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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. 

Pirmą kartą po COVID-19 pandemijos pradžios EuRegMe vyko kontaktiniu būdu ir sukvietė
studentus iš visos Europos į Póvoa de Varzim, Portugaliją. Šįkart LiMSA delegaciją sudarė 7
nariai!

Taigi, kviečiu Jus susipažinti su LiMSA Delegacijos IFMSA EuRegMe 2022 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
138 organizacijų iš daugiau nei 129
šalių. 
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Renginio įvertinimas
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 Žinios apie IFMSA struktūrą
 Žinios apie IFMSA Europos regiono veiklą
 Žinios apie IFMSA Europos regiono prioritetus
 Žinios apie per IFMSA EuRegMe plenarines sesijas vykstančias balsavimo procedūras
 Kiek patogiai jaustumeisi, jei šiuo metu tau reikėtų parašyti statement (kreipimąsi) kitoms IFMSA Europos        
NMOs tam tikra tema ir jį perskaityti plenarinėje sesijoje?
 IFMSA naudojamų trumpinių, pvz., ST, CCC, TO, IT, NMO ir t.t., žinojimas
 Žinios apie šio EuRegMe Theme Event temą - A Crisis of Crises (Refugees' Health and RIghts and Vaccination) 
 Savo, kaip LiMSA delegato, atsakomybių pasiruošimo EuRegMe metu ir renginio metu žinojimas
 Žinios apie bendrą LiMSA delegacijos pasiruošimo procesą bei darbą EuRegMe metu
 Žinios bei patirtis sesijose, kuriose delegatas ketina dalyvauti EuRegMe metu
 Motyvacija įsitraukti į LiMSA tarptautines veiklas

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.



Renginio įvertinimas
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Kiek šis renginys išpildė tavo lūkesčius?

Kiek tikėtina, kad įgyvendinsi kažką, ko išmokai per EuRegMe sesijas?

1 = visiškai neišpildė, 5 = pranoko lūkesčius

1 = visiškai netikėtina, 5 = labai tikėtina



Šiais metais EuRegMe pavyko sudalyvauti gyvai ir tai buvo ypatingai

gerai praleistos Velykų atostogos. Dalyvavau Mainų sesijose, man, kaip

LEO-in, jos buvo tikrai naudingos, kitų šalių atstovai neretai pasidalija

įvairiomis problemomis ir jų sprendimais, įkvepia įgyvendinti įvairias

idėjas, motyvuoja kaip tik įmanoma! Tad labai visiems rekomenduoju

sudalyvauti kitų metų EuRegMe, nepraleisti progos susipažinti su

naujais žmonėmis ir plėsti savo akiratį!

Kristina Ivoškaitė | LEO-In, Kaunas 21/22

EuRegMe’22 - mano pirmasis tarptautinis renginys, kuriame jaučiausi

tarsi leidžiu savaitgalį su draugais. SCOME sesijose išmokau daug,

tačiau dar daugiau patyriau juoko ir prasmingų pasidalinimų patirtimi.

Esu dėkinga LiMSA už galimybę išvažiuoti, užmegzti tarptautinius

ryšius ir, apsuptai kitų medicinos studentų, pajusti bendrystės jausmą,

lydėjusį viso renginio metu. Parsivežiau šilčiausius prisiminimus bei

begalę įkvėpimo!

Julija Pargaliauskaitė | LOME, Vilnius 21/22
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Kaip mums sekėsi?
LiMSA EuRegMe'22 Delegacija dalinasi savo įspūdžiais:

EuRegMe yra tikrai puikus pasirinkimas, jei nori pradėti įsitraukti į

IFMSA tarptautinius renginius. Renginys nėra labai ilgas, tad tikrai

nėra kada pervargti. Be to labai smagu susipažinti su žmonėmis iš

viso Europos regiono!

Marija Plioplytė | NEO/NORE-Out 21/22



Dalyvavau prezidentinėse sesijose, kurios buvo tiesiog puikios,

įkvepiančios dirbti! Visas renginys suorganizuotas tobulai, pakankamai

laiko skirta kiekvienai išsikeltai temai. Labai smagu išgirsti skirtingų

žmonių patirtis, darbą jų NMO. Esu dėkinga, nes šis susitikimas leido

įgyti daug naujų įgūdžių, kurios bus tikrai naudingos dirbant ateityje,

taip pat susipažinti su medicinos studentais iš visos Europos.

Monika Bitinaitytė | VP PRC 21/22
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EuRegMe’22 buvo jau n-tasis mano tarptautinis IFMSA renginys,

tačiau iš gyvai vykusių tikrai pats geriausias tiek organizacine tiek

temine dalimi. Džiaugiuosi vėl sugrįžusi prie mainų sesijų iš dalyvio

perspektyvos, nes bendras experience ir galimybė dalyvauti

programoje pilnai buvo labai smagi, sesijų komanda buvo stipriai

pasiruošę ir dalyviai itin motyvuoti (ne tik socialinei programai, bet ir

collabams haha). Kudos Portugal, geresnio Europos regioninio

susitikimo ir nebūtų galima tikėtis!

Viltė Pacevičiūtė | NEO/NORE-In 21/22

Šis EuRegMe buvo turbūt geriausiai suorganizuotas IFMSA renginys,

kokiame tik teko dalyvauti ir dėl to visos padėkos keliauja

organizaciniam komitetui! Išties pirmą kartą sudalyvavusi EuRegMe

gyvai tik dar labiau įsitikinau, kad tai tobulas pasirinkimas mažiau

patirties turintiems LiMSA nariams, nes renginys nėra toks intensyvus

kaip generalinės asamblėjos, o EuRegMe sutikti žmonės yra pats

didžiausias motyvacijos šaltinis ir įkvėpimas!

Tautvilė Smalinskaitė | VP IR 21/22



DELEGATŲ
VEIKLOS

ATASKAITOS



Tautvilė Smalinskaitė | VP IR 21/22

Prezidentinės sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

CB (Capacity Building) Resilience sesija - daug šalių susiduria su problema, jog
IFMSA traineriai negali dalyvauti mokymuose dėl didelio užimtumo ir tai trukdo plėtoti
CB divizijas jų NMOs. Taip pat nemažai NMOs susidūrė su sumažėjusiu susidomėjimu
tapti IFMSA traineriais dėl COVID-19 pandemijos. 
EuroTeam darbas per šiuos metus - tikrai nustebino external meetings kiekis,
kuriuose dalyvavo EuroTeam nariai. Labai smagu, kad šie susitikimai buvo susiję ir su
regioniniais prioritetais (pvz., WHO Euro Migrants Health meeting in Istanbul)
European Strategy Updates - buvome supažindinti su Europos strategijos kūrimo
procesu, SWG (Small Working Group), dirbanti ties naująja strategija pristatė savo
planus ir pasidalino, kaip sekasi. Vis dėlto, nesu tikra, ar šis dokumentas yra naudingas,
nes realią jo naudą pamatyti sunku. 
Regional Priorities - susipažinau su naujais siūlomais prioritetais Europos regionui. 
External Affairs and Advocacy - paskutinę dieną vyko simuliacija, per kurią turėjome
su kitais dalyviais parengti trumpus statements kaip šalys, non-state actors ar kitos
suinteresuotos grupės kalbant įvairiais klausimais. Labai patiko ši veikla, nes ne tik
suteikė teorinių žinių, bet leido ir pasipraktikuoti savo advokacijos srityje. 
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Dalyvavau diskusijose (EuroTeam update, ESN, EMSA asociacijų, regioninių prioritetų
update ir naujų regioninių prioritetų bei EuRegMe’23 host pristatymai), stengiausi įsigilinti į
dokumentų, už kuriuos buvo balsuojama, turinį. Tiesa, daugelyje panašaus pobūdžio sesijų
jau buvau dalyvavusi per kitus EuRegMes, todėl susikoncentruoti kartais būdavo sunku dėl
jau žinomos ar pasikartojančios informacijos. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Manau, kad svarbiausias LiMSA tikslas šiuo metu (kaip ir daugelio kitų NMOs) yra dirbti CB
srityje ir turėti kiek įmanoma daugiau trainer’ių, nes tik taip galime pakelti savo narių
kompetencijas ir motyvuoti juos vykdyti LiMSA veiklas. 



Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Deja, bet šio EuRegMe’22 sesijas įvertinčiau labai prastai. Atrodė, kad Prezidentinių sesijų
Sessions Team buvo visiškai nepasiruošusi (išskyrus kelias sesijas), ne kartą sesijų pradžios
tekdavo laukti 30 min ar daugiau, viskas nuolat vėluodavo. Tai tikrai neskatino aktyviai
dalyvauti pačiose sesijose, taip pat labai trūko hands-on užduočių bei susipažinimo su kitais
sesijų dalyviais. 

Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - per šio EuRegMe plenarines sesijas buvo balsuota tik už kelis
RCPs (Regulation Change Proposals), kurie buvo labiau techninio pobūdžio, tad labai
daug dokumentų skaityti neteko. Taip pat buvo priimtos AM’21 Europos regioninės
plenarinės sesijos minutės, išrinktas EuRegMe’23 host - juo tapo BoHeMSA - Bosnian
and Herzegovinian Medical Students’ Association. Labai tuo džiaugiuosi, nes šios NMO
kandidatūra buvo tikrai stipri. Taip pat buvo priimti du nauji Europos regiono
prioritetai, jais tapo Refugees’ Health and Rights ir Youth Leadership in Global Health.
Apibendrinus ir palyginus su GA plenarinėmis sesijomis, viskas vyko gan sklandžiai ir
nevėlavo.
Activities’ Fair - labai patiko įvairovė renginių, kurie buvo pristatyti per Activities’ Fair,
tad nesigailiu paaukojusi pietų miegą ir ten nuėjusi. 
Socialinė programa - iš socialinės programos renginių labiausiai patiko atidarymo
social’as bei NFDP, nors pastarasis baigėsi tikrai per anksti. Smagu, kad po gan
neigiamos patirties dėl CoC (Code of Conduct) pažeidimų per MM’22, šįkart tokių
problemų nebuvo ir dauguma renginių praėjo sklandžiai, nors ir paskutinių dienų
renginiai nebuvo suorganizuoti ir dauguma rinkosi tiesiog šalia viešbučio esančiuose
baruose. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Prieš renginį norėjau kuo geriau paruošti delegaciją, kadangi joje buvo tiek labai patyrusių,
tiek pirmą kartą tarptautiniame LiMSA renginyje dalyvaujančių narių, pasistengti kiek
įmanoma suvienodinti žinias ir, žinoma, po renginio surinkti bei išanalizuoti grįžtamąjį ryšį.
Nors ir renginio metu kilo šiek tiek problemų, tikiuosi, kad bent didžiąja dalimi savo planus
pavyko įgyvendinti. 
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Planai po renginio

Surinkus ir išanalizavus grįžtamąjį ryšį iš delegacijos narių, stengsiuosi iškart atsižvelgti į jį
ruošiant August Meeting’22 delegaciją. Taip pat noriu paruošti išsamią bei aiškią
delegacijos veiklos ataskaitą bei savo patirtimi pasidalinti su VP IR asistente. Kalbant apie
ilgalaikius tikslus, stengsiuosi informuoti LiMSA komandą apie naujuosius Europos regiono
prioritetus ir skatinsiu, ypač SCORP komiteto narius, savo veiklas nukreipti būtent
regioninių prioritetų linkme. 



Prezidentinės sesijos

Marija Plioplytė | NEO/NORE-Out 21/22

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

LiMSA atrodo gan pažengusi lyginant su kai kuriomis NMOs. Pavyzdžiui, mes turime
gana išsamų biudžetą, struktūrą, strategiją.
Kai kurios NMOs viešinimui naudoja ne tik Facebook, Instagram, bet ir TikTok, su kuriuo
pasiekia tikrai didesnę auditoriją. 
Europos regiono strategija yra nenaudingas dalykas.
Šių sesijų metu buvome detaliau supažindinti su dokumentais, už kuriuos reikėjo
balsuoti plenarinių metu.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Stengiausi aktyviai klausyti sesijų metu bei įsitraukti į diskusijas mažesnėse grupelėse. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

TikTok naudojimas. Manau pritaikyti būtų galima.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Manau naudingiausios sesijos būna apie biudžetą ir informacijos dalijimosi būdus, nes be
jų organizacija negalėtų egzistuoti. Todėl kitos sesijos, pavyzdžiui, europos regiono
strategija, VP&PRC sesija, kurioje buvo aptariami visiški pagrindai, neatrodė naudingos. Su
laiko vadyba problemų nelabai buvo (lyginant su MM22).

Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - tikrai lengvesnės ir paprastesnės nei MM metu vykstančios
plenarinės sesijos. Smagiausia dalis, aišku, buvo NMOs prisistatymai. 
Activities’ Fair - kai kurios NMOs turi tikrai įdomių projektų, buvo labai įdomu
paklausyti.
Exchanges’ Fair - ne pirmą kartą dalyvavau EF, todėl kažko labai naujo nepamačiau,
bet buvo įdomu šiek tiek pašnekėti su kitomis NMOs ir pasirinkti lipdukų.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Geriau susipažinti su plenarinėmis sesijomis. Manau, šį tikslą įgyvendinau, nes dabar
man viskas atrodo tikra aiškiau negu prieš tai. Aišku, tam įtakos galėjo turėti mažesnė
plenarinių apimtis.
Daugiau sužinoti apie Capacity building. Nepasakyčiau, kad pavyko labiau praplėsti
savo žinias šitoje srityje.
Kuo aktyviau įsitraukti į renginio veiklas. Manau, kad pavyko įgyvendinti, nes
sudalyvavau beveik visose sesijose (vieną praleidau) bei kitose veiklose (exchanges’ fair,
activities’ fair).
Geriau susipažinti su IFMSA struktūra. Natūralu, kad ne pirmą kartą dalyvaujant
tarptautiniame IFMSA renginyje buvo tikrai paprasčiau suprasti, kas yra kas.

1.

2.

3.

4.

Planai po renginio

Skatinsiu kitus LiMSA narius dalyvauti tarptautiniuose IFMSA renginiuose (motyvacinių
pokalbių metu, kassavaitinių susirinkimų metu). Sukauptas žinias apie renginį perduosiu
mano pareigas perimančiam žmogui. 

Socialinė programa - pirmomis dienomis socialinė programa buvo geresnė negu
antroje renginio pusėje. Šiaip viskas gerai, tik kad joje, kaip supratau, vienu metu
dalyvavo ne tik renginio dalyviai, bet ir vietiniai, kas buvo tikrai keista.



Prezidentinės sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Kaip valdyti biudžetą ir kaip spręsti lėšų trūkumą. 
Soc. platformų naudojimas kitose šalyse, jų privalumai ir trūkumai. 
Užtvirtinau žinias apie IFMSA “Brand kit” naudojimą. 
Plenarinių sesijų ir balsavimų vykdymo schema. 

Monika Bitinaitytė | VP PRC 21/22
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Aktyviai įsitraukiau į diskusijas skirtingomis temomis, kadangi prezidentinėse sesijose
kalbama apie viską po truputį. Labiausiai džiaugiuosi VP&PRC sesijos dalimi, nes joje
aktyviausiai dalyvavau, domėjausi, kaip kitos šalys reklamuoja savo organizaciją, taip pat
dalinausi ir LiMSA patirtimi. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labiausiai sudomino ,,fundraising” dalis. Beveik kiekviena šalis susiduria su lėšų trūkumais
organizacijos viduje, todėl buvo labai įdomu išklausyti kitų šalių sprendimų būdų. Šiuo
metu turiu keletą idėjų, kaip galėtume didinti savo biudžetą, stengsiuos, kad pavyktų tai
įgyvendinti. 

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Žinoma laiko planavimas, nes kartą negalėjome išklausyti sesijos, kadangi vėlavome pora
valandų pagal agendą. Taip pat, prezidentinės sesijos yra įdomios savo suteiktomis
žiniomis, tačiau norėjosi daugiau įtraukimo, kad nebūtų tik kaip sausa teorija. Labiausiai
patiko paskutinę dieną vykusi WHO simuliacija. 



Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - labiausiai įsiminė roll-call. Labai smagu yra ir pasiruošti jam ir
stebėti kitų šalių prisistatymą, matytį žmonių entuziazmą. 
Training Sessions - dalyvavau ”Treating a virtual patient” sesijoje, labai įdomi ir
interaktyvi. 
Exchanges’ Fair - labai įdomu sužinoti apie šalį iš pirmų lūpų. Kadangi pati planuoji
vykti į mainus, buvo labai naudinga išgirsti ko galiu tikėtis mainuose skirtingose šalyse. 
Socialinė programa - labai džiugino tai, kad kiekvieną vakarą buvo vis atskira vieta
skirta socialinei programai. Ši dalis buvo tikrai smagus dienos užbaigimo būdas. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Kadangi šis renginys man buvo pirmasis tarptautinis, kuriame dalyvavau su LiMSA, viskas
buvo nežinoma. Manau tai mane ir motyvavo dalyvauti visose veiklose, kurios buvo
įtrauktos į agendą. Tai leido įgauti daug naujų žinių ir susipažinti su studentais iš visos
Europos. 

Planai po renginio

Šiuo metu mano tikslas būtų dirbti su LiMSA finansais, ieškoti naujų finansavimo galimybių.
Turiu keletą idėjų, kurias norėčiau įgyvendinti šiuo klausimu. Taip pat, šia naujais įgūdžiais
ir sukaupta patirtimi pasidalinti su LiMSA komanda bei kitais nariais, skatinti įsitraukti į
tarptautinę veiklą, kuri leistų dar labiau stiprinti LiMSA organizaciją. 



SCOPE/SCORE sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Penkių dalykų neišvardinsiu, nes kaip jau minėsiu vėliau ataskaitoje, man nelabai buvo kas
nauja. Tačiau prisiminiau kokia didžiulė motyvacija yra KOMANDA, tiek vietiniu tiek
tarptautiniu lygmeniu. Matant degančias įsijungti į veiklas naujokų akis prisiminiau save dar
kaip visiškai 0 experience LEO ir apmąsčiau kiek daug patirties, žinių, draugų ir prisiminimų
atnešė visi šie tarptautiniai renginiai, tikrai daug daugiau nei tik 5 dalykus.

Viltė Pacevičiūtė | NEO/NORE-In 21/22

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Turinys buvo ganėtinai basic - aišku labai naudinga naujiems ir pradedantiesiems officers,
bet pasigedau advanced lygio sesijų ir apskritai temų įvairovės, kadangi viskas absoliučiai
kartojosi iš praeitų renginių. Aišku, stebuklo ir inovacijų neprigalvosi, bet iš savo patirties
sesijų komandoje mus labai spaudė, jog nekartotume temų ir kažką naujo įterptume, tai to
šitoje komandoje nesijautė. Tačiau laiko vadyba buvo puiki! 

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Dažnai sesijose darbo grupelėse budavau leadinantis asmuo, kadangi 80% dalyvių dar
buvo visai naujokai mainuose, tačiau jų motyvacija buvo išties įkvepianti. Galimai buvo
prarastas balsas, nes teko ypač daug kalbėt ir dalintis patirtimi per sharing is caring dalis,
nes vėlgi dauguma officers dar nebuvo turėję incomingų, jog susimuliuot problemų
sprendimus galėtų:D
Labiausiai džiaugiuosi EF, nes manau tikrai šaunus pristatymas buvo, labiau atitikt kriterijų
neįmanoma, aišku neoficialiai kriterijus žinant:D ir sulaukėm daug komplimentų,
susidomėjimo Lietuva ir mūsų mainais, tad tikiuosi jau ne mes laiškus geidžiamom šalim
rašysim o patys dėl kontraktų approachins, kad jau taip žavėjosi.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Sudomino violence trainingai gydytojams, manau SCORA ar SCORP komitetai tikrai galėtų
pravesti porą workshopų apie galimą gydytojų pagalbą pacientui patyrusiam smurtą.
Ypatingai, jog kaip ir traumos atveju - turi dirbti didelė specialistų komanda, o pas mus kiek
tyli ši tema.
Labai įdomu būtų tokius workshopus įjungti ir per PDT/CP Trainingus, o ir incomingams
per UAT pravesti.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Daugmaž viską pavyko ir įgyvendinti, gal šiek tiek sunkumų kėlė vidury renginio pakirtęs
gripas, tačiau jaučiuosi 100% sudalyvavusi visur kur buvo naudinga ir įdomu.

Planai po renginio

Pasidalinti žiniomis su mainų komanda ar renginiu besidominančiais limsiečiais, motyvuoti
dalyvauti. Pasidalinti patirtimi iš mainų mugės, bendrai pabrainstorminti kur galėtume
patobulėti ir idėjų dėl plakato vizualo atnaujinimo. Galvoju pareigų patirties perdavime
palikti ir vertinimo kriterijus su komentarais, kuriuose turiu kaip buvus EF teisėja, jog
ateinančioms komandoms būtų lengviau ruoštis.
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Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Training Sessions - Buvau sponsorių sesijose su BodyInteract, tai ganėtinai
nustebino, nes buvo išties įdomi ir interaktyvi sesija. Turbūt vienas iš renginio
highlight’ų, kadangi ir komandoje turbūt pirma kartą buvo visiškai nepažįstami dalyviai,
o reikėjo stipraus komandinio darbo simuliaciniam pacientui “išgelbėti”, tai smagiai ir
greitai prabėgo laikas.
Joint Sessions - Buvau joint session su SCORA ir buvo gana jautri tema apie smurtą,
bet ganėtinai silpnas jos išpildymas, labai paviršinis.
Exchanges’ Fair - Puiki organizacija, erdvės išdėstymas ir trukmė. Teisėjai parinkti ne
patys objektyviausi, ir visai ne su mainų backgroundu, jog suprastų vertinimo kriterijus.
Socialinė programa - Viskas puiku, manau atsižvelgė į MM organizatorių patirtį ir
patobulėjo reikiamose vietose. Labiausiai įsiminė tai žinoma atidarymo vakaras, šauni
organizacija ir jeigu ne vėluojanti oficiali dalis tai viskas būtų buvę idealu.



SCOPE/SCORE sesijos

Kristina Ivoškaitė | LEO-In, Kaunas 21/22

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Paskutinę dieną mainų sesijose turėjome “Exchanges Maze”. Dar niekada nebuvau
žaidus/dalyvavus tokiame dalyke. Labai patiko, manau, būtų galima pritaikyti ir LiMSA
(nebūtinai mainuose).
Mainų sesijose sudarinėjome UAT planą. Prisisėmiau naujų idėjų, kurias žadu
įgyvendinti.
Kalbėjome apie problemas, susijusias su tutoriais, išgirdau nemažai sprendimo būdų, ir
nors mes su tomis problemomis nelabai susiduriame, niekada nežinai, kas gali laukti!:)
Sesijų metu kalbėjome apie vakcinaciją. Išsprendžiau turimus klausimus dėl mūsų
būdimų incomingų (labai džiaugiuosi dėl šito).
UMSA atstovė pasidalijo savo mintimis apie situaciją, vykstančią Ukrainoje, paprašė
pagalbos, plačiau papasakojo apie UMSA situaciją.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Dalyvavau visose sesijose, tad kiek galėjau, tiek įsitraukiau, artimiau susipažinau su keliais
žmonėmis, tad manau viskas pavyko! Labiausiai džiaugiuosi komandiniu darbu “Exchanges
Maze”.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Labai teigiamai viską vertinu. Sesijos vyko laiko, buvo įdomios, interaktyvios, net energizeris
- šokiai prieš sesijas - buvo labai gerai parinkti, linksmi. Kas nepatiko, tai vienos iš
organizatorių elgesys sesijų metu (pvz., visiškai nebuvo laiko po ukrainietės pasisakymo).

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Kaip ir rašiau anksčiau - “Exchanges Maze”. Tikrai būtų galima pritaikyti LiMSA, pvz.
“Mokymai žaliems” metu, apjungiant skirtingus komitetus (proga pristatyti jų veiklas),
supažindinant naujokus su senbuviais, su kitais naujokais.



Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Aš EuRegMe buvau gerokai drąsesnė, susipažinau su nemažai žmonių, praplėtusi savo
akiratį MM, galėjau efektyviau įsitraukti į diskusijas, ieškojau idėjų, kaip pagerinti mainus
Lietuvoje. Tikrai labai džiaugiuosi savo dalyvavimu ir įsitraukimu.

Planai po renginio

Suorganizavom CP mokymus, laukia UAT. Kaip ir minėjau nemažai idėjų pasiimsiu iš mūsų
darbo grupelėse sesijų metu. Laukia vasaros sezonas, derinimas su skyriais, tutoriais, tad
mano didžiausias tikslas - sukurti pačią geriausią atmosferą mūsų incomingams vasaros
metu.
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Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - buvo greitesnės, lengvesnės nei MM. Jaučiausi daug geriau, nes
jau žinojau tvarką, o ir šiaip žmonės atrodė gerokai labiau atsipalaidavę, tad pati
atmosfera buvo gera!
Joint Sessions - sesija nebuvo labai įdomi, gal dėl to, kad aš nemažai žinojau ta tema.
Exchanges’ Fair - gerokai mažesnis balaganas nei MM, daugiau erdvės, mažiau šalių.
Net pati turėjau laiko apžiūrėti kitų stalus.
Socialinė programa - Opening Ceremony - buvo gan nuobodoka, bet viską atpirko
Closing Ceremony, kuri tikrai buvo labai smagi, neskaitant to, kad vėlavo virš valandos
:)) Socialinė programa buvo gan neblogai organizuota, tik šiek tiek keista, kad
organizatoriai po MM neatsižvelgė į prašymą po MM suorganizuoti after’į.



SCOME sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Kokios plačios yra tarptautinės galimybės, tokios kaip, Activity Enrollment to IFMSA
Programs. Apie tai iš LiMSA nebuvau girdėjusi ir iki šio renginio galvojau, kad tai ypač
sudėtingas bei ilgas procesas, kuriame dalyvauti gali ne kiekvienas. Dabar, kai žinau
kaip tai daryti ir kokie keliami reikalavimai, esu motyvuota bandyti.
SCOME veiklų duombazė bei kitų NMO’s vykdomos veiklos. Kadangi medicinos
edukacijos uždaviniai bei trūkumai daugumoje šalių yra panašūs, galėsiu sėkmingai
taikyti naujas žinias; taip pat įgijau motyvacijos iš sėkmingų projektų.
NAOMIE sistema (N-needs, A-aims, O-objectives, M-methods, I-implementation), kuri
padeda nuspręsti ir iš naujo įvertinti, ar mūsų vykdoma veikla yra prasminga, arba
sukurti naują veiklą, kuri atitinka kriterijus.
Sužinojau, pakartojau ir pritaikiau jau turimas žinias apie veiklos plano rašymą ir įvairius
problemų, kylančių organizavimo metu, sprendimo būdus. 
Bendraudama su kitų šalių NMO’s ir gilindamasi į temą “how to make our students
more active after the pandemic?” supratau, kad narių pasyvumas nėra tik Lietuvos
(LiMSA) problema. Tai ganėtinai paplitusi tendencija. Nagrinėjant to priežastis, buvo
pateiktas siūlymas - suformuoti nuolatinę darbo komandą; susirinkau informaciją apie
tokio sprendimo būdo efektyvumą bei NMO kontaktus, kurie taiko tokią strategiją.

Julija Pargaliauskaitė | LOME, Vilnius 21/22
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Stengiausi kuo aktyviau dalyvauti bendrose diskusijose, dalintis LiMSA projektais bei
taikomomis praktikomis. Pavyzdžiui, mentorystės programa, kai vyko pokalbiai apie narių
įsitraukimą. Šie pasidalinimai sulaukė didelio susidomėjimo, ir dalis NMO’s išreiškė norą
sužinoti daugiau, svarstė taikyti savo šalyse.
Dirbant grupėse stengiausi ne tik būti išgirsta, tačiau ir įtraukti kitus narius, kurie pasirodė
ne tokie drąsūs ar tuos, kuriems neleido pasisakyti agresyviau lyderystės besiimantys
dalyviai. 
Labiausiai džiaugiuosi, jog atvažiavus iš pre-EuRegMe’22, daug intensyvesnio renginio ir ten
praeito labai sudėtingo workshop’o, galėjau iš karto pritaikyti naujai įgytas žinias. SCOME
sesijų antrą dieną turėjome parašyti veiklos planą su visomis svarbiausiomis dalimis -
vision, goals, objectives (taikant SMART, NAOMIE metodiką) ir t.t. Čia ėmiausi lyderio  



Kitos EuRegMe'22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - dalyvavau 2 plenarinėse sesijose. Pozityviai nuteikiantis
momentas vyko kiekvienos sesijos pradžioje, kuomet šalys atliko savo Roll call’us (su
kitomis Lietuvos delegacijos narėmis dainavome “Du gaidelius”). Prasidėjus oficialioms
plenary dalims, buvo įdomu ir teko pirmą kartą stebėti balsavimą, susipažinti su
vykdomomis procedūromis. Smagu, kad žinojau ko tikėtis, nes, ruošiantis šiai renginio
daliai, su LiMSA delegacija aptarėme dokumentus ir priėmėme sprendimą, už ką
balsuosime. Per abi plenarines sesijas išrinkome Europos regiono prioritetus,
EuRegMe’23 Host’us, išklausėme statement’us, kurių vienas įsimintiniausių - labai daug
emocijų sukėlęs Ukrainos atstovės pasisakymas. 
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Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Dauguma idėjų, kurios mane sudomino, gali būti sėkmingai pritaikytos. Visas jas paminėjau
ir įvardinau žemiau, prie savo planų po renginio.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Visų sesijų metu buvo malonus punktualumo aspektas. SCOME sesijos visada prasidėdavo
ir baigdavosi nurodytu laiku. Todėl buvo lengva planuoti darbus. Didžiausią įspūdį paliko
tarptautinių galimybių pristatymas ir supažindinimas su ištekliais, reikiamais mokslinio
tyrimo atlikimui. Renginys labai patiko, dalyviai buvo geranoriški, vertinu naujus
tarptautinius ryšius, tačiau workshop’ai pasirodė per lengvi. Tam tikros temos pasirodė
apžvelgtos per daug paviršutiniškai, daliai veiklų trūko laiko, todėl teko nutraukti įdomias
diskusijas ir apriboti patirties dalijimąsi. To pasekoje, atliktoms užduotims trūko kokybės, o
dalyviai neteko dalies žinių, kurios galėtų būti pritaikomos grįžus į savo šalį. Galbūt šį pojūtį
sąlygojo tai, jog atvažiavau sudalyvavusi pre-EuRegMe’22, kur reikėjo atiduoti visas jėgas ir,
per tokį trumpą laiką, įgijau tiek naujas profesines, tiek minkštąsias kompetencijas (labai
rekomenduoju visiems važiuoti, patys geriausi atsiliepimai ir atsiminimai). Manau, kad
EuRegMe labiau tinkamas jauniems LiMSA nariams arba tiems, kurie per workshop’us
siekia įsigilinti į visiškai jiems naujas temas, o ne norintiems gilinti turimas žinias, kelti jau
turimas kompetencijas. 

vaidmens ir ne tik paaiškinau savo komandai kaip reikėtų sukurti prasmingą veiklą, taip
palengvinant temos išrinkimą, bet ir užtikrinau sklandų plano rašymą pagal taisykles. 



Joint Sessions - dalyvavau Mental Health in Conflicts (jungtinėje SCOPH x SCORP
komitetų) sesijoje. Pradžioje stebėjau sesiją nusiteikusi skeptiškai, nes teorija buvo
gana bendro pobūdžio, labai daug statistikos. Tačiau, kai teko daugiau pasigilinti į
sąvokas, skirtumus tarp migranto ir pabėgėlio, panagrinėti migracijos žemėlapius
regionuose, likau nustebusi, ir lūkesčius pasirinkimas pateisino. Labai patiko darbas
mažose grupėse, kuriose gavome individualias situacijas, t.y. “pacientą” su psichikos
liga ir aprašytu gyvenimo kontekstu. Stengėmės apibrėžti susirgimą (be interneto
pagalbos) ir nuspręsti, ką galėtume atlikti mes, kaip sveikatos priežiūros specialistai,
kad pagerintume tokio paciento psichikos būklę, gyvenimo kokybę. Gaila, bet šiek tiek
trūko laiko, tema labai plati, ir, dirbant su grupe, visi turi daug idėjų. Turėjome
diskusijas stabdyti, išklausyti tik dalį nuomonių, jog būtume sprendimo pristatymui
pasiruošę laiku.
Activities’ Fair - į auditoriją atėjau labai motyvuota, nusiteikusi apžiūrėti kuo daugiau
vykdomų veiklų ir pasisemti idėjų, kurias galėčiau pritaikyti LiMSA. Deja, didžioji dalis
veiklų nuvylė, pasigedau originalumo jas pristatant. Sudomino ir patiko Šveicarijos
projektas, nukreiptas į kaulų čiulpų donorystės skatinimą bei informacijos šia tema
plėtrą.
Socialinė programa - labai džiaugiuosi, kad dalyvavau daugelyje socialinės programos
dalių. Džiugina naujos pažintys, užsimezgę draugiški santykiai su kitų šalių atstovais,
besitęsiantis bendravimas. Taip pat EuRegMe’22 metu pirmą kartą dalyvavau NFDP,
kuriame įdomiai praleidau laiką, pabuvojau lyg kulinarinėje kelionėje po Europą,
ragavau daugelio šalių maisto, gėrimų. Apsikeitėme įvairiais atminimo suvenyrais. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

EuRegMe’22 buvo mano pirmasis tarptautinis renginys, kuriame aktyviai dalyvaudama
įgyvendinau nemažai sau išsikeltų tikslų. Būdama aktyvi diskusijų ir komandinio darbo
nare, ne tik surinkau informaciją apie organizacijų kitose Europos šalyse veiklą, bet ir
domėjausi, kaip galėčiau perimti gerąją patirtį, ją integruoti į LiMSA‘ą. Susipažinau ir ėmiau
geriau suprasti IFMSA struktūrą, laisviau naudoju tarptautinius trumpinius ir žinau jų
atitikmenis, kurių visiškai nesupratau važiuojant į renginį.
Aktyviai dalinausi LiMSA veiklos patirtimi, sėkmingais projektais, taikomais metodais.
Užmezgiau daug tarptautinių ryšių ir susiradau naujų draugų, su kuriais bendraudama dar
labiau patobulinau asmenines minkštąsias kompetencijas. Tapau labiau motyvuota,
atsirado siekių ir pagrįsto noro dalyvauti didesniuose nei šis, pasauliniuose renginiuose.
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Planai po renginio

Norėdama užtikrinti sklandesnę SCOME komiteto veiklą bei aktyvesnį narių įsitraukimą,
noriu ateinančiam veiklos pusmečiui suformuoti nuolatinę renginių organizavimo
komandą. Kadangi kiti NMO, taikantys tokią strategiją, dalinosi daug geresne patirtimi,
efektyvesniu tikslų realizavimu, tai norėčiau matyti realius veiklos augimo pokyčius ir
Lietuvoje. Planuoju pasidalinti matytais pavyzdžiais su visa SCOME komanda ir drauge
ieškoti galimybių perimti bei pritaikyti gerąją patirti mūsų komiteto veikloje.
Naujų veiklų ir projektų idėjų žadu semtis ne tik iš poreikio anketų, tačiau ir iš tarptautinės
SCOME activities duombazės, apie kurią sužinojau renginio metu.
Užregistruoti bent vieną SCOME Lietuvoje vykdomą veiklą į IFMSA Programs arba,
konsultuojantis su programų koordinatoriais, sukurti naują ‘big impact’ veiklą/projektą, kurį
vienu metu galėčiau pateikti IFMSA bei vykdyti Lietuvoje.
Pasidalinti patirtimi su LiMSA nariais ir skatinti juos išnaudoti galimybę įsitraukti į
tarptautinę veiklą, taip praplečiant asmenines kompetencijas ir gerinant LiMSA, kaip
organizacijos, veiklas. Taip pat noriu pati aktyviai aplikuoti į kitus renginius ir įgyti daugiau
tarptautinės patirties. 



SCORP sesijos

Akvilė Julija Gerikaitė | Vilniaus skyriaus narė
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Delegatas laiku nepateikė savo veiklos ataskaitos, todėl pagal LiMSA Reglamento 9.4.10.2
punktą, nebegalės tapti LiMSA delegatu į kitus tarptautinius renginius. 
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