis turėjo pasirinkti
paveikslėlį, kurio pagalba turėjo pasidalinti savo jausmais, įvykiais, mintimis apie
įvykusias sesijas ir taip suteikti grįžtamąjį ryšį sesijų koordinatoriams. 

https://ifmsa.org/sub-regional-trainings/


Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

EuRegMe’21 buvo pirmasis mano tarptautinis renginys, tad norėjau aktyviai įsitraukti į
organizuojamas sesijas ir diskusijas jų metu, taip pat susipažinti su kitų šalių vykdomomis
veiklomis bei pasidalinti LiMSA organizacijose sukaupta patirtimi, tobulinti savo minkštąsias
kompetencijas bei įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai LiMSA organizacijoje. Nors šis
renginys vyko virtualioje erdvėje, manau, kad puikiai pavyko sukaupti naują žinių bagažą
bei pasisemti naujų idėjų, kurios suteiks galimybę kartu augti su LiMSA bendruomene.
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos - stebėjau transliaciją, viskas vyko gana sklandžiai.
Exchange Fair - buvo įdomu dalyvauti online, visi turėjo savo avatarus, su kuriais galėjo
vaikštinėti po mugę vieni pas kitus ir bendrauti. Džiaugiuosi LiMSA mainų pristatymu.
Socialinė programa - džiaugiuosi LiMSA bulvių backgroundu (visi buvo labai susižavėję)
bei smagiai praleidau laiką online šokiuose.
Joint Sessions - pirmąja dieną dalyvavau „Public Health and GAP Exchanges during
COVID-times“, buvo naudinga bei įdomu išgirsti kitų šalių patirtis COVID - 19 pandemics
metu.
Training Sessions - dalyvavau “Leadership” sesijoje, labai įdomi ir interaktyvi sesija.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Šaunūs organizatoriai, puiki ir įdomi programa bei tobulas laiko planavimas.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Sužavėjo, kad daug įvairių temų galima interaktyviai ir įdomiai pritaikyti nuotoliniu būdu, o
teorinę medžiagą pateikti struktūrizuotai ir aiškiai. Tad įvairius metodus tiek gyviems, tiek
virtualiems renginiams norėčiau pritaikyti LiMSA organizuojamose veiklose.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Stengiausi aktyviai diskutuoti visose NMO Management sesijose bei įsitraukti į darbą
grupėse, jų pristatymus.

Planai po renginio

Planuoju naujais įgūdžiais bei sukaupta patirtimi pasidalinti su nauja LiMSA komanda bei
visus limsiečius skatinti aktyviai įsitraukti į tarptautinę veiklą, kuri padėtų dar labiau stiprinti
ir tobulinti LiMSA organizaciją. Norėčiau suorganizuoti susirinkimą LiMSA nariams sesijų
metu apžvelgtomis temomis.



NMO Management sesijos

Pavel Riabec| VP D

Sesijų aprašymas:

Pirma diena prasidėjo nuo Joint Session, aš dalyvavau jungtinėje Exchanges ir SCOME
sesijoje - Academic Competencies in Exchanges, ir nuo pat pradžios buvo aišku, kad į
pasiruošimą šitam EuRegMe buvo įdėta labai daug pastangų ir atsižvelgta į visus
paliktus komentarus dėl narių įsitraukimo ir facilitavimo. Auditorija buvo įtraukta į
diskusijas, buvo daug interaktyvių dalių su kahoot wooclap ir kitų analogiškų svetainių
pagalba visi turėjo galimybė išsakyti savo nuomonę. Tada po pertraukos buvo valandos
ilgio sesija skirta dalyvių susipažinimui ir paskui sekė CB101 sesija. Ji, mano nuomonė,
buvo jau per daug primitivi, bet tokių pasitaiko EuRegMe.
Antra diena man prasidėjo nuo CB establishment sesijos, ir jau čia tikrai buvo kuo
pasimokyti, informacijos buvo pakankamai daug ir ji buvo tikrai įdomi. Pažingsniui buvo
pasakojama kodėl CB yra svarbus ir reikalingas kiekvienam NMO dalykas ir duotos
instrukcijos kaip kiekvienas dalyvis galėtų steigti CB departamentą savo šalyje. Po
pertraukos vyko sesija Introducing change and quality assurance kur labiau bendrai
buvo pasakojama kodėl mes turime laikytis kokybės standartų ir kaip galima įsivertinti
kaip tai pavyksta daryti. Visos sesijos taip pat kaip ir pirma diena buvo labai
interaktyvios, dalyviai buvo aktyviai įtraukiami į pokalbius, kelis kartus buvo sukuriami
breakout kambariai, kad tam tikri klausimai buvo aptarti mažesnėse grupėse ir kad
atlikti tam tikrus uždavinius.
Trečią dieną atidarė External Affairs sesija iš Ines, žmogaus, kuris tikrai visa savo siela
įdeda į šią kryptį, dėl to sesija buvo labai vertinga kaip pateiktos informacijos prasme,
taip ir bendrai dėl galimybės aptarti įdomius klausimus tiesiogiai su daug IFMSA
darančių žmogumi. Interaktyvumo sesijose buvo nemažai, bet jis buvo visa laika
praktiškai vienodas visose sesijose ir dėl to at this point jau pradėjo kažkiek varginti. Ta
pačia diena po pertraukos vyko tik uždarymo ceremonija, kuri buvo labai ilga, nes
kiekvienam sesijų dalyviui buvo suteikta galimybė pasirinkti paveiksliuką iš sąrašo ir su
visais pasidalinti savo mintimis ir jausmais apie sesijas.   
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

-



Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

 Ruošdamas renginiui planavau atstovauti LiMSA, keistis patirtimi, susipažinti su kitų šalių
programomis ir veiklomis tai pavyko gerai, nors renginis ir vyko online platformoje, buvo
skirta laiko ir dalyvių neformaliam bendravimui, susipažinimui ir aptarymui. Tai buvo vienas
pagrindinių mano tikslų, aš norėjau reprezentuoti LiMSA ir Lietuvą kaip vieninga komanda,
dalyvauti visose sesijose ir pasiimti iš šio renginio maksimumą naudingos ir įdomios
informacijos.

 Renginis palietė visas aktualias temas, dalyvavimas visose sesijose prasmingas, dar
pasimokiau pastabumo, kritiškai analizuoti pristatymus ir domėtis su kokiomis temomis
dabar dirba kolegos iš kitų organizacijų, esančių Europos regione, stebėti tarptautinėje
erdvėje vykstančius procesus, aktyviai reikšti savo poziciją, bei pačiam drąsiai kelti
klausimus ir teikti pasiūlymus. 

 Taip pat dalyvavimas buvo naudingas, nes pavyko gauti vertingos atstovavimo
tarptautinėje erdvėje patirties, kad galėčiau sėkmingai atstovauti ir reprezentuoti LiMSA ir
Lietuva ateities renginiuose. Matant kitų šalių pavyzdį, aš supratau kad tikrai daug ką
darome gerai vietinių lygių, papildomai gavau ir daugiau motyvacijos drąsiai skatinti LiMSA
imtis iniciatyvos ir įsitraukti į įvairias IFMSA veiklas.
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos tikrai pradžiugino iš fasilitavimo pusės. Po vienos dienos nuo sesijų
pabaigos vyko training session, mano tema buvo - Stakeholders, ši sesija suteikė man
galimybė dar pagilinti savo žinias marketingo ir projektų valdymo srityje, sužinojau daugiau
apie stakeholderių paieškos ir prasmingo įtraukimo į organizacijos veiklas klausimus. Joint
session aprašiau prie pirmo klausimo. Buvo labai gaila kad nepavyko dalyvauti kitose
dalyse dėl laiko stokos. 

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

-

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

-



Planai po renginio

Skatinti komandos narius aktyviai įsitraukti į tarptautinę veiklą, dalintis ir semtis
patirties iš kitų NMO, kad visa tai vėliau panaudoti organizacijos stiprinimui ir veiklų
tobulinimui. Tikslas-padrąsinti limsiečius dalyvauti tarptautinėse renginiose ir veiklose.
Skatinti komandą kuriant naujas veiklas atsižvėlgti į aktualius regioninius prioritetus ir
strategines veiklos kryptis, nes tai užtikrins daug didesnį veiklų palaikymą iš IFMSA
pusės. Tikslas-užtikrinti nariųinformotumą ir supratimą apie IFMSA strategijos
aktualijas ir prioritetus.
Siekiu dalintis savo naujais įgūdžiais su limsiečiais per individualius kontaktus ir
pokalbius , turėdamas daugiau patirties galiu efektyviau konsultuoti ir patarti
kiekvienam besikreipiančiam patarymo.

20



SCOPE sesijos

Elena Daukšaitė | LEO-In, Vilnius

Sesijų aprašymas:

Pirma diena:
Introduction and teambuilding.
Introduction to exchanges.
Open space discussion: kaip motyvuoti mainų komandą.

Antra diena:
IFMSA exchanges and their links to Global Health Education.
Cultural awareness in exchanges.
Regional priority: Exchanges, Climate Change and Social Determinants of Health.
Regional priority: Exchanges and Health Workforce migration.

Trečia diena:
Academic quality during COVID times. 
Team management during COVID times. 
Reopening exchanges: the aftermath of a global pandemic. 
Closing and blue picture.
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Dalyvavau visose mainų sesijose. Per pirmąją dieną susipažinau su SCOPE session team,
vyko trumpas speed dating, mokiausi apie mainus, kaip jie veikia, pasikartojau struktūrą.
Taip pat diskutavome kaip motyvuoti komandą (per pandemiją ir ne tik).
Per antrąją dieną mokėmės, kas tai global health (GH), kodėl tai svarbu, kaip galime gerinti
GH pandemijos metu ir ne tik. Taip pat mokėmės apie kultūrinį šoką ir kaip padėti
atvykstantiems bei išvykstantiems studentams geriau jaustis svetimoje šalyje. Vyko labai
įdomi diskusija apie medicinos darbuotojų migraciją ir kaip mainai ją veikia, kad mainai
skatina žmones migruoti į kitas šalis bei dalintis patirtimi ir žiniomis.
Per trečiąją dieną kalbėjome apie akademinę kokybę mainuose, kodėl svarbu tinkamai
atrinkti mainų dalyvius, ką galima suorganizuoti norint užtikrinti akademinę kokybę (PDTs,
mokymai).Taip pat dėliojome, kokios komandos (nacionalinės ir lokalios) reikia pandemijos
metu norint tinkamai ir efektyviai organizuoti mainus bei ką daryti, kad galėtume kuo
greičiau vėl vykdyti didelės apimties mainus. Džiaugiuosi, kad esame viena iš nedaugelio
šalių, kuriose mainai šią vasarą vyksta.
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos. Buvo įdomu stebėti tokį oficialų ir svarbų renginį.
Activities Fair. Kadangi activities fair buvo po mainų mugės ir dalyvavo mažiau
žmonių nei joje, tai šis renginys tokio didelio įspūdžio kaip mainų mugė nepaliko. Bet
buvo įdomu pamatyti, kokias veiklas organizuoja kitos šalys.
Exchange Fair (mainų mugė). Buvo labai keista dalyvauti mugėje per kompiuterį
(viskas vyko kaip kompiuteriniame žaidime - visi turėjo savo avatarus, su kuriais galėjo
vaikščioti po mugę ir bendrauti). Džiaugiuosi, kad buvo nemažai žmonių, susidomėjusių
mainais Lietuvoje, pasirodo, visiems labai džiugu, kad mes šiais metais organizuojame
atvykstantiems studentams savaitgalines 3 dienų išvykas su nakvynėmis (kitos šalys
tokias išvykas organizuoti bijo dėl galimų apribojimų).
Socialinė programa:

Game night. Vyko speed dating ir žaidimukas.
Rainbow party. Iš pradžių šokti vienai kambaryje prie kompiuterio ekrano atrodė
gėda, tačiau po kiek laiko visi įsivažiavom ir smagiai praleidome laiką.

Joint Sessions. Academic competencies in exchanges (SCOPE and SCOME): mokėmės
apie academic competencies, diskutavome, kaip galime pagerinti mainų kokybę, ką
galime suorganizuoti atvykstantiems studentams, kad augintume jų kompetencijas.
Savo grupelėje diskutavome, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą tarp
atvykstančių studentų ir juos priimančių gydytojų.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Iš pradžių labai patiko sesijų struktūra (išsiaiškina, ką mes žinome, papasakoja apie temą,
darbeliai grupėse, darbo pristatymas ir diskusija), tačiau po kiek laiko vienoda struktūra
pabodo, be to kartais darbas grupėse atrodė nereikalingas, kadangi buvo galima kai
kuriomis temomis diskutuoti tiesiog visiems kartu. Laiko vadyba buvo labai gera, beveik
visos sesijos prasidėjo ir baigėsi tokiu laiku, kaip ir buvo planuota, didelių techninių
nesklandumų taip pat nebuvo. Džiaugiuosi, kad diskutuoti buvo skatinami visi, kalbėdama
jaučiausi priimta ir išklausyta, visi buvo be galo šilti ir malonūs.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Su limsiečiais noriu pasidalinti informacija apie medicinos darbuotojų migraciją ir kaip
mainai ją veikia. Tikiu, kad būtų nemažai susidomėjusių šia tema ir galvoju, kad būtų
naudinga apie tai padiskutuoti su kitais. Planuoju organizuoti diskusiją (manau, kad ji
galėtų vykti Vilniaus skyriaus susitikimo metu, galbūt net galėtume pasikviesti pranešėją iš
IFMSA).



Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Mano didžiausias sau išsikeltas tikslas buvo daugiau sužinoti apie IFMSA mainus bei rasti
idėjų, kaip juos būtų galima pagerinti Lietuvoje. Šį tikslą įgyvendinau su kaupu, kadangi per
mainų sesijas būtent apie tai ir diskutavome.

Planai po renginio

Diskusija apie medicinos darbuotojų migraciją ir mainų poveikį jai;
Atnešti tarpmiestinių mainų idėją į Lietuvą (kaip atsarginis variantas pandemijos metu,
kai sunkiai vyksta mainai tarp skirtingų šalių). Planuoju dėl tokių mainų pasikalbėti su
mainų komanda.

Asmeniniai tikslai: būti gera LEO šią vasarą, nepamesti per šį renginį įgytos motyvacijos ir
pasitikėjimo savimi atliekant darbą mainų komitete.
Organizaciniai tikslai:
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Atidarymas ir uždarymas: organizatoriai šiltai visus sutiko ir su visais atsisveikino,
šios dalys padėjo labiau pajusti, kad iš tikrųjų dalyvauju dideliame tarptautiniame
renginyje.
Training sessions. Dalyvavau sesijoje apie laiko valdymą. Buvo labai įtraukiantis ir
aktyvus renginys, kuris padėjo geriau suprasti save ir kodėl mes, medicinos studentai,
taip dažnai perdegame.



SCOPE sesijos

Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas

Sesijų aprašymas:

Pirma diena prasidėjo su joint session - SCORPxSCOPE “Gender based Violence in
Exchanges”, buvo išties įdomi, dalinomės savo patirtimis ir ieškojome sprendimo būdų
pateiktoms situacijoms. Džiugu, jog Lietuva buvo pateikta kaip pavyzdys plačiausiai ir
teisingiausiai įsivardijusį priekabiavimą savo teisiniuose terminuose. Vakare turėjome
komitetines sesijas - rinkausi Evidence-Based Medicine in Exchanges, vėl gi įdomi
sesija, daug diskusijų, nudžiugau supratusi, jog palyginti mes universitete turime
prieigą prie daugelio rimtų medicininių duombazių, tačiau liūdna, jog kai kuriose šalyse
edukacija paremta neaiškiais šaltiniais. Vakaras užsibaigė su open space diskusija ir
online žaidimų vakaru, leidusi susipažinti su įvairių komitetų delegatais artimiau.
Antra diena - visa diena komitetinėse sesijose, džiaugiuosi jog sesijas rinkausi
‘advanced’ lygio, kadangi temos buvo naujos ir labai naudingos, puikiai pasiruošę
treneriai, jokių nesklandumų ir ypatingai aktyvios diskusijų grupelės, nepalyginamai nei
ankstesniuose šių metų IFMSA renginiuose, kur eidavau į mažiau patyrusiems skirtas
sesijas. Būtent iš šios dienos išsinešu daugiausiai idėjų, kurias norėčiau įkomponuoti į
LiMSA mainų komandą, matysim kaip seksis! Vakare vykusi plenarinė nustebino
operatyvumu, o diena užsibaigė smagiu rainbow vakarėliu.
Trečia diena - rytinės sesijos apie advokaciją ir finansus COVID laikotarpiu padėjo
praplėsti akiratį, įkvėpė ir jaučiuosi įgavusi pakankamai nemažai pasitikėjimo perduoti
įgytas žinias komandai. Sesija apie pasiruošimą mainams po pandemijos nustebino,
panašu jog LiMSA vienintelė iš nedaugelio šalių taip operatyviai besistengianti, jog
vasaros sezono incomingai turėtų lygiai tokią patį patirtį, kokią turėjo
“priešpandeminiai” incomingai - dauguma šalių griežtai kirto per biudžetus,
neorganizuoja nacionalinių kelionių ir daugumos prieš tai buvusių veiklų. Na mes
naiviai tikimės, jog mums pavyks:)
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Aktyvi visose EuRegMe dalyse - džiaugiuosi, jog sudalyvauti galėjau visur, o net ir norėjosi
aplankyti dar daugiau sesijų; dažnai pristatinėjau grupelės darbo rezultatą sesijų metu -
ėmiausi lyderiavimo; mainų mugės metu pristatinėjau mūsų mainų programą ir sulaukėme
visai nemažo dėmesio bei neoficialių pažadų ir kalbų apie būsimus kontraktus; 
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

TOBULA organizacija, time management minutė į minutę, balansas poilsio/pertraukų tarp
sesijų (wow net valanda laiko pietums, MM21 tyliai verkia kamputy su net tuoleto
pertraukėlių nebuvimu) ; kai kurios sesijos įdomios, tačiau dauguma kartojosi iš praeitų
renginių; šaunūs, savom temom užsidegę traineriai. Viskas buvo tiesiog puiku -
nepasakyčiau nei vieno neigiamo aspekto apie EuRegMe21, tikrai labiausiai patikęs online
renginys iš mano šių metų patirties.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labai patiko pirmadienį vykusi training session “Emotional and Cultural Sensitivity” -
sužinojau gal ne tiek daug naujo, nes kaip exchange officer teko susidurti su pateiktais
pavyzdžiais bei situacijom ne kartą, tačiau sužavėjo trenerio atsidavimas temai, išdėstymas
bei struktūra, todėl pasibaigus sesijai iškart paprašiau ir “rezervavau”, jog tokią sesiją
pravestų ir mūsų šių metų PDT&CP Training savaitgalyje. Manau, jog ši tematika ypatingai
svarbi tiek outgoingam, tiek besiruošiantiem priimti incomingus, labai laukiu ir tikiuosi
lietuviai studentai nepatingės aktyviai įsijungti į diskusiją.

nors vice HoD buvau tik dėl oficialumų ir mūsų šaunioji HoD darbų nedelagavo, teko visai
nemažai pakonsultuoti keletą mūsų delegatų techniniais klausimais bei padrąsinti aktyviau
dalyvauti; taip pat paruošiau roll callą plenarinei (Proud:DD).

Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos - stebėjau transliaciją, viskas vyko gana operatyviai.
Exchange Fair - labai patogi nauja platforma pristatinėti plakatus bei programas
online, nors iš pradžių atrodė keblu ir neaišku kaip naudotis, bet greit visi pagavo
sistemą ir turėjome puikias keletą valandų “vaikštinėdami” vieni pas kitus ir
prezentuodami. Pasilikome ir po oficialios mainų mugės pabaigos aptarti rezultato.
Buvo tikrai nepalyginamai geriau nei ankstesnė patirtis prezentuoti discordo streame.
Socialinė programa - you can always find me here. 5/5 socialinių vakarų (gal tiktų
labiau sakyti naktų?). Vėl gi socialinę programą labiau organizavomės patys,
suprantama ST neturėjo tam nei jėgų nei laiko, bet buvo šaunu, prisijungė didelė dalis
EMR ir turėjome tikrai linksmus online vakarėlius (LiMSA bulvių backgroundas went
viral <333)
Joint Sessions - minėjau jau pirmos dienos aprašė, SCORPxSCOPE Gender based
Violence in Exchanges”, labai patiko, nors panašių tematikų joint sessions jau esu
dalyvavusi su SCORA, bet šioje ypatingai įstrigo unikalūs situacijų sprendimo būdai per
brainstormą.



Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Manau, jog visus tikslus pavyko įvykdyti nesusiduriant su sunkumais. Būtent šio renginio
metu kitu kampu teko pažvelgti į SCORE komiteto veiklas, nes taip jau išpuolė, jog
daugumoje grupelių dirbau su inspiruojančiais NORE delegatais, susimąsčiau kaip ateityje
galėčiau įsitraukti į šio komiteto populiarinimą neapleidžiant SCOPE. Renginio metu
užmegztos pažintys tikiu, jog bus naudingos stengiantis įgyvendinti planus bei tikslus,
kadangi kolegos mielai nusiteikę konsultuoti ir collaboruoti su LiMSA (yay hooray for
swimsa&BeMSA)

Planai po renginio

Pirmiausia - kokybiška PDT&CP trainingo organizacija, esu labai užsimotyvavusi perteikti
kuo daugiau žinių mūsų outgoingam bei cp’s. EuRegMe taip pat įkvėpė (o gal labiau
padrąsino kirbančias idėjas) planuoti mainų komandos sistemos perkoordinavimą -
norėčiau įsteigti NEO/NORE asistento bei VPX pareigas, dėl to konsultuosiuos su taryba ir
gal ne kitiem, bet dar kitiem metam pavyks padaryti šiokį tokį perversmą ir pokytį mūsų
komandos mental health progrese dėl krūvių perskirstymo. 
Taip pat po Exchanges Fair prisigaudžiau įvairiausių idėjų kaip galime patobulinti mūsų
posterį, pristatymus suinteraktyvinti ir piarinti kuo geriau. 
Daug daug motyvacijos ir įkvėpimo ateities projektams, knygą čia surašyt galima būtų kiek
daug idėjų davė šis savaitgalis!
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SCOME sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena - Health workforce agenda 2030 Agenda 101.
Antra diena - Interprofessional Education: For a more efficient and adapted global
Health Workforce. E-health and telemedicine: An effective way for the Health
Workforce to overcome barriers to accessing care.
Trečia diena - Patients as partners of medical education: creating a practice-ready
Health Workforce; Why Teaching Medical Skills and Medical Education Systems?;
SCOME Future Initiatives & Closing Ceremony.

Miglė Vilniškytė | Vilniaus sk. direktorė

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Visų sesijų metu SCOME delegatai buvo padalinti į grupes, kurios kartu vykdė užduotis
stengėsi surinkti daugiausia “Power-up” savo komandai. Toks formatas skatino atidžiau
klausytis ir padėjo net virtualioje aplinkoje labiau susipažinti su kitais delegatais. Galiu tik
pasidžiaugti, kad kartu su komanda, kurioje buvau aš laimėjome varžytuves ir buvome
aktyviausiai SCOME delegatai įsitraukimo į veiklas prasme. Taip pat kiekvieną dieną prieš
sesijas su komanda gaudavome užduotis sesijų pasiruošimui, prie kurių teko prisidėti, pvz.
sesijai apie interprofesinę edukaciją turėjome kartu pasiruošti kalbą pagal nurodytą
situaciją, sesijoje skirtai pacientų įtraukimui į gydymą, visi turėjome pasiskaityti atsiųstą
medžiagą, kad vėliau galėtume efektyviai diskutuoti su kitomis grupėmis, e-sveikatai ir
telemedicinai skirtoje sesijoje turėjome iš anksto susirašyti savo komandos narių šalių
iniciatyvas šioje srityje ir vėliau diskutavimo bei sėmėmės patirčių vieni iš kitų, taip pat teko
mokytis teisingai kurti veiklos planus pagal SMART akronimą nurodytoms problemoms.
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Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labai vertinga pasirodė SCOME komandos sugalvota metodika suskirstyti dalyvius į grupes
pagal tam tikrą kategoriją (šiuo atveju dalyviai buvo paskirstyti į lygias “Power rangers”
grupes, kurios tarpusavyje “varžėsi” tarp daugiausiai atliktų užduočių bei pastebėtų savo
“Ranger” priklausančios spalvos žodžių. Tai labai didino įsitraukimą ir skatino sekti skaidres
(o ir laikas sesijose dėl to neprailgo). Tokia metodiką tiek virtualiems, tiek gyviems ateities
renginiams norėčiau pritaikyti ir LiMSA. 
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Joint Sessions: Taking a sexual history (SCOME & SCORA). Labai naudinga ir vertinga
sesija, kurios metu paga keliasl gautas situacijas poromis vaidinome gydytojo/ paciento
bendravimą seksualinės anamnezės rinkimo metu. Nors ir liūdna, kad ne tik Lietuvoje,
bet kitose šalyse ši anamnezės dalis ir jos rinkimo ypatumai dažnai yra nutylimi studijų
metu, tačiau manau, kad LiMSA ir čia galėtų užpildyti laisvą nišą.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Norėjau pasisemti patirties iš kitų valstybių veikimo medicinos edukacijos srityje bei jų
įgyvendinimo organizaciniame lygmenyje. Galiu tik pasidžiaugti, kad EuRegMe suteikė daug
progų tai įgyvendinti, pradedant nuo užduočių, kurios leido geriau įsigilinti į temas, baigiant
tuo, kad suteikė puikių pavyzdžių kaip paįvairinti LiMSA renginius (ypač virtualius). Taip pat
pasisėmiau idėjų aktualiems renginiams/ skyriaus susirinkimams SCOME temomis.

Planai po renginio

Planuoju pasidalinti savo sukaupta patirtimi su nauja LiMSA Vilniaus skyriaus komanda su
pasiūlymais kaip jas pritaikyti jų komitetų veikloms. Taip pat planuoju surengti bent du
skyriaus susirinkimus LiMSA nariams sesijų metu aptartomis temomis. 

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Bendras įvertinimas puikus, SCOME komanda buvo puikiai pasiruošusi. Labai patiko
įdomios sesijų temos bei optimalios užduotys kiekvienai sesijos daliai, taip pat puikus laiko
planavimas. 

Skyriaus susirinkimams, mokymams bei pasidalinti šią patirtimi su būsima skyriaus
komanda pirmojo mūsų susirinkimo metu, kad tokią metodiką būtų galima pritaikyti ne
mano veiklos sričiai bet ir visiems komitetams. Ypač vertinga tokia metodika galėtų būti
SCORA ir SCOPH komitetams pamokėlių moksleiviams ar lytiškumo ugdymo mokymų
metu.



SCOME sesijos

Delegatas laiku nepateikė savo veiklos ataskaitos, todėl pagal LiMSA Reglamento
9.5.2 punktą, nebegalės tapti LiMSA delegatu į kitus tarptautinius renginius. 

Deimantė Gervytė| LOME, Kaunas
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SCOPH sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena - sesija susipažinimui (Welcome to the orange side!) ir įvadas apie pačio
komiteto veiklas (SCOPH 202: Welcome back SCOPHsaurs!). 

Pirma sesija buvo daugiau informatyvus pristatymas, o antroje teko dalintis ir savo
šalies patirtimi bei testo forma pasitikrinti žinias apie komitetą bei daugiau sužinoti
apie “Workshop” organizavimo reikalavimus. 
Taip pat vyko lengva diskusija apie IFMSA svarbą organizacijai, projektų “enrolling”
svarbą bei sužinojau apie SCOPH mainus, apie kuriuos anksčiau nežinojau (šiaip
pasauly palyginti mažai šalių juos vykdo). 

Antra diena:
"You are NOT what you eat: breaking the stigma around eating disorders” sesijoje
diskutavome apie dažniausiai pasitaikančius valgymo sutrikimus, juos supančius
mitus ir dažniausias atsiradimo priežastis.
"What about ourselves?: mental health inside youth organizations” vėl diskutuota
apie IFMSA svarbą ir darbo organizacijose poveikį psichikos sveikatai, minėti
pagrindiniai psichikos sveikatos sutrikimų ženklai/simptomai bei kalbėta apie
pagrindines atsiradimo priežastis tiek organizacijose, tiek kasdienybėje. 
Įdomi dalis apie technologijų įtaką (minėtas medicinos studentų perfekcionizmas,
priklausomybė, technologijų naudojimas kaip vidinis atlygis už darbą (mokymasi),
socializavimasis nuotoliniu būdu).
"Think regional act local: working on the regional priorities”
Diskutuota apie regioninių prioritetų, advokacijos svarbą ir kaip vyksta visas
atrankos bei rengimo procesas (problemos identifikavimo ir sprendimo žingsniai: 1.
Problemos nustatymas 2. Informacijos rinkimas 3. Sprendimas, ar problema
išsprendžiama 4. Planavimas, kaip spręsti problemą 5. Aktyvūs veiksmai 6. Poveikio
stebėjimas)
Taip pat stebėjau plenarinę sesiją (įdomiausia išgirsti komentarus apie siūlomus
regionų prioritetus)

Trečia diena:
“We will be back greener: towards a green recovery after Covid - 19” sesijos metu
diskutavome apie klimato pokyčius, kaip pasikeitė pasaulis per šiuos metus ir kaip 

Monika Karolina Vaičiūtė| LPO, Kaunas
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Visose sesijose, kuriose vyko diskusijos, aktyviai dalinausi Lietuvoje vykdomų projektų pvz,
nes su SCOPH susijusių projektų tikrai turime (pvz.: valgymo sutrikimų savaitė, projektas
“Tiesiog kalbėkimės” - buvo ir organizatorių paminėtas kaip teigiamas pvz.). 
Diskusijoje apie psichikos sveikatą organizacijose dalinausi būdais, kaip LiMSA komanda
dalinasi savijauta, nuveiktais darbais (susirinkimai kas 2sav.)
Taip pat dalinausi patirtimi ir dabartine LT padėtimi diskusijos apie COVID-19 įtaką
mokymosi kokybei metu.
“Think regional act local: working on the regional priorities” sesijoje visi kartu kūrėm planą,
kaip problemą paversti prioritetine, ir kaip ją galima išspręsti (mūsų buvo susijusi su oro
tarša).
“We will be back greener: towards a green recovery after Covid - 19” kūrėme planą, kokius
pokyčius norėtume matyti savo šalies politikoje dėl klimato kaitos (pristačiau idėją saugoti
miškus ir šviesti žmones apie miškų ir natūralios gamtos svarbą)
Mokiau užsieniečius lietuvių kalbos :)

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Papildomai priminti, kad kartais nebūtina organizuoti dar vieno Zoom skambučio, jei viską
galima susitarti žinutėmis (kol kas labiau pritaikoma organizacinėms komandoms)
Taip pat sužinojau apie kelias smagias programėles (whiteboard, mural, mira (šitas gal
labiau prisiminiau) bei wooclap, “Gather town”) - manau, kad nesunkiai pavyktų perkelti
virtualius pokalbius iš zoom į kitas programėles.
LiMSA SCOPH mažiau aktyvus klimato kaitos klausimais, todėl reikėtų bandyti įtraukti bent
kiek daugiau šių temų.
Konfliktų sprendimo būdai, bet ne renginys, o labiau kaip atmintinė ar kažkas panašaus.

“There is no planet B: Climate action - mitigation and adaptation” sesija šiek tiek
panaši į kitą trečios dienos sesiją. Plačiau diskutavome apie klimato pokyčių įtaką
žmonių sveikatai bei ekstremalių klimato sąlygų atsiradimo dažnio padidėjimą.
Papildomai kalbėta apie jau vykdomus ES pokyčius, prevencijos ir prisitaikymo
principus.
"We want to hear from you! Forum of Representation" daugiausiai kalbėjom apie
tarptautines galimybes ir galimybę daugiau įsitraukti į SCOPH veiklas.
"See you soon an orange hugs!" visi dalinomės įspūdžiais ir labiausiai patikusiomis
dalimis.
Ir vėl stebėjau plenarinę sesiją (įdomus balsavimo procesas)

jis galėtų atrodyt toliau. Kūrėme planus, kaip norėtume matyti savo šalies
atsigavimą po COVID-19.
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos - tik stebėjau, įdomu išgirsti komentarus ir žiūrėti patį balsavimą.
Activities Fair - pristačiau AMR projektą, žmonės gyrė maketą ir pristatymą. Viena
šalis planuoja panašų projektą, todėl minėjo, kad susisieks, jei reikės įkvėpimo ar
pagalbos. Nespėjau išgirsti kitų veiklų pristatymų, tačiau mačiau plakatus. Gaila, kad
dalyvavo nedaug projektų (10).
Socialinė programa - patiko kelių minučių susipažinimo pokalbiai bei žaidimai.
Smagiai pabendravom su kitais žmonėmis, dainavom ir tiesiog linksmai pasėdėjom.
Aišku, trūko gyvo bendravimo, bet bus didesnė paskata dalyvaut kitą kartą :) Labiausiai
patiko pirmo vakaro “game night”, buvo puiki proga daugiau neoficialiai pabendraut su
žmonėmis. Manau, kad visai kita energija būtų dalyvaujant gyvai, ypač “cultural night” ir
šeštadienio vakaro. Nors ir vyksta vėlokai LT laiku, labai patariu bent trumpam
prisijungti :)
Joint Sessions - dalyvavau “Rural health workforce” sesijoje, kurią organizavo SCOME
ir SCOPH. Buvo aptartas sveikatos sektoriaus darbuotojų poreikis 2030m. ir didėjantis
gydytojų poreikis atokiose vietose. (įdomi iškelta problema, ypač siejant su dabartine
rezidentūros vietų situacija LT). Diskusijos metu dalyviai dalijosi idėjomis, kaip būtų
galima spręsti gydytojų trūkumo problemą atokiose teritorijose (formuota “call to
action” formatu). Taip pat aptartas medicinos modernizavimas (labiau galimybės tą
daryti ateity) ir priežastys, kodėl modernizavimas kol kas vyksta lėtai (daugiau žmonių
pasipriešinimas, kad “gydytojo darbą atliks kompiuteriai”)
Training Session - “Conflict Management” sesijoje kalbėjome apie konfliktų tipus,
sprendimo būdus ir kaip bendrauti su skirtingų nuomonių žmonėmis. Patys
nustatinėjom, koks konfliktų sprendimo būdas artimiausias kiekvienam asmeniškai ir
kokie kiekvieno sprendimo būdo pliusai ir minusai. Aptartos dažniausios nesutarimų
priežastys organizacijose ir kodėl svarbu palaikyti “taiką”.
Theme event - gal dėl nuovargio, gal dėl to, kad paskutinė diena, tačiau buvo sunku
sutelkti dėmesį. Pati tema (health workforce and health, environment, and climate
change) buvo įdomi ir informatyvi.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Patiko laiko planavimas ir tikslus sesijų pradžios/pabaigos laikas, buvo nesunku planuotis
aplinkinius darbus, kai tiksliai žinai informaciją.
Platus sesijų pasirinkimas, todėl tikrai buvo puiki proga išgirsti tai, kas domina. 
Sesijos paruoštos atsakingai, buvo jau žinomų dalykų, tačiau įdėta ir naujos informacijos.
Dažnai sesijų pradžioje klausiama dalyvių, kiek jie žino apie tą tema, taip nustatoma, ką
reikėtų pabrėžti.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Iš tiesų tikėjausi labiau praplėsti žinias apie Europoj vykdomas, su visuomenės
sveikatos temomis susijusias veiklas ir pasisemti daugiau renginių idėjų, tačiau
supratau, kiek daug mes visko darom. Tačiau sužinojau apie SCOPH mainus, apie
kuriuos irgi būtų galima ateityje pamąstyti.
Labai patiko duoti komandiniai darbai, kurių metu reikėjo ne tik spręsti situacijas, bet ir
dalintis savo šalių arba asmenine patirtimi. Galbūt patogiausia buvo naudotis keliom
programėlėmis, kurias būtų galima pritaikyti ir mūsų organizacijoje.
Pasidalinau keliomis mūsų organizuojamų renginių idėjomis (“Imunitete, gelbėk” bei
organizuota “valgymo sutrikimų savaite”, taip pat jau anksčiau minėtas “Tiesiog
kalbėkimės”, kuris buvo ir organizatorių paminėtas kaip teigiamas pvz.)
Pasidalinti bei išgirsti, su kokiomis dėl nuotolinio darbo iškilusiomis problemomis
susiduria kitos šalys, kaip stengiamasi problemas spręsti, kokie būdai būtų pritaikomi ir
Lietuvoje. Diskusijos apie nuotolinio darbo/mokslų įtaką psichikos sveikatai metu
dalinausi LiMSA komandos susirinkimų idėja, dalyviams ši idėja pasirodė patraukli ir
pakankamai lengvai įvykdoma.

Planai po renginio

Bandyti pritaikyti kitas bendravimo/organizacines priemones (pasitelkti minėtą
Whiteboard ir ieškoti linksmesnių Zoom alternatyvų)
Palaikyti ir toliau vykdyti jau vykdomus projektus tiek apie psichikos sveikatą, tiek apie
valgymo sutrikimus bei kitus, nes tikrai darome daug ir naudingų dalykų.
Įtraukti bent vieną papildomą projektą apie klimato kaitą ir ekologiją.
Kitos šalies pavyzdžiu bandyt pritaikyti motyvacinę/atlygio sistemą (ji remiasi pirma
tikslų ir asmeninės žmogaus motyvacijos išsiaiškinimo principu, o tik po to
skatinimo/”atlygio” sistema, t.y išsiaiškinama, kodėl žmogus tai daro ir pagal tai
pritaikoma motyvacijos sistema/”atlygis”)
Jei bus poreikis - paruošti konfliktų sprendimo būdų atmintinę (ar kita patogia forma).



SCOPH sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena:
Joint sessions: Stalking and Mental Health
SCOPH 101: Sweet summer SCOPH child

Antra diena:
Young minds also suffer: youth mental health and suicide prevention
What about ourselves? Mental Health inside youth organizations
Think regional act local: working on the regional priorities

Trečia diena:
We will be back greener: towards a green recovery after Covid - 19
A healthy planet is a healthy human: introduction to planetary health

Paulina Petraitytė | Kauno skyriaus narė

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Bendrai vertinant visą renginį esu labai nusivylusi jo turiniu. Manau, jog pagrindinės temos
nagrinėjamos SCOPH sesijų metu buvo tikrai įdomios, todėl nujausdama jų potencialų
išplėtojimą tikėjausi nemažai, o mainais gavau žemo lygio prezentacijas ir elementarų
turinį, kuris yra visiems ir taip savaime suprantamas arba kurį galima lengvai susirasti
internete ar kitokiomis priemonėmis laisvu laiku. Žinoma, buvo ir gerų momentų, kadangi
vis tiek pasisėmiau idėjų, bet norėjosi daugiau. 

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Aktyviai dalyvavau sesijų diskusijose, break-out kambariuose visuomet prisiimdavau lyderio
vaidmenį, kadangi neretai kiti dalyviai būdavo pakankamai pasyvūs ar nedrąsūs. Taip pat,
gilinaus į man rūpimus ir aktualius klausimus, stengiausi visų sesijų metu semtis idėjų.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Patiko informacija, kuri buvo suteikta apie advocacy planning, kadangi buvo turbūt
vienintelė rimtesnė SCOPH sesijų dalis. Rengini metu per sesijas susijusias su psichikos
sveikata sugeneravau potencialių idėjų tinklalaidėms, per kurias būtų galima tas idėjas
iškomunikuoti.
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Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Joint Sessions - stalking and mental health - patiko, jog buvo interaktyvių užduočių ir
buvo duotos įvairios “stalking” situacijos, kurias turėjome įvertinti pagal konkrečius
kriterijus: ar duota situacija yra persekiojimo atvejis, ar vertintume tai kaip potencialiai
nusikalstama veiklą ir kokia būtų mūsų asmeninė reakcija į situaciją. 

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Trys pagrindiniai mano užsibrėžti tikslai buvo pristatyti SCOPH tinklalaidžių projektą veiklų
mugėje, didinti asmenines kompetencijas visuomenės klausimais/tobulinti SCOPH
komiteto veiklą ir išmokti pildyti ataskaitą. Labai gaila, bet tinklalaidžių projekto pristatyt
nepavyko, nepaisant to aktyviai dalyvaudama sesijose ne kartą užsiminiau apie mūsų
komandos veiklą kaip priemonę kovoti su psichikos sveikatos stigmomis. SCOPH komiteto
veiklą planuoju tobulinti su idėjomis, kurias išsinešiau iš renginio, o ataskaitą manau irgi
išmokau užpildyti.

Kaip žmogus, kuris dirba su tinklalaidžių projektu apie psichikos sveikatą, tai nelabai matau
organizatorių “sunkaus darbo” turinyje, kurį jie pristatė būtent sesijose susijusiose su
psichikos sveikata. Trūko visko per visus galus, aš norėjau sužinoti kažką naujo, pasisemti
nerealių idėjų, sužinoti gilesnės informacijos apie diskutuojamas problemas ir apie pokytį,
kuris yra reikalingas. Man patiko diskusijų dalys su kitais dalyviais - ten pavyko diskusijose
prisiliesti prie anksčiau minėtų tikslų, bet iš organizatorių pusės, tai nieko nepanašaus
nejaučiau. Kalbant apie klimato kaitos temą, tai net neturiu ką pasakyti, nes diskutuojamą
turinį aiškinausi septintoje klasėje anglų pamokose. Iš kitos pusės, pristatyta sąsaja tarp
žmogaus ir supančios aplinkos tarpusavio priklausomybės bei sąveikos buvo prasminga,
bet didžioji šių sesijų dalis buvo nenaudinga ir banali. Iš tikrųjų gaila, jog iš organizatorių
pusės nebuvo pasigilinta į realias priemones, kurių galima imtis kovojant su klimato kaita,
kadangi būdai, apie kuriuos kalbėjome buvo “vadovėliniai” arba nerealistiški t.y. mes kaip
medicinos studentai neturim galimybės įgyvendinti tų priemonių. Ir vieno žmogaus
gyvenimo būdo pakeitimas niekaip nepadės kovoti su tokia opia problema, todėl reikėtų
kalbėti apie didesnio masto pokyčius, kurie yra reikalingi, bet ir įgyvendinami. Gaila, jog
nedidelę laiko dalį skyrėme pasidalinimas kaip mūsų ar kitose šalyse yra kovojama su
klimato kaita. Tam buvo skirta nepakankamai laiko, nes tai buvo vienintelė dalis, iš kurios
buvo galima pasisemti inspiracijos ir realistiškų idėjų iniciatyvai. Noriu pabrėžti, jog tai yra
mano individuali nuomonė išskirtinai apie SCOPH sesijas ir vis tiek esu dėkinga LiMSA’i už
tokią galimybę, nes bloga ar gera patirtis yra vis tiek patirtis.
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Planai po renginio

Kadangi negavau tos gilios informacijos, kurios norėjau iš renginio, planuoju pati
asmeniškai pagilinti šias žinias kartu su tinklalaidžių projekto komanda. Planuojame kitais
metais pabandyti išplėtoti vieną idėjas, kurią išsinešiau iš renginio, ir paversti ją tinklalaidę.
Tinklalaidė būtų apie savižudybių prevenciją ir studentų, kurie priklauso jaunimo
organizacijomis, psichikos sveikatą, nes manau nėra atkreipiama į tai pakankamai dėmesio.
Taip pat, planuoju skirti daugiau dėmesio klimato kaitos problemai ir taipogi pagilinti žinias
apie šią temą - ypač žinias apie realias priemones, kurios galėtų būti potencialiai
įgyvendinamos ypač pačios organizacijos. Galbūt paieškoti kitų pavyzdinių organizacijų.



SCORA sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena - žaidėme “Jeopardy” žaidimą, kuriame buvo įvairių klausimų, susijusių su
SCORA komitetu (lytimi paremtas smurtas, akušerinis smurtas, abortai, lytiškai
plintančios ligos, lytiškumo ugdymas, seksualinė orientacija)
Antra diena - kalbėjome apie vyro ir moters teises sveikatos sistemoje, aptarėme vyrų
ir moterų požiūrį į profilaktinius sveikatos tikrinimus, kaip jie susiję su stereotipais,
priskiriamais skirtingoms lytims. Taip pat ši tema buvo aktualizuota ir siejama su
COVID-19 pandemija. Dar viena sesija, kurioje dalyvavau buvo apie abortus. Mentoriai
pateikė teorinės informacijos ir papasakojo apie 4 šalių (Rusijos, Olandijos, Lenkijos ir
Vokietijos) sitaucijas.
Trečia diena - pirma sesija, kurioje dalyvavau buvo apie seksizmą, aptarėme moterų ir
vyrų stereotipus. Kita sesija buvo sutelkta į kiekvieną iš mūsų. Kalbėjome apie savo
psichinę būklę, ar mokame skirti laiko sau, kaip dirbame su savimi. Taip pat palietėme
lytiškumo temą. 

Kristina Ivoškaitė | Kauno skyriaus narė

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Buvo nemažai darbų mažose grupelėse. Pirmą dieną joint session apie akušerinį smurtą
mažoje grupelėje nagrinėjome istoriją, kurioje buvo pateiktas akušerinio smurto atvejis,
diskutavome, kas galėjo būti padaryta kitaip, kokias klaidas darė personalas. Taip pat pirmą
dieną, kartu su savo komanda dalijomės 1-2 vieta “Jeopardy” žaidime ;) Antrą dieną,
kuomet kalbėjome apie moters ir vyro teises sveikatos sistemoje, nagrinėjome kelis
straipsnius, kuriuose buvo moterų ignoravimas bandant vaistus (bandymai ant pelių
patinėlių, neatkreipiamas dėmesys į šalutinius požymius, kuriuos patiria moterys). Trečią
dieną, sesijoje apie seksizmą nagrinėjome situaciją apie priekabiavimą prie merginų
gatvėse, kaip elgiasi vyrai, kodėl moterys “turi” nedėvėti trumpų sijonų, mat jie provokuoja
vyrus, kaip moterys jaučiasi, kai prie jų priekabiauja. Antroje sesijoje mažose grupelėse
kalbėjome apie pirmąsias mėnesines, lytinius santykius, masturbaciją. Šiomis temomis
diskutavau kartu su ukrainiete, buvo be galo įdomu išgirsti jos įžvalgas bei pasidalinti
savosiomis. Ši sesija mane nustebino savo atvirumu!
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Sekėsi gana neblogai, mano tikslas buvo praplėsti savo akiratį, užmegzti pažinčių ir įveikti
baimes kalbėti (šia baime dalijosi ir kiti mano sesijų dalyviai). Turiu pripažinti, kad man
sekėsi puikiai, savo tikslus išpildžiau ir pati savęs nenuvyliau. 

Planai po renginio

Kaip jau minėjau anksčiau, kai gausiu informaciją iš EuRegMe komandos, noriu padaryti
kelis įrašus, taip pat su SCORA komanda norėčiau suorganizuoti atvirą diskusiją
“nepatogiomis temomis”, pasikviečiant įsitraukti žmonių iš kitų šalių. 

Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Plenarinės sesijos - tik šiek tiek stebėjau, todėl labai komentuoti negalėčiau.
Socialinė programa - likau nustebinta, kad šokti prieš kompiuterio ekraną gali
pasirodyti tikrai labai smagu! Kartais būdavo sunku/neįdomu, kai jau pažįstami žmonės
kalba tarpusavyje, o tu tiesiog žiūri ir klausai jų pokalbių, nes pačiam įsiterpti sunku,
nežinant kokiais prisiminimais jie dalijasi, ar kokiomis temomis (jei ką nors praklausai)
kalba. Bet šiaip labai smagu, kad buvo muzikos ir žmonės šoko. 
Joint Sessions - dalyvavau sesijoje apie akušerinį smurtą, kaip jau minėjau,
nagrinėjome pateiktą situaciją mažose grupelėse. Darbas buvo labai produktyvus,
patiko, kad buvo kelios situacijos, todėl buvo įdomu klausytis kitų, jų pastebėjimų, kas
buvo netaip, ką galima keisti.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Vertinimas - 10/10. Nebuvo vėlavimų, laiko užtempimo sesijų metu, temos ir užduotys
buvo labai įdomios, įtraukiančios. Kartais pritrūkdavo laiko atviroms diskusijoms mažose
grupelėse. Labai gaila, kad teko rinktis 1 sesiją iš 2, labai norėjosi sudalyvauti visose.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labai patiko “Jeopardy” žaidimas, kurį galėtume pritaikyti LUMuose, taip pat patiko darbas
mažose grupelėse, kuomet nagrinėjome įvairias situacijas apie akušerinį smurtą,
priekabiavimą prie moterų, tokį darbą būtų galima padaryti skyrių susitikimuose arba
pritaikyti organizuojamuose renginiuose. Taip pat labai patiko atvira diskusija trečiąją
dieną. Manau, kad būtų labai gražu skatinti žmones paatvirauti visdar “nepatogiais”
klausimais, labai būtų įdomu tai daryti su užsieniečiais. Apsikeitėme kontaktais su graiku,
ukrainiete bei kitais užsieniečiais, todėl manau kitais metais būtų nesunku suorganizuoti
tokią atvirą diskusiją. Taip pat, EuRegMe21 komanda žadėjo, kad gausime visą informaciją,
todėl norėčiau sukurti kelis įrašus SCORA “Instagram” puslapiui. 



SCORE sesijos

Sesijų aprašymas:

Pirma diena prasidėjo pirmaja diskusija “safe spaces in exchanges”, kurios metu buvo
akcentuojama kaip sukurti atvykstantiems studentams draugišką ir saugią aplinką, kad
jie nesijaustų diskriminuojami ir drąsiai įsitrauktų į veiklas. Antroje dalyje dalyvavau
pradedančiųjų programoje: “Beginner: introduction to exchanges”. Šia sesija likau labai
patenkinta, nes įdomiai ir informatyviai buvo pateikta visa SCOPE ir SCORE komitetų
veikla, išsamiai atsakyti visi klausimai. Pirmąją dieną vyko nemažai team building’o
veiklų, kurios leido ne tik susipažinti su kitų delegacijų atstovais, bet ir interaktyviai
įsitraukti į diskusijas mainų tema.
Antrą dieną vėlgi pradėjau su pradedančiųjų sesija: “Beginner: IFMSA exchanges and
their links to Global Health Education”. Buvo akcentuojama, pasaulinės sveikatos
svarba kaip būsimam gydytojui bei mainų dalyviui ar organizatoriui. Turėtų būti
organizuojamos edukacinės veiklos temomis: epidemiologijos pagrindai, sveikatos
sistemos skirtingose šalyse, etika bei kultūriniai aspektai. Antroji sesija - “Inclusiveness
in exchanges”. Kaip galima užtikrinti kuo didesnį žmonių įsitraukimą? Išvada: visi turėtų
būti išklausyti ir padrąsinti pasisakyti. Mainų komanda turi stengtis kuo daugiau įtraukti
atvykstančius studentus. Trečioji sesija - “Regional Priority: Exchanges, Climate Change
and Social Determinants of Health”, jos metu interaktyviomis veiklomis galvojome kaip
mainai gali turėti įtakos klimato pokyčiams. Buvo rasti sprendimai, kad skatinti mainų
dalyvius įvairiais prizais už didžiausią surinktų žingsnių ar dviračiais nuvažiuotų km
skaičių, taip pat stengtis naudoti kuo mažiau nebūtinų vienkartinių priemonių,
atvykstantiems studentams reikėtų parūpinti daugkartinio vartojimo rinkinius
(gertuvės, puodeliai, stiklinės, įrankiai…) Ketvirtosios sesijos - “Regional Priority:
Exchanges and Health Workforce migration”- metu buvo akcentuojama, kaip sveikatos
sektoriaus darbuotojų migracija paveikia kiekvieną šalį, kame galima įžvelgti daug
teigiamų dalykų, tokių kaip: iš užsienio grįžęs darbuotojas į savo šalį parveža naujų
procedūrų, įgytą patirtį. 
Trečia diena prasidėjo sesija “Beginner: Exchange Outcomes”, diskusija apie
akademinės kokybės mainuose svarbą bei atvykstančių studentų atsiliepimus. Antroji
sesija “Team management during COVID times”. Diskutavome ir palyginome savo šalių
mainų komandos struktūras bei akcentavome kaip svarbu užtikrinti visos komandos 

Aušrinė Monika Januškevičiūtė| Kauno sk. narė
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Laiko vadyba buvo ideali, viskas vyko laiku, suplanuota kiekviena minutė. Turinys taip pat
nustebino, visos sesijos išties prikaustė dėmesį, kiekviena buvo savaip išskirtinė, o laikas
tiesiog pralėkė nepastebėtai. Visada buvo aiškiai nurodyta, kur kaip ir kada jungtis.
Užduotyse visi noriai įsitraukdavo, pasidalindavo patirtimi ir situacija savo šalių
organizacijose, tad jokių sunkumų nekilo. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Kadangi dalyvavau mainų sesijose, daugiausia žinių pasisėmiau apie tai. Manau,
limsiečiams taip pat būtų naudinga turėti geresnį supratimą apie mainų komiteto veiklas ir
veikimą, pradedant elementariais trumpiniais, kurie pradžioje tikrai atrodo lyg raidžių
kratinys, baigiant kaip kiekvienas limsietis galėtų prisidėti prie mainų tobulinimo. Manau,
kad geriausias būdas būtų surengti mokymai. Taip pat, daug ką galėtume pritaikyti šią
vasarą atvykstantiems studentams. Tokios idėjos kaip: rengti NFDP naudojant mini paketus
kiekvienam dalyviui, kad išvengti artimų kontaktų. Paskirstyti studentus mažesnėmis
grupelėmis ir vykdyti tas pačias veiklas kelis kartus skirtingais laikais. Taip pat, jau minėtas
dviračių km ar nueitų žingsnių konkursas (išvengta nereikalingų kontaktų autobuse bei yra
draugiška aplinkai). Nors ir vasara bei žmonės atvyksta pažinti kitas šalis, tačiau perkelti dalį
renginių į online erdves. Rekomenduojama testuoti mainų studentus bei suteikti jiems
apsaugos priemones (kaukes, dezinfekcinius skysčius). Taip pat įsitikinau dar kartą, kaip
svarbu kiekvieno asmens balsas bei tolerancija, o tam reikia tiek nedaug, galima pradėti
kad ir nuo paprasčiausio minimalaus žingsnelio - vartoti lyčiai neutralią kalbą (pvz.: vietoje
“Hey, guys” vartoti žodžius “Hey, team” ir pnš.)

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Stengiausi aktyviai įsitraukti į vykstančias diskusijas ir veiklas, kad pasisemti kuo daugiau
patirties bei naujų idėjų, kurios praverstų LiMSA veiklose.

motyvaciją, ypač pandemijos laikotarpiu. Ir paskutinioji sesija - “Reopening exchanges:
the aftermath of a global pandemic”- vėlgi glaudžiai susijusi su pandemija ir šios
problemos sprendimo būdais, didžiausią dėmesį teikiant studentų mainams ir jų
kokybės užtikrinimui. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Prieš EuRegMe’21 šiek tiek nerimavau, kaip viskas vyks, buvo nedrąsu, tačiau esu labai
patenkinta, kad gavau šią unikalią galimybę dalyvauti tarptautiniame renginyje. Tikslas, kaip
pirmajam tarptautiniam renginiui, buvo labiau įsitraukti į veiklas, ypač LiMSA organizacijoje,
tad dabar, sukaupusi naują žinių bagažą, galėsiu labiau prisidėti prie mainų komiteto
veiklų. Taip pat tikslas buvo ir praplėsti akiratį bei sužinoti kaip viskas vyksta svetur. Manau,
tai ką buvau suplanavusi įvykdžiau, dalyvavau visose sesijose, aktyviai į jas įsitraukiau,
sužinojau daug naudingų ir naujų dalykų. 

Planai po renginio

Didžiausias tikslas būtų prisidėti prie mainų komiteto veiklos. Šis renginys tik pakėlė
motyvaciją, kad visos idėjos yra vertingos, įdomios ir įgyvendinamos, reikia tik pakanakamai
noro ir pastangų. Organizaciniai tikslai siejasi su šią vasarą atvykstančiais studentais, kaip
patobulnti mainų kokybę pandemijos metu. Kadangi esu ir NPT komandoje, kartu
bandysime padaryti mainus ir jų keliones eco-friendly, padidinti socialines programos
įvairovę bei užtikrinti saugumą. 

Kitos EuRegMe21 agendos dalys

Activities Fair - kaip ir exchange fair vyko platformoje gather.town, visos
dalyvaujančios šalys pasidalino savo idėjomis bei kaip sekasi šiuos projektus
įgyvendinti. 
Exchange Fair - naudinga, nes buvo galima palyginti kiekvienos šalies mainų kokybę ir
pasiūlymus, taip pat pasisemti idėjų, kaip LiMSA galėtų patobulinti savo mainų kokybę. 
Socialinė programa - smagios naujos pažintys bei įrodymas, kad online renginiai nėra
tokie jau nuobodūs. 
Joint Sessions - šios sesijos išsiskyrė asmeniškai, nes buvo koncentruotos ne tik į
mainus ar kitų komitetų veiklas, bet ir į pačio savęs tobulinimą. 
Kitos, čia nepaminėtos, dalys - labai patiko, jog prieš visą renginį buvo surengtas
mainų komiteto susitikimas, kuriame dar buvo viskas paaiškinta kaip ir kas vyks, tad
pirmąją dieną didelio pasimetimo nebuvo. 
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