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Įvadas
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.

IFMSA Generalinės Asamblėjos (GAs) vyksta 2 kartus per metus (March ir August Meetings) ir
yra svarbiausi organizacijos renginiai. Jų metu per kelias įtemptas savaites ypač giliai
pasineriama į kiekvieno IFMSA komiteto ir pačios federacijos veiklą. Asamblėjos dalyviai turi
galimybę susipažinti su daugybe bendraminčių bei dalintis idėjomis. Būtent ČIA priimami ir
svarbiausi sprendimai visoje pasaulinėje medicinos studentų bendruomenėje, išrenkami
naujieji IFMSA lyderiai.
LiMSA, kaip ir kitos National Member Organizations (NMOs), siunčia savo delegacijas į kiekvieną
IFMSA Asamblėją tam, kad Lietuvos biomedicinos studentų nuomonė būtų išgirsta pasaulyje.
Kadangi dėl vis bęsitesiančios COVID-19 pandemijos August Meeting 2021 Panamoje negalėjo
būti tokio masto, kaip anksčiau (tradiciškai renginiuose dalyvaudavo ~1000 dalyvių), buvo
nuspręsta renginį organizuoti hibridiniu būdu. Vienas delegatas iš kiekvienos NMO galėjo
dalyvauti renginyje kontaktiniu būdu, Panamoje, o likę - online būdu.
Taigi, kviečiu Jus susipažinti su LiMSA Delegacijos IFMSA GA August Meeting 2021 nuveiktais
darbais bei įspūdžiais šioje veiklos ataskaitoje.

Linkėjimai!
Tautvilė Smalinskaitė | Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams
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LiMSA Delegacija August
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Management
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Kaip mums sekėsi?
LiMSA GA AM'21 Delegacija dalinasi savo įspūdžiais:
Laura Regelskytė | Vilniaus skyriaus narė
Dalyvavau IFMSA August Meeting, SCORP sesijose. Labai džiaugiuosi
jas pasirinkusi, nes kalbėjome svarbiomis ir šiandien itin aktualiomis
temomis. Tai leido geriau suvokti, kas pasaulyje vyksta dabar ir ko
tikėtis ateityje. Be to, kiekvienam buvo suteikta galimybė ir saugi
erdvė pasidalinti savo patirtimi bei diskutuoti, todėl labai skatinu ir
kitus sudalyvauti IFMSA Generalinėje asamblėjoje ir ypač SCORP
sesijose!

Pavel Riabec | VP D 20/21
Šis August Meeting - dar vienas pavyzdys, kaip gerai IFMSA pasisekė
prisitaikyti prie (jau ne tokio ir) naujo online formato. Tam tikra prasme,
toks generalinių asamblėjų variantas leidžia daug didesnę temų
diversifikaciją, nes kiekvienas dalyvis gali pasirinkti būtent jam aktualias
sesijas. NMO Management sesijos gavo naują įvaizdį ir dabar bus
įdomu pažiūrėti, ar jis prigis.

Greta Varžaitytė | Kauno skyriaus narė
Į šią asamblėją žengiau labai nedrąsiai, ne iki galo žinodama nei ko
tikėtis, nei ko iš manęs yra tikimasi, todėl labai nustebau, kad prasidėjus
komitetinėms SCORE sesijoms, nesijaučiau nė trupučio pasimetusi, bet
kaip tik stengiausi kuo daugiau išmokti ir įgyti kuo daugiau patirties,
tad aktyviai dalyvavau diskusijose ir šiandien jaučiuosi pagilinusi savo
žinias apie akademinės mainų kokybės gerinimą, strateginio plano
kūrimą ir kt. Džiaugiuosi, jog galėjau tobulėti ne tik didindama žinių
bagažą, bet ir susipažindama su kitų šalių LEO ir LORE, kurie
negailėdami dalijosi savo patirtimi, be to, užtikrino jaukią atmosferą ir
gerą nuotaiką visos asamblėjos metu!
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Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas 20/21
Prieš metus savo kelią LiMSA pradėjau būdama delegatė AM20, o
šiais metais kadenciją užbaigiau taip pat August Meetingu, kurio
metu džiaugiuosi vėl matydama tiek pažįstamų veidų ir turėdama
galimybę semtis bei dalintis patirtimi su kitais koordinatoriais.

Gabrielė Terminaitė | NEO/NORE-In 20/21
Jau antrąkart dalyvavau SCORE sesijose, šis kartas patiko žymiai labiau,
nes pačios sesijos vyko sklandžiau, praktiškai nebuvo techninių
trukdžių. Šįkart pavyko gauti vietas sesijose, kurios labiausiai domino,
tad turėjau šansą pasigilinti į psichologinės sveikatos mainuose,
akademinio pripažinimo, inovacijų medicinoj, paslėptų SCOPE bei
virtualių mainų ypatumus, mokslinių tyrimų medicinoje svarbą bei
SCORE IT veiklą. Dalyvavimas GA padėjo užmegzti dar daugiau
tarptautinių ryšių ir suteikė motyvacijos naujiems darbams mainų
komandoje.

Tautvilė Smalinskaitė| VP IR 20/21
Ši asamblėja Panamoje buvo išties išskirtinė - po daugiau nei 1.5
metų pertraukos pagaliau turėjau galimybę susitikti visus žmones,
kuriuos valandų valandas mačiau prie kompiuterio ekrano. Nors
viskas tikrai nebuvo tobula, nes suderinti dalyvavimą online ir gyvu
būdu buvo ypač sudėtinga, džiaugiuosi, nes LiMSAi pavyko prisidėti
prie daugybės diskusijų, pasisakymų, o, kartais, pakreipti net viso
regiono balsavimą kita linkme. Esu be galo dėkinga už šią patirtį ir
esu tikra, kad dalyvaujant online nebūtų buvę įmanoma tiek daug
nuveikti. Išmokau ir sužinojau galybę dalykų iš Panamoje sutiktų
žmonių, o, svarbiausia, šis renginys vėl įžiebė viltį, kad jau labai
greitai galėsiu pakviesti ir Jus visus prisijungti prie tarptautinių
LiMSA nuotykių.
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DELEGATŲ
VEIKLOS
ATASKAITOS

Laura Regelskytė | Vilniaus skyriaus narė
SCORP sesijos (online)

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - pristatymas, Human Rights and Sustainable Development Goals: A
Practical Point of View (aptarėme, kaip kiekvienas tvaraus vystymosi tikslas susijęs su
žmogaus teisėmis, turėjome sugalvoti, kaip tą tikslą galėtume pasiekti); Anti-Rights
Movement (gilinomės, kaip kyla šie judėjimai, kodėl svarbus jaunimo aktyvumas);
Advancing Gender Equality by Countering the Extremists Manifesto (nagrinėjome, kaip lyčių
nelygybė susijusi su ekstremizmu prieš pažeidžiamas visuomenės grupes)
Antra diena - Which Human Right Issue Is More Important?: The Influence of Social Media
on Human Rights Related Trends (gilinomės ir diskutavome, kodėl apie vienus judėjimus
ar įvykius žinia pasklinda plačiai, o kai kurie įvykiai reikiamo dėmesio nesulaukia);
Immunity Inequality (SCOPHxSCORP): nagrinėjome šią temą tiek globaliu (vienoms
valstybėms pirmaujant, kitos stipriai atsiliekant vakcinacijos procese), tiek lokaliu mastu
(kokios grupės (pvz.: nelegalūs migrantai, pabėgeliai, kt.) pamirštamos ir kodėl svarbu
jomis pasirūpinti); SCORP Out of the Box (kiekvienas iš sesijos narių galėjo paruošti
pristatymą apie jo regione/valstybėje vykstančius procesus; temą rinkomės laisvai)
Trečia diena - The Dilemma: How We Can Protect Healthcare in Situations Not
Covered by International Humanitarian Law; Youth Activism for Health and Human
Rights: Between the Rights and Responsibilities (gavome pagrindus, nuo ko galima
pradėti ir kokią atsakomybę turime prisiimti būdami aktyvūs visuomenės nariai); Digital
Rights: The Post Pandemic New Scene (kol kas neturime teisės aktų, kurie užtikrintų kai
kurias teises (pvz.: būti pamirštam internete (right to be forgotten)); ateityje šie teisės
aktai turės atsirasti, todėl svarbu diskutuoti, kokių jų reikia (globalių ar turėtų būtų
leista kiekvienai valstybei dėl reguliavimo apsispręsti pačiai), kokios teisės, pareigos ir
atsakomybės turi būti įtrauktos siekiant tinkamo reguliavimo ir pan.)
Per beveik kiekvieną sesiją turėjome praktinę užduotį, susijusią su pristatymo tema, taip
pat galėjome laisvai reikšti mintis, įžvalgas, diskutuoti.
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Daugiau buvau klausytoja, tačiau atsakinėjau į trumpus, visiems pateiktus klausimus (pvz.:
jeigu tai buvo anketa, Kahoot ir t.t.). Kadangi tai buvo pirmoji mano komitetinė sesija,
manau, pasisėmiau patirties ir ateityje aktyviai įsitrauksiu į diskusijas.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Anti-Rights Movements (Patirties perdavimas - medžiagos pristatymas + diskusija, su
kokiais judėjimais susiduriame, kodėl jie kyla ir kodėl svarbu apie tai ne tik kalbėti, bet ir
užimti aiškią poziciją (advocacy))
Which Human Right Issue Is More Important? (workshop’as/diskusija, kurios tikslas:
analizuoti, kaip gauname informaciją apie įvykius pasaulyje, kaip jie formuoja mūsų
nuomonę ir poziciją; kaip nepasimesti informacijos sraute ir atrinkti tinkamus, patikimus
šaltinius)
Digital Rights (pristatyti LiMSA bendruomenei (ir plačiau), kodėl tai aktualu (ypač
pandeminiu laikotarpiu, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikėlė į internetą), kokia
dabartinė situacija, kodėl ir kaip ji keisis (globaliai); kalbant apie siauresnę sritį - koks turėtų
būti paciento duomenų prieinamumas sveikatos apsaugos darbuotojams (ką gydytojas
turėtų matyti, o kas lieka privačiu paciento reikalu);
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Labai patiko sesijos: profesionaliai paruoštos, suteikta saugi erdvė diskusijai, skatinta
pasisakyti. Pasirinktos aktualios temos ir pavyzdžiai, taip pat kalbėjome apie tai, kas laukia
ateityje (Sustainable development goals, Digital Rights) ir kas taps aktualu. Šios sesijos
padėjo praplėsti akiratį, suvokti problemas, su kuriomis susiduria kiti regionai, bei kaip
galima padėti spręsti problemas, kai neturima tiesioginių įrankių pokyčiui pasiekti.

Kitos AM21 agendos dalys
Kadangi šiemet buvo kur kas mažiau veiklų nei per March Meeting 2021, prisijungiau tik
prie plenarinių sesijų. Viskas buvo sklandu, nekilo didesnių problemų priimant sprendimus,
taip pat buvo įdomu stebėti patį priėmimo procesą.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Susipažinti su SCORP veiklos sritimis, veiklomis (galvojant apie LORP poziciją), suvokti, kuo
skiriasi Europos ir kitų regionų problemos. Klausydamasi diskusijų, dalį savo planų
įvykdžiau (sužinojau daugiau apie atstovavimą, atsakomybę, medijas ir jų įtaką ir t.t.), tačiau
gilesniam Europos regiono problemų suvokimui jaučiu, jog būtina sudalyvauti EuRegMe ar
kituose Europai skirtuose renginiuose.

Planai po renginio
Dalį temų, nagrinėtų sesijose, perkelti į lokalų lygmenį, aptarti jas su LiMSA bendruomene
(kas mums svarbu, kur galime tiesiogiai daryti įtaką (pvz.: užsiimti švietėjiška veikla, ruošti
diskusijas ir pan.), o kuriose srityse turime išreikšti poziciją, atstovauti.
Trumpalaikiai tikslai - renginiai, akcijos, švietėjiška veikla (postai, lankstinukai, dienų
paminėjimai)
Ilgalaikiai tikslai - paruošti kryptis, kuriomis galės dirbti būsimas LORP (pastovumo
išlaikymui); perduoti, kurios temos per kadenciją nebuvo paliestos ir galėtų SCORP veikloje
atsirasti per sekančią kadenciją.
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Gabrielė Terminaitė | NEO/NORE-In 20/21
SCORE sesijos (online)

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - SCORE plenarinė sesija, vyko balsavimai dėl SCORE regulation changes,
viskas vyko sklandžiai, dauguma pakeitimų buvo susiję su SCOPH ir SCORA exchanges
vykdymu, naujų pozicijų/SCORE IT pareigybių skaičiaus keitimais.
Antra diena - vyko dalyvių (komandų) prisistatymai, team building, SCORE IT pristatė
savo metų veiklos ataskaitas, taip pat pagal NORE report parengtą statistiką. Šiemet
bus keičiama duombazė, tad turėjom progą trumpai susipažinti su naujosios dizainu ir
funkcijomis. Toliau vyko kompetencijų ugdymo sesijos, prisijungiau prie Mental Health in
Exchanges ir Advocacy and recognition in exchanges mokymų. Ypač patiko pirmieji, buvo
trumpai apžvelgta problema, dažniausiai stebimi psichinės sveikatos sutrikimai, kaip
atpažinti pirmuosius jų ženklus savo gyvenime, į mainus atvykusių studentų bei mainų
komandos elgesyje, bei kaip kiekvienu atveju galima padėti. Advocacy and recognition paaiškintos sąvokos, kodėl tai svarbu mainuose, kokių žingsnių imtis norint pagerinti
situaciją, kokiais dokumentais pasinaudoti, šalys pasidalino savo asmeninėmis
patirtimis.
Trečia diena - Hidden SCOPE Exchanges (paaiškinti klinikinės ir mokslinės praktikų
skirtumai, kaip atpažinti hidden SCOPE dar iki prasidedant mainams, kaip elgtis tam
paaiškėjus jau atvykus į mainus bei jiems pasibaigus, kokių veiksmų turėtų imtis
NORE/LORE-in ir -out, kaip įvykį raportuoti) ir Innovation in healthcare (Innovation ir
Invention palyginimas, jų tipai, kas prisideda prie naujovių sveikatos priežiūroje, į ką
atsižvelgiama diegiant naujoves, kokie kūrimo žingsniai bei kaip naujovės įtraukiamos į
rinką), Virtual Exchanges (aptartos virtualios socialinės veiklos, lėšų perskirstymas,
dalyvių atranka, akademinės kokybės užtikrinimo būdai, komandos vadovo atranka)
sesijos.
Ketvirta diena - Research Involvement in Medical Education (pristatytos skirtingose
šalyse studentams prieinamos mokslinės veiklos ir mokymai, kokius nuotolinius
renginius vykdė skirtingos NMOs) ir SPILLING THE T WITH THE SCORE IT (pristatyta
tarptautinė komanda, jų veiklos, skirtingi dokumentai, partneriai ir t.t.)
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Dalyvavau komandinėse veiklose (pavadinimo, logotipo, šūkio kūrimas), sesijų bei žaidimų
dalyvė.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Pasidalinta visa gauta medžiaga su komanda, labiausiai patiko mental health sesija, nes po
karantino turbūt aktualiausia visai komandai.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Bendrai sesijos tikrai sklandesnės ir kokybiškesnės nei per GA MM2. Labai gerai, jog dalis
sesijų (pvz.: SCORE 101 skirta pradedantiesiems) kartojasi, tad pirmąkart dalyvaujantys gali
rasti sau naudingus mokymus, o patyrę sesijų dalyviai kaskart gali sudalyvauti naujuose.
Team building žaidimai galėtų būti trumpinami, kai atsiliekama nuo grafiko.

Kitos AM21 agendos dalys
-

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Kiekviena sesija prasidėdavo susipažinimu, tad pagaliau pavyko “gyviau” susipažinti su
žmonėmis, su kuriais iki šiol teko bendrauti tik laiškais, užmegzti ryšius, kurie itin svarbūs
norint populiarinti Lietuvą kaip mainų kryptį. Džiaugiuosi geriau susipažinusi su SCORE
komitetu, jo žmonėmis. Įvairių sesijų metu pavyko praplėsti savo žinių bagažą: psichikos
sveikatos, akademinio pripažinimo problemomis ir t.t. Gaila, jog dėl užsiėmimų su mainų
studentais, negalėjau prisijungti prie kitų veiklų.

Planai po renginio
Pasidalinti informacija bei pasisemtomis idėjomis su mainų komanda. Aptarti kitų
mokslinių mainų tipų įgyvendinimo galimybes Lietuvoje. Asmeninis tikslas - daugiau
domėtis komandos psichikos sveikata.
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Greta Varžaitytė | Kauno skyriaus narė
SCORE sesijos (online)
Sesijų aprašymas:
Pirma diena - pradėjome nuo susipažinimo su komanda, dalyvavau team building’o
bei networking’o veiklose, kurios leido pažinti kitų šalių LEO ar LORE, o dienos eigoje,
dalyvavau sesijose:
„The 9 steps of Academic Quality” - apie akademinės kokybės užtikrinimą
moksliniuose mainuose. Vieni labiausiai akcentuotų momentų: vietinių
koordinatorių kompetencijų ugdymas, atitinkamas tutorių parinkimas, mokymų
organizavimas (PDT, PET, workshops) bei grįžtamojo ryšio analizės svarba.
„Advocacy and recognition in exchanges” - kaip įgyti visišką mainų pripažinimą („full
recognition”), taikant strateginį planą. Sėkmės paslaptis: nusistatyti tikslą
sukurti
strategiją analizuojant ankstesnes patirtis bei taikant „stakeholder mapping”
metodą
taktiškai suformuluoti ir pateikti savo idėją
stebėti bei vertinti
rezultatus.
Antra diena - turėjome ne tik daugybę įdomių sesijų bei diskusijų, bet ir grupių
prisistatymų laiką, kuriam ruošėme animacijas su mūsų komandos atributika. Antros
dienos sesijos:
„Innovation in Healthcare” - aptariamas pasaulinės sveikatos organizacijos požiūris
į inovacijas sveikatos priežiūros sistemoje; čia inovacijos gali būti: mokslinės,
socialinės ar verslo, o taikant „design thinking” metodą, idėja gali virsti realiu
produktu rinkoje. Žinoma, kad tai įvyktų, svarbu turėti verslo planą, finansavimą,
komandą bei mokėti savo inovaciją parduoti vartotojui.
„How to make a successful handover (AWP + strategy making)” - susipažinimas su
patirties perdavimo turiniu (užduočių aprašymas, metų veiklos apžvalga,
komunikacijos schema, pagrindiniai iššūkiai, veiklos, patarimai) bei strateginio
plano komponentai: misija, vizija, principai, „SWOT” analizė, palyginamoji analizė,
ilgalaikiai tikslai, strategija, trumpalaikiai tikslai, veiklos planai, finansavimas.
„Global Health + Advocating for Open Science” - gyvenant XXI-ame amžiuje ir
smarkiai vykstant globalizacijai, susiduriama su tam tikrais iššūkiais, tokiais kaip
klimato kaitos bei taršos poveikis žmonių sveikatai, neužkrečiamų ligų valdymas,
psichinės sveikatos sutrikimų destigmatizacija ir kt. - tai problemos, su kuriomis
susiduriama globaliai, o dėl to tampa dar svarbiau propaguoti „Open Science”.

→

→

→
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Trečia diena - taip pat turėjome sesijų, o programą užbaigėme išsamiu įsivertinimu,
grįžtamojo ryšio suteikimu pranešėjams. Sesija, kurioje dalyvavau:
“AI in healthcare” - sveikatos priežiūros sistemų duomenų bazėse nuolat gausėjant
informacijos kiekiui, privalome ieškoti išmanių būdų, kaip visus šiuos duomenis
rūšiuoti bei struktūrinti. Čia mums gali pagelbėti dirbtinis intelektas, apimantis tiek
„machine learning”, tiek „deep learning”. Be to, gyvename inovacijų amžiuje, kur
galime pasitelkti dirbtinio intelekto technologijas vis didesniame spektre sričių ir
taip palengvinti darbą sau ir kitiems. Būtent todėl yra svarbu šviesti specialistus
apie dirbtinio intelekto technologijų suteikiamas galimybes. Tai pamėginome
padaryti ir mes, kai sesijos pabaigoje vykusioje diskusijoje, kūrėme edukacinės
veiklos, supažindinančios visuomenę su dirbtiniu intelektu, planą.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Džiaugiuosi, jog pavyko įsitraukti į man priskirtos grupės veiklą: kartu kūrėme grupės
pavadinimą, šūkį, logotipą, prisistatymo animaciją. Tai padėjo man jaukiau jaustis pačių
komitetinių sesijų metu, per kurias ne tik klausiausi pristatymų, bet ir dalyvavau diskusijose
po jų, be to, įsitraukiau ir į networking’o bei team building’o veiklų dalį, kuriose lavinau savo
kūrybiškumą ir galėjau užmegzti naujų pažinčių. O dar prieš komitetines sesijas, kartu su
kitais LiMSA delegatais, skaitėme ir analizavome būsimų kandidatų CV ir motyvacinius
laiškus, aptarėme kanditatų pateikiamus veiklos planus.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labai pasiteisino „Wooclap” platformos naudojimas grįžtamojo ryšio vertinimui, ar kitoms
apklausoms. Taip pat, manau, vertingi buvo ir „mental health check” momentai, kurie
padėjo dalyviams jaustis jaukiau, be to, visos team building’o veiklos buvo labai kūrybiškai
sugalvotos, tad tikrai bus galima dalį jų išbandyti ir su vietine LiMSA'os komanda. Kalbant
apie sesijas, man vertingiausias pristatymas buvo apie akademinės kokybės užtikrinimą
moksliniuose mainuose, o informaciją, kurią sužinojau galėsiu pritaikyti ne tik eidama LORE
pareigas, bet ir pasidalinti ja su kitais LiMSA’iečiais CP mokymų metu, ar kituose SCORE
komiteto renginiuose.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Manau, sudaryta programa buvo subalansuota, man kaip naujai narei informacija buvo
labai aktuali, kadangi ir sesijas rinkausi pagal tai, ką labiausiai norėčiau sužinoti ar išmokti.
Likau nustebinta, jog programa beveik niekada nevėlavo (gal tik antrąją dieną po grupių
pristatymų), tad tikrai džiaugiausi laiko vadyba.
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Kitos AM21 agendos dalys
-

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Pagrindinis tikslas, kurį sau kėliau, tai įgyti žinių ir patirties savo būsimoms LORE pareigoms
bei pasidalinti nauja informacija su komiteto nariais. Prieš dalyvavimą asamblėjoje ne iki
galo supratau nei kaip veikia SCORE, nei kas svarbu mano būsimose pareigose, tačiau
dabar jaučiuosi daug drąsiau ir galiu darbą pradėti užtikrintai.

Planai po renginio
Asmeniškai, ketinu taikyti įgytas žinias praktikoje vykdant LORE pareigas, o pačioje komiteto
veikloje, sieksiu užtikrinti palaikančią atmosferą komandos nariams (pasitelkdama team
building’o veiklas, kurias išbandžiau ir pati), gerinti akademinę mainų kokybę (pagal
išmoktus devynis akademinės kokybės užtikrinimo žingsnius) ir galiausiai, sieksiu žvelgti į
iškilusius iššūkius kūrybiškai ir inovatyviai.
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Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas 20/21
SCOPE sesijos (online)
Sesijų aprašymas:
Pirma diena - sesijos, team buildingai, gana vėlavo su laiku.
Antra diena - sesijos, patiko, jog laikas buvo atitaikytas plius minus daugumai patogiu
metu.
Trečia diena - sesijos, uždarymo ceremonija, naujo director inauguracija ir
atsisveikinimo kalbos. Liūdna :(

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Dalyvė, dalinausi aktyviai patirtimis sesijose

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Pravertė sesija apie online LEO/LORE weekend, kadangi tokį jau organizuoju ir aišku reikia
pasiruošti įvairiems scenarijams

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Pirmą dieną šiek tiek strugglino su laiku, o pačios sesijos šiek tiek nuvylė kokybe - treneriai
buvo mažiau patyrę/ST komanda daug naujokų ir labai pasimetimas, bet vėliau greitai
susidirbo, nes manau rimtai priemė kritiką ir feedback. Kažkaip nors galėjome rinktis sesijų
temas man visos pasirodė labai pradedantiesiems mainuose pritaikytos (kas nėra blogai,
bet kaip ir nelabai niša tobulėti senbuviam)

Kitos AM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - all good, minimalūs techniniai nesklandumai, bet greit
išsisprendė ir puikiai su laiko vadyba buvo. Jokių priekaištų.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Manau neišpildžiau išsikeltų tikslų asmeniniam tobulėjimui, nes daug sesijų kartojosi, bet
aišku buvo naudinga prisiminti/pakartoti ką galėčiau perduoti savo leo/lorem.

Planai po renginio
Best leo/lore weekendas su bullet pointsais kokį tik galim turėt, jog visą įmanomą patirtį
persiduot ir įjungt pajėgumus šį sezona maximaliai.
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Pavel Riabec | VP D 20/21
NMO Management sesijos (online)
Sesijų aprašymas:
Pirma diena prasidėjo nuo atidarymo ceremonijos, po kurios sekė pirmoji sesija atviros erdvės diskusija "fundraising during crisis", kur delegatai galėjo pasidalinti savo
patirtimi apie fundraisingą, kaip jis pasikeitė pandemijos metu ir kokie yra NMOs planai
post - covid laikotarpiu. Sesijos metu buvo aptarti įvairūs IFMSA NMO būdai rinkti lėšas
ir kaip likti ištikimiems savo misijai ir vizijai.
Antrą dieną dalyvavau atviros erdvės diskusijoje - Online training in IFMSA. Pagrindinis
diskusijos klausimas buvo iš esmės: ar online IFMSA mokymai suteikia pakankamas
kvalifikacijas treneriams. Galų gale buvo išaiškinta, kad greituoju metu online mokymai
bus prilyginti pagal suteikiamas kvalifikacijas prie gyvų. Šioje sesijoje aptarėme
interneto mokymų facilitavimo palengvinimo temą, sinchroninius ir asinchroninius
mokymų tipus, skaitmenines platformas, jų privalumus ir trūkumus. Antroji dienos
sesija man buvo training session "Marketing strategies". Sesijos metu IFMSA atstovai
papasakojo apie įvairius būdus, kaip sukurti savo rinkodaros strategiją, kaip apibrėžti
savo tikslinę auditoriją ir pabaigoje buvo skirta laiko diskutuoti bei gauti patarimų iš kitų
NMO.
Trečią dieną dalyvavau atviroje diskusijoje apie PRC post - covid. Sesija buvo padalinta į
dvi dalis, pirmoje breakout kambariuose aptarėmė NMOs PRC praktikas prieš covidą ir
kaip viskas pasikeitė pandemijos metu. O antroje dalyje kalbėjomės apie planus po
pandemijos, kas bus naujo, ką bus galima pasiimti iš senų praktikų.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Šį kartą NMO Management sesijos buvo organizuojamos pre-GA formatu, gavosi
pakankamai įdomiai - daug laiko buvo skirta atviroms diskusijoms ir net mokymų sesijų
metu buvo paskirtas laikas aptarimui. IFMSA senbuviams toks formatas tikrai buvo įdomus
ir patiko, bet nauji nariai jautėsi labai pasimetę, nes jie buvo dažnai įtraukiami į diskusijas,
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bet neturėjo nei nuomonės, nei patirties tose temose. Organizuota buvo labai sklandžiai,
galbūt dėka ypač didelės organizatorių komandos.

Kitos AM21 agendos dalys
Viskas vyko pakankamai tolygiai, nebuvo nei kažkokių didelių netiketumų, nei nusivylimų.
IFMSA pareigas užėmė žmonės, kurie ir parašė geras kandidatūras, tai daugumą
pasirinkimų buvo nesunku nuspėti, bet dalis pasirinkimų visgi buvo pakankamai įdomus.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Ruošdamasis renginiui planavau atstovauti LiMSA, keistis patirtimi, susipažinti su kitų šalių
programomis ir veiklomis - tai pavyko gerai, nes buvo skirta tikrai daug laiko diskusijoms ir
bendravimui, pasidalinti patirtimi ir aptarimui. 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.
Renginys palietė aktualias temas, dalyvavimas visose sesijose man buvo prasmingas,
tobulinau savo gebėjimus kritiškai analizuoti pristatymus ir domėtis, su kokiomis temomis
dabar dirba kolegos iš kitų NMO, 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
Lietuvą ateities renginiuose. Matant kitų šalių pavyzdį, aš supratau, kad tikrai daug ką
darome gerai vietiniu lygiu, papildomai gavau ir daugiau motyvacijos drąsiai skatinti LiMSA
imtis iniciatyvos ir įsitraukti į įvairias IFMSA veiklas.

Planai po renginio
Skatinti komandos narius aktyviai įsitraukti į tarptautinę veiklą, dalintis ir semtis patirties iš
kitų NMOs, kad visa tai vėliau panaudotume organizacijos stiprinimui ir veiklų tobulinimui.
Skatinti komandą kuriant naujas veiklas atsižvelgti į aktualius regioninius prioritetus ir
strategines veiklos kryptis, nes tai užtikrins daug didesnį veiklų palaikymą iš IFMSA pusės.
Siekiu dalintis savo naujais įgūdžiais su limsiečiais per individualius kontaktus ir pokalbius,
turėdamas daugiau patirties galiu efektyviau konsultuoti ir patarti kiekvienam
besikreipiančiam patarimo.
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Tautvilė Smalinskaitė | VP IR 20/21
Prezidentinės sesijos (Panamoje)
Sesijų aprašymas:
Pirma diena - sesijos vyko online, nes visi delegatai prieš susitinkant turėjo 3 dienas
izoliuotis. Per jas buvo pristatytos pagrindinės plenarinių sesijų procedūros bei
prezidentinių sesijų įžanga.
Antra diena - sesijos taip pat vyko online, dalyvavau dvejose prezidentinėse sesijose.
Per jas vyko klausimų-atsakymų (Q&A) sesija dėl mandatų, įteiktų IFMSA Officials, taip
pat dėl IFMSA Officials pateiktų ataskaitų. Kadangi per šią GA buvo labai daug
problemų su vizomis ir daugelis Afrikos bei EMR regionų atstovų negalėjo atvykti todėl,
kad jų vizos į Panamą buvo atmestos beveik paskutinę dieną prieš išvykstant, GamsaGambia surengė Open Space Discussion (OSD) dėl šios nuolat pasikartojančios
problemos ir kaip ją būtų galima spręsti. Deja, vieningo sprendimo neradome, nes
tenka pripažinti, kad IFMSA, kaip organizacija, negali turėti praktiškai jokios įtakos
organizuojančios šalies migracijos tarnybų sprendimams.
Trečia diena - sesijos vis dar vyko online, per jas buvo pristatytas preliminari CCC
ataskaita, Bylaws Change Proposals (BCPs) bei Q&A sesija dėl pateiktų pozicijų,
paramos pasiūlymų ir kitų IFMSA susitarimų. Taip pat vyko Prezidentų mokymai LiMSA buvo priskirta prie Capacity Building (CB) srities. Per ją daugiausiai kalbėjome
apie tai, ką NMOs norėtų pasiekti CB srityje bei kaip tą būtų galima padaryti jau
pasinaudojant esamais IFMSA įrankiais (sužinojau, kad IFMSA jau turi online CB
platformą ir joje bet kuriam IFMSA nariui galima dalyvauti mokymuose apie bazinius
IFMSA komitetų ar kitų sričių dalykus).
Ketvirta diena - pirma diena, kai sesijos vyko jau gyvai, tačiau buvo techninių
nesklandumų (nes asamblėja vyko hibridiniu būdu ir daugiau nei pusė delegatų
dalyvavo nuotoliniu būdu, o likę - Panamoje), todėl kartais sesijose teko dalyvauti ne
visiems kartu pagrindinėje salėje, o mažesnėmis grupelėmis atskirose patalpose ar iš
savo kambarių online. Per šios dienos sesijas MM22 OC pristatė savo progresą bei kaip
jiems sekasi organizuoti ateinančią asamblėją, po to vyko Executive Board Elects (EBE)
diskusija ir prisistatymas, nes šie žmonės buvo išrinkti per MM21 ir jau kurį laiką
ruošiasi pradėti savo naujas pareigas. Dienos pabaigoje turėjome TO/NMO Buddies
susitikimą. Ši sistema IFMSA veikia jau gana ilgai, tačiau nelabai pasiteisina dėl per
menko tiek TO, tiek NMOs įsitraukimo.
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Vis dėlto, Panamoje ši sesija buvo labai naudinga, nes buvome suskirstyti į naujas
grupeles ir galėjome pasidalinti didžiausiais iššūkiais, problemomis ir pasiekimais,
kuriuos išgyvename savo NMOs.
Penkta diena - prezidentinės sesijos buvo gana trumpos, nes laukė gana sunki ir ilga
plenarinė sesija po to, todėl dar kartą buvo paaiškintos plenarinės sesijos procedūros
bei Q&A sesija dėl kandidatuojančių NMOs.
Šešta diena - taip pat labai trumputė sesija, kurioje buvo prisimintos didžiausios
problemos ir dar kartą diskutuojama apie jas, pristatyta Financial Committee (FC)
ataskaita, Q&A sesija apie ją.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Dalyvavau visose vykusiose diskusijose, aktyviai bendravau su kitų šalių atstovais, jei kildavo
klausimų ar nesklandumų. Teko prisidėti prie kelių statements rašymo:
dėl per vėlai asamblėjai pateiktos informacijos bei prisijungimo nuorodų;
dėl IFMSA narystės mokesčių (NMOs išreiškė poziciją, kad dabar egizstuojanti sistema,
paremta šalių BVPs yra neatitinkanti realybės);
kartu su FMS-Taiwan buvo pateiktas procedural motion dėl IFMSA pozicijų, nes CCC
vertinimu jos visos būtų likę negaliojančios. Motion buvo priimtas ir IFMSA pozicijos
tapo galiojančios.
dėl vieno iš Europos įstatų keitimo siūlymų buvo pasakytas trumpas statement (kartu
su Direct Negative), atkreipiant NMOs dėmesį, kad būtent šis RCP yra labai svarbus,
nes stipriai pakeistų delegacijų atrinkimo į EuRegMe tvarką. Jei šis RCP būtų buvęs
priimtas, visi nariai, patekę į ST ar CCC automatiškai būtų skaičiuojami kaip delegacijos
dalis, o ne turėtų savo papildomas vietas kaip iki šiol. Smagu, kad po mūsų statement
RCP nebuvo priimtas ir NMOs įsiklausė į mūsų argumentus bei paraginimą nepriimti
šio RCP.
prisijungiau prie neoficialios NMOs grupės dėl Task Forces reformos bei neefektyvumo,
tačiau nesu tikra, ar pavyks dirbti toliau toje grupėje šiais metais.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Su swimsa-Switzerland daug diskutavome apie delegatų ataskaitų bei post-evaluation
formų pildymą, pasidalinome savo patirtimi, aš peržiūrėjau jų taikomą metodiką ir
paskaičiau pačias ataskaitas, kurios atrodė daug profesionaliau nei mūsų dabartinės.
Planuoju panašią metodiką pritaikyti per ateinančius renginius - ataskaitas padaryti
vizualiai patrauklias, akcentuotis į kokybę, o ne kiekybę bei sukurti post-evaluation (o
gali ir pre-evaluation) formas delegatams, kad būtų galima apčiuopiamai įvertinti
delegacijos tobulėjimą bei ataskaitoje tai pavaizduoti naudojant grafikus.
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Per šią asamblėją teko dalyvauti daugelyje sesijų, susijusių su CB, ir supratau, kad
LiMSA yra gana silpna šioje srityje (šiuo metu neturime trainer’ių, neturime tradicijos
kasmet organizuoti SRT). Bandysiu įkalbėti kitų metų LiMSA Komandą, kad CB komanda
(geriausia, vadovaujama VPCB, bet nebūtinai) yra būtina ir kad visų pirma turime
sudominti limsiečius CB, o tada galvoti apie konkrečias pozicijas, kurias jie galėtų
užimti.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Kadangi asamblėja buvo hibridinė, buvo daugybė techninių nesklandumų, nuolatinės
problemos su wi-fi. Tai asamblėjos eigoje gana stipriai paveikė NMO Prezidentų, buvusių
Panamoje, psichikos sveikatą, daug kas jautėsi “mažiau svarbūs” delegatai, nei
dalyvaujantys online, nes tikrai buvo toks jausmas, kad visos sesijos, laikas ir sesijų
vykdymo būdas yra derinamas būtent prie online delegatų, o ne esančių Panamoje. Vis
dėlto, esu labai laiminga, nes GA vykstant gyvai išėjo užmegzti daug daugiau ryšių, nei per
online GAs (tikriausiai ir dėl pačių Prezidentinių sesijų specifikos, nes dažniausiai ten
diskutuojami tik dokumentai ir tam vykstant online, labai sunku susipažinti su kitais
dalyviais). Laiko vadyba, jau tradiciškai, buvo tiesiog tragiška, kartais turėdavome tik apie 15
min. maistui, tačiau viską atpirko pats faktas, kad pagaliau buvo įmanoma susitikti gyvai ir
bendrauti bei dalintis idėjomis su IFMSA nariais.

Kitos AM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - per pirmą plenarinę sesiją, kurioje atidaryta asamblėja, išrinktas
Chairperson ir likusi Plenary Team. Per IIa Plenarinę buvo priimta daugelis pateiktų
ataskaitų (preliminari CCC, IFMSA Officials ataskaitos), išklausyti kandidatų, norinčių
tapti IFMSA narėmis, prisistatymai. IIb plenarinė sesija buvo skirta kandidatų į IFMSA
Officials Q&A sesijai. Klausimų dažnai būdavo labai daug, o laiko atsakyti nedaug, tačiau
šios sesijos padėjo lengviau apsispręsti, kuriuos kandidatus palaikyti. III sesija buvo
labai smagi, nes per ją vyko balsavimas dėl naujų IFMSA narių - šįkart prisijungus prie
IFMSA šeimos galėjome pasveikinti Cape Verde studentus. Ketvirtoji sesija buvo pati
svarbiausia, nes per ją vyko naujųjų TO ir likusių EB narių rinkimai. LiMSA delegacija,
kaip visada, nusprendžia už ką balsuoti dar prieš šiais sesijas po ilgų diskusijų o, kartais
ir vidinių balsavimų, kurių prireikė ir per šią GA. Per paskutinę, šeštą, plenarinę sesiją
buvo priimtas naujasis IFMSA biudžetas, FC ataskaita, uždarytos senos bei priimtos
naujos TF ir, galiausiai, priimta galutinė CCC ataskaita. Apibendrinant, manau, kad
plenarinės sesijos nebuvo labai sklandžios, tačiau turint mintyje, kad tai buvo pirmoji
hibridinė asamblėja ir tikrai teko susidurti su daugeliu iššūkiu, svarbiausia, kad visos
NMOs net pandemijos akivaizdoje turėjo galimybę išreikšti savo balsą.
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Vienas dalykas, dėl kurio labai gaila, kad LiMSA delegacijai neužteko laiko ypač
nuosekliai perskaityti dokumentus ir kandidatūras dėl per vėlai pradėto pasiruošimo
proceso, todėl tą būtina ateityje pagerinti.
Regioninės sesijos - penktą ir šeštą asamblėjos dieną vyko Europos regiono sesijos
bei plenarinės sesijos, per kurias vyko Regional Director (RD) debatai (šiais metais
kandidatai buvo du), po to - EuRegMe’22 host prisistatymas ir Q&A sesija bei
Regulation Change Proposals (RCPs) diskusija. Dėl pastarosios iškilo daug
nesklandumų, nes RCPs buvo virš 70, o laiko diskusijai vos 30 min., todėl ir ateinančią
dieną regioninė plenarinė sesija buvo labai chaotiška. Vis dėlto, sutarus naują laiką kitą
dieną ir daugeliui šalių iš anksto pasiruošus siūlomus keitimus (amendments) ar DN
argumentaciją (vieną iš jų pristatėme ir mes), plenarinė sesija praėjo gana sklandžiai ir
beveik sutilpo į laiką. Vis dėlto, nors ir prieš GA buvo organizuoti 2 susitikimai Europos
NMO Prezidentams susipažinti su European Regulations Change Proposals (RCPs),
kurių buvo net virš 70, manau, kad tiek daug RCPs vienu kartu išvis nereikėtų siūlyti,
nors jie ir buvo paruošti specialiai tam suformuotos Small Working Group (SWG).
Tikriausiai pats smagiausias dalykas, nutikęs per šias sesijas, buvo naujo EuRegMe’22
Host išrinkimas. Labai tikiuosi, kad kitais metais į EuRegMe, vyksiantį Portugalijoje,
galėsime pakviesti jau daugiau nei vieną limsietį!
Strategy Input sesijos - šios sesijos buvo vienos iš pačių įsimintiniausių ir, manau,
labiausiai įtraukusių į vidinius IFMSA reikalus. Šias sesijas turėjome su keliais nariais iš
EB (aš su IFMSA VPE, VPF, VPM ir VPCB) ir galėjome aptarti didžiausius iššūkius
kiekvienoje iš šių EB narių koordinuojamų sričių bei kaip tai būtų galima atspindėti
naujoje IFMSA strategijoje, kuri turėjo būti priimta per šią GA, bet buvo nukelta į kitą
kadenciją. Labiausiai įsiminusios mintys iš sių sesijų tikriausiai buvo šios - IFMSA
pozicijos per ilgos ir jų (galbūt) turime per daug; IFMSA turi labai didelį potencialą
mokslinių tyrimų srityje, bet kol kas jo neišnaudoja; IFMSA reikėtų galvoti apie savo
sekretoriato praplėtimą ir (galbūt) iškėlimą į kitą šalį; beveik visos IFMSA veiklos yra
paremtos CB, todėl tai yra labai svarbu kiekvienai NMO.
Theme event - jis buvo skirtas 70-oms IFMSA metinėmis ir transliuojamas per zoom ir
dėl labai prastos kokybės, Panamoje buvę delegatai beveik nieko negirdėjo, tarp jų ir aš
:( Vis dėlto, ten dalyvavo keli IFMSA Alumni, kurie labai stipriai motyvavo ne tik
koncentruotis į smulkią biurokratiją, kurios IFMSA ir taip daug, bet ir į ryšių tarp narių
kūrimą!
EB/TO debatai - per GAs tai dažniausiai viena iš įdomiausių dalių, tačiau vėlgi, dėl
techninių priežasčių (o tiksliau dėl to, kad garsas pagrindinėje salėje buvo labai prastas)
labai sunkiai girdėjau šią dalį. Vis dėlto, kiek pavyko išgirsti, kandidatų atsakymai į tam
tikrus klausimus tik dar geriau padėjo apsispręsti, už ką atiduoti LiMSA balsą.
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Socialinė programa - padarius visiems delegatams COVID testus, trečios dienos
vakare susirinkome į GA atidarymo ceremoniją ir pagaliau pamatėme vienas kitą po 1.5
pertraukos gyvai. Jausmas buvo tikrai išskirtinis - labai smagu matyti tuos, kurie buvo
Panamoje, bet labai liūdna buvo dėl Azijos, Afrikos ir EMR regionų, iš kurių delegatų
beveik nebuvo. Taip pat kiekvieną dieną vyko OC paruošti vakarėliai ir NFDP, kuriame
visi pristatė savo šalių tradicinį maistą bei gėrimus. Buvo išties nuostabu!

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Ruošdamasi šiai asamblėjai, visų pirma, norėjau, kad delegatai, dalyvaujantys online,
jaustųsi kiek įmanoma labiau įtraukti. Vis dėlto, manau, kad šio tikslo įgyvendinti nepavyko,
iš dalies dėl per vėlai pradėto pasiruošimo proceso, bet iš dalies ir dėl motyvacijos bei
iniciatyvos iš delegacijos narių trūkumo. Savaime suprantama, kad online dalyvaujančius
narius įtraukti yra turbūt dvigubai sunkiau, nei kad dalyvaujant gyvai, tačiau pasiduoti
nereikėtų ir ateityje dar stipriau galvoti, kaip galima motyvuoti delegatus - sukurti welcome
pack’us, visiems kartu net ir Lietuvoje išsinuomoti asamblėjos metu sodybą ar kitą vietą ir
visą renginį praleisti kartu ar dar kažką kito.

Planai po renginio
Svarbiausias ilgalaikis tikslas, ties kuriuo noriu koncentruotis po šios GA, yra CB srities
LiMSA’oje stiprinimas ar net pačios struktūros kūrimas. Žinoma, to padaryti pati negaliu,
bet noriu kuo daugiau papasakoti limsiečiams, kas yra CB, apie ką jis ir kodėl tai yra vienas
iš svarbiausių dalykų, norint turėti stiprią organizaciją. Kitas mano tikslas - po renginio
pateikti tvarkingą ir reprezentatyvią delegacijos ataskaitą ir šią tradiciją išlaikyti dar ilgai,
ataskaitas pertvarkyti taip, kad būtų galima objektyviai įvertinti delegatų įgytą patirtį. Ir,
žinoma, dabar turėsiu daugybę įspūdžių ir nuotykių, kuriuos galėsiu kitais metais pasakoti
naujiems limsiečiams ir pakviesti juos prisijungti prie tarptautinės LiMSA veiklos.
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