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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. 

Įvadas

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 per GAs yra
priimami 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. 

August Meeting 2022 Turkijoje, Stambule, buvo kol kas didžiausia IFMSA GA po COVID-19
pandemijos pradžios. Šioje GA kontaktiniu būdu susirinko jau beveik visų IFMSA šalių-narių
delegacijos, o renginyje iš viso dalyvavo daugiau nei 800 studentų! Labai džiaugiuosi, kad ir
LiMSA šiame renginyje turėjo galimybę atstovauti 5 delegatai. 

Taigi, kviečiu Jus susipažinti su LiMSA Delegacijos IFMSA GA August Meeting 2022 nuveiktais
darbais bei įspūdžiais šioje veiklos ataskaitoje.
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 Žinios apie IFMSA struktūrą
 Žinios apie per IFMSA GA plenarines sesijas vykstančias balsavimo procedūras
 IFMSA naudojamų trumpinių, pvz., ST, CCC, TO, IT, NMO ir t.t., žinojimas
 Žinios apie Policy Documents (liet. pozicijos/rezoliucijos)
 Žinios apie šio GA Theme Event temą - Peace for Health. 
 Kiek patogiai jaustumeisi, jei šiuo metu tau reikėtų parašyti statement (kreipimąsi) kitoms IFMSA NMOs tam  
 tikra tema ir jį perskaityti plenarinėje sesijoje?
 Žinios bei patirtis sesijose, kuriose delegatas ketina dalyvauti GA metu
 Savo, kaip LiMSA delegato, atsakomybių pasiruošimo GA metu ir renginio metu žinojimas
 Žinios apie bendrą LiMSA delegacijos pasiruošimo procesą bei darbą GA metu
 Motyvacija įsitraukti į LiMSA tarptautines veiklas
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Renginio įvertinimas
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Kiek šis renginys išpildė tavo lūkesčius?

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

1 = visiškai neišpildė, 5 = pranoko lūkesčius

1 = visiškai netikėtina, 5 = labai tikėtina



AM22 buvo neįtikėtinai naudingas renginys: procesų

kompleksiškumas lavina dėmesio koncentraciją, netikėtumai didina

adaptyvumą, bemiegės naktys ugdo atsparumą ir autogeninę

motyvaciją, sutikti žmonės yra puiki proga kurti produktyvų

abipusiai naudingą (win-win) ryšį. Džiugu reprezentuoti savo šalį,

dalintis patirtimis ir tą patį gauti iš kitų. Nors ir prezidentinės sesijos

buvo smagios ir įdomios, esu labai dėkinga, jog teko sudalyvauti ir

SCOPH bei SCORP plenarinėse sesijose, nes tikrai jaučiausi kaip

šeimoje. Kartočiau šį renginį tūkstantį kartų. Ačiū LiMSA <3

Nida Abraitytė | Kauno skyriaus narė

Generalinėje asamblėjoje dalyvavau pirmą kartą ir drąsiai galiu teigti,

kad aplikuosiu dar ne kartą. Dalyvavau SCOME komiteto sesijose, kurios

nustebino savo turiniu, išsamumu ir įtraukdavo taip, jog laikas kažkur

dingdavo. Motyvacija, globalaus mąstymo ugdymas, skirtingų pasaulio

regionų kontekstas ir draugai iš viso pasaulio yra tai, ką kiekvienam

siūlo LiMSA, suteikdama galimybę dalyvauti tarptautiniuose

renginiuose. <3

Julija Pargaliauskaitė | LOME, Vilnius 21/22
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Tai buvo jau šeštoji IFMSA GA, kurioje man teko dalyvauti ir nors ir

buvo daugybė beveik bemiegių naktų bei streso, džiaugiuosi, kad

turėjau galimybę dar kartą sutikti tiek nuostabių žmonių, jau

pažįstamų ir naujų, iš viso pasaulio, kurie kiekvieną kartą įkvepia

siekti užsibrėžtų tikslų �

Tautvilė Smalinskaitė | VP IR 21/22

Kaip mums sekėsi?
LiMSA GA AM'22 Delegacija dalinasi savo įspūdžiais:



NMO management sesijose turėjau galimybę pagilinti savo žinias

įvairiose srityse: išsikėliau asmeninį tikslą ir susidariau mini planą kaip

prisidėti prie bendruomenės atkūrimo ir stiprinimo; įgijau daug

vertingų žinių, apie tai kaip gerinti organizacijos finansinę padėtį;

patobulinau savo minkštąsias kompetencijas; sužinojau apie IFMSA

trenerių programos subtilybes ir įgavau nacionalinių strategijų rašymo

pagrindus. Manau, jog man pavyko sukurti artimą ryšį su IFMSA nariais,

kurių patirtys mane praturtino. Tai buvo pirmoji atstovavimo patirtis,

pirmas toks didelis tarptautinis renginys, kuriame dalyvavau, tačiau

tvirtai tikiu, jog ne paskutinis.

Greta Burinskaitė | Vilniaus skyriaus narė
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Dalyvaudama AM’22 buvau SCORP komiteto sesijų komandos narė. Tai

reiškia, kad pati vedžiau sesijas žmogaus teisių ir taikos temomis bei

padėjau kitiems komandos nariams jas vesti. Buvo labai smagu, nes

tikrai stengėmės rasti kuo daugiau naujų interaktyvių būdų sesijų

turiniui pateikti ir tas tikrai atsipirko, nes dalyviai tikrai įsitraukė ir

aktyviai dalyvavo sesijose (net ir kai jos prasidėdavo gana anksti ryte, o

dauguma būdavo išsimiegoję tik keletą valandų, kadangi plenarinės

sesijos užtrukdavo iki ryto). Pati komanda taip pat labai susibendravo ir

jautėsi tarsi maža SCORP šeima.

Rusnė Kirtiklytė | NORP 21/22
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Prezidentinės sesijos

Nida Abraitytė | Kauno skyriaus narė

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Team of Officials ir Supervising Council užduotis ir funkcijas;
Motions nagrinėjimo algoritmą ir eigą;
Kas yra kokybiška (validi) kandidatūra žmonėms aplikuojantiems į pozicijas bei
asociacijoms aplikuojančioms į statusus;
IFMSA vidinius nuostatus ir šališkumo bei objektyvumo santykį;
Daug taisyklių iš IFMSA Konstitucijos ir Įstatų (Constitutions & Bylaws).

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Prezidentinėse sesijose buvau co-Head-of-Delegation, kur balsavau nagrinėjant Motions
(Constitution & Bylaw change proposals, rinkimai, ataskaitų tvirtinimas, kt). 
Regioninėje Asamblėjoje susipažinau apie Europos regiono prioritetus, per paskutinį
mandatą įvykdytas užduotis ir užsibrėžtus tikslus. 
SCORP sesijoje teko pabendrauti su kitų šalių narių NORP ir LORP’ais ir sužinoti kokia yra
šio komiteto strategija.
SCOPH sesijoje teko susipažinti su komiteto tikslais ir ambicijomis bei planais kaip padaryti
komiteto atstovų darbą efektyvesniu ir toliau siekiančiu nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. 

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Mane ypač sudomino kiek daug kraujo donorystės akcijų yra vykdoma kitose šalyse ir
manau, kad LiMSA galėtų organizuoti panašias akcijas dažniau, kadangi turime pakankamai
daug žmogiškųjų išteklių. 
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Užduotys, kurias teko atlikti kaip delegacijos narei buvo labai naudingos ir adekvačios
kiekio atžvilgiu, temos manau būtinos ir palyginti įdomios, agenda kaip visada perkrauta
(ypač į atmintį įsirėžė perbalsavimai ir bereikalingi debatų raundo atidarymai po
vidurnakčio ir labai atsiliekant nuo preliminarios agendos); su laiko vadyba - neįsivaizduoju
kaip turėtų atrodyti gera laiko vadyba panašiame renginyje, tai negaliu įvertinti. 
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Kitos AM22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - labai patiko kai kurių statements skaičiusių dalyvių preciziškumas,
oratoriškumas ir neįtikėtini anglų kalbos įgūdžiai. 
Theme Event - nepatiko, jog vietoj akcentavimosi į sprendimo būdus (tema buvo
susijusi su karu ir politine bei ekonomine suirute) buvo užsiiminėjama beletristika,
perfrazuojamos definicijos ir minimos išimtys. 
Activities’ Fair - patiko kelios akcijos vykusios kitose šalyse, iš jų labiausiai Libane
vykęs renginys siekiantis didinti suvokimą apie sunkumus, su kuriais susiduria
neurodivergentiški vaikai, Tailande vykęs renginys siekiantis didinti suvokimą apie
psichologinį smurtą jaunų žmonių romantiniuose santykiuose bei kokį emocinį poveikį
gali turėti lytiniai santykiai. 
Exchanges’ Fair - buvo labai įdomu pamatyti kokiais gigantiškais skaičiais kitos šalys
siunčia ir priima studentus ir kilo klausimas kaip padidinti Lietuvos kapacitetą daryti tą
patį. 
Socialinė programa - labiausiai patiko tarptautinis vakaras, kuriame šalys
pademonstravo savo pasirodymus - daugiausiai šokius - manau, jog kitame renginyje
galėtų ir turėtų pasirodyti ir Lietuvos delegacija. NFDP taip pat buvo ypač smagus.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Planavau perprasti Generalinės Asamblėjos eiga ir savitumus ir manau tai puikiai pasisekė
padaryti. Nors ir nebuvo numatyta,, tačiau gavosi sudalyvauti ir SCOPR bei SCOPH
komitetų plenarinėse sesijose, kuriose teko pasigilinti ir į komitetų darbo specifiką.

Planai po renginio

Apart planų surinkti ir nepriekaištingai paruošti kitą tarptautinio renginio Lietuvos
delegaciją, planuoju suorganizuoti kandidatūrų, CV ir motyvacinių laiškų rašymo mokymus,
kuriuose visiems LiMSA nariams galėčiau perteikti ką išmokau iš rinkimų ir plenarinių
sesijų. Manau, ir streso valdymo viešojo kalbėjimo metu mokymai galėtų būti naudingi,
tačiau priklausys nuo poreikio. Taip pat planuoju paskatinti daugiau limsiečių dalyvauti
tarptautinėse galimybėse - ne tik IFMSA renginiuose, tačiau ir IFMSA external partnerių
renginiuose, nes tai puiki patirtis tiek pačiam individui, tiek leidžia atstovauti mūsų, nors ir
nedidelės šalies, interesus ir požiūrį. Ilgainiui planuoju pasirūpinti, kad Lietuvių delegacijos
būtų aktyvios, o jų iniciatyvos įsimintinos IFMSA lygiu. Tai pasiekti padės delegatų
motyvacijos kėlimas bei konkrečių KPI išsikėlimas prieš ir per tarptautinius renginius. 



Tautvilė Smalinskaitė | VP IR 21/22

Prezidentinės sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Nauja IFMSA Strategija 2022 - 2025 - konkrečiai susipažinau su kiekviena jos dalimi
(Sustainable Administration, Redefined Organizational Structure, Optimized and
Strenghtened External Relations and Visibility, Modernized IFMSA Meetings, Healthy
Organizational Culture)
CCPs ir BCPs - įsigilinau į argumentus už bei prieš per šią GA pateiktiems CCPs
(Constitutional Change Proposals) ir BCPs (Bylaws Change Proposals) dėl balso teisės
IFMSA asocijuotiems nariams suteikimo. 
CoC reforma - susipažinau su pateiktais CoC (Code of Conduct) reformos variantais,
stengiausi suprasti, kodėl CoC reikia tokių pakeitimų bei kurie iš jų tikrai yra būtini. 
IFMSA TO kandidatūros - su kitais NMO Prezidentais diskutavau dėl kandidatūrų į
IFMSA TO (Team of Officials) ilgio bei ar neturėtų būti griežtesnių taisyklių (tokių kaip
puslapių limitas bei griežtai vienodas formatas) tokių kandidatūrų pateikimui. 
IFMSA Sekretariatas - susipažinau su su šia iki šiol gana mistiška IFMSA struktūra, jos
atliekamomis funkcijomis bei ateities planais, kadangi šiuo metu yra spėjama atlikti ne
visus darbus ir stringa bendradarbiavimas tarp VPA bei sekretariato. 
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Statement on length of candidatures
Statement on the EB, TO and SupCo's Applications
Closure Statement

Stengiausi klausytis visų diskusijų bei pristatymų, vykstančių per AM’22 prezidentines
sesijas, ypač dėl dokumentų, už kuriuos buvo balsuojama per plenarines sesijas. Tokiu
būdu stengiausi užtikrinti, kad informacija yra pasidalinta su visa LiMSA delegacija ir
sprendimai dėl LiMSA balso atidavimo yra tinkamai išdiskutuoti bei pasverti. Taip pat su
kitais NMO Prezidentais aptarėme svarbiausias problemas ir pasirašėme kelis statements:

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Kadangi šiose sesijose per GA dalyvavau jau penktą kartą ir AM’22 Prezidentinės sesijos
buvo iš esmės tik dokumentų aptarimas, su kitais šių sesijų dalyviais labiau pabendrauti
galėdavau tik per pertraukas ar sesijoms pasibaigus ir labai daug naujų idėjų pasisemti
neteko. Vis dėlto, stengiausiausi dalyvavimą šiose sesijose kiek įmanoma labiau naudoti
kaip patirties perdavimą VP IR - elect (kuri taip pat buvo ir co-HoD) ir kiek galiu pristatyti



Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Tai buvo paskutinės Prezidentinės sesijos, kuriose dalyvavau ir labai džiaugiuosi, kad su
manimi dalyvavo ir naujai išrinkta LiMSA VP IR Nida. Kadangi buvome dviese, daug geriau
galėjome reprezentuoti LiMSA, pasidalinti įžvalgomis ir padiskutuoti. Kaip jau nekartą,
pagrindinė problema šiose sesijose buvo laiko vadyba - šios sesijos buvo perkrautos
informacija palyginus su komitetinėmis sesijomis, diskusijos dažnai būdavo per
smulkmeniškos ir dėl to užtrukdavo. Vis dėlto, tikiu, kad galbūt tai kažkada ateityje pasikeis. 

Kitos AM22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - per šios GA plenarines sesijas buvo balsuota už labai daug
svarbių IFMSA organizacijai pakeitimų - buvo svarstyta ar suteikti balsavimo teisę
asocijuotiems IFMSA nariams (su šiuo siūlymu susiję CCPs ir BCPs nebuvo patvirtinti),
ar leisti International Assistans ir Program Coordinators tapti CCC (Constitutional
Credential Committee), TF (Task Force), FC (Financial Committee) nariais arba užimti Chair
pozicijas, taip pat buvo svarstyti TAF (Travel Assistance Fund) pakeitimai bei NMOs,
kurios turi skolų, klausimai. Kaip ir per kiekvieną August Meeting, buvo išrinkti naujieji TO
ir Supervising Council, priimta daugybė naujų IFMSA pozicijų, TO ataskaitos, priimtos
kelios naujos NMOs (IFMSA Vietnam, IFMSA UAE kaip narės-kandidatės, o ACMS Albania,
IFMSA-SA South Africa ir GaMSA Gambia kaip pilnos narės), tačiau nebuvo išrinktas
naujas AM’23 host, nes Uganos kandidatūra buvo pripražinta negaliojančia. Svarbu
paminėti, kad per IV plenarinę sesiją UMSA-Ukraine skaitė išsamų statement dėl
Ukrainoje vis dar vykstančio karo ir kartu teikė siūlymą suspenduoti HCCM Russia ir
TaMSA Tatarstan narystę IFMSA. Mūsų delegacija vienbalsiai pritarė palaikyti šį
statement ir būti suspendavimo motion seconder'iais. Vis dėlto, buvo labai daug
pasipriešinimo iš kitų NMOs dėl tokio siūlymo, po Ukrainos pasisakymo sekė dar beveik
dešimties NMOs statement'ai, kurie ragino balsuoti prieš, nes IFMSA yra nepolitinė
organizacija. Taigi, galiausiai buvo nubalsuota prieš didžiule persvara. Nors tai buvo
labai sunki plenarinė emociškai, džiaugiuosi, kad mūsų delegacija išliko vieninga, tikėjo
savo racionaliais argumentais grįsta pozicija ir, svarbiausia, palaikė Ukrainos NMO.
Tikiuosi, kad ateityje ir kitos IFMSA NMOs pasistengs labiau įsigilinti į šią jautrią temą ir
daugiau kalbėti su ukrainiečiais, nes komunikacijos labai trūko.  Paskutinis dalykas, ką
visada tenka paminėti delegacijos ataskaitose - be galo ilgai trunkančios plenarinės
sesijos. Šįkart kai kurios iš jų tęsėsi net iki 4 ar 6 ryto ir buvo sunkios ne tik emociškai,
bet ir fiziškai. Labai tikiuosi, kad ateityje IFMSA skirs dėmesio šiai vis besikartojančiai
problemai išspręsti. 
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IFMSA procedūras, trumpinius, dokumentus ir kt. Idėja, kurią tikrai būtų galima aptarti ir
pritaikyti LiMSA’oje - kandidatūrų į pozicijas struktūrizavimas, t.y. apimties bei formato
aptarimas, nes šiuo metu jis yra gana laisvas ir dėl šios priežasties kandidatūros tampa
labai skirtingos. 



Europos regiono plenarinė sesija - per šią sesiją buvo priimta naujoji Europos regiono
strategija, Europos RCPs (Regional Change Proposals) bei pristayti svarbiausi EuroTeam
darbai. 
Activities’ Fair - buvau labai sužavėta kai kuriomis veiklomis, kurias vykdo įvairios NMOs, 
 besiklausant užsidegusių žmonių pasakojimų apie jiems rūpimus projektus, kilo daugybė
idėjų, ką LiMSA galėtų padaryti taip pat. Ypač sužavėjo tailandiečių vykdyta veikla
“Relationship Red Flags”, kurios tikslas buvo informuoti žmones apie manipuliatyvų elgesį,
kuris gali turėti stiprią neigiamą įtaką sveikatai. 
Exchanges’ Fair - buvo labai smagu po kelių metų sugrįžti į mainus! Nors ir teko net kelias
valandas palaukti, kol būsime įleistos į mainų mugės patalpą, buvo labai įdomu susipažinti
su kitų šalių mainų programomis ir atsakyti į klausimus apie mainus Lietuvoje. 
Socialinė programa - iš esmės teko sudalyvauti tik atidarymo ceremonijoje, NFDP ir
dalyje uždarymo ceremonijos, nes per visas kitas socialinės programos dalis vyko
Plenarinės sesijos. Turbūt pats smagiausias renginys, kaip visada, buvo NFDP - teko
paragauti daugybę įdomaus maisto iš viso pasaulio bei sutikti nuostabių žmonių! O tiek
atidarymo, tiek uždarymo ceremonijos prasidėjo be galo vėlai, todėl tai tikrai sukėlė
nemažai papildomo streso ir buvo sunku jomis džiaugtis. 
Theme event - teko dalyvauti panelinėje diskusijoje “Understanding the impact of conflict
on Health”. Šios diskusijos dalyviai tikrai buvo labai kompetentingi savo srityje ir suteikė
daug žinių kaip įvairūs konfliktai gali paveikti mūsų sveikatą, tačiau dėl miego trūkumo ir
ilgos renginio trukmės neišklausiau visos diskusijos. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Pagrindinis mano tikslas per šį renginį buvo kiek įmanoma geriau paruošti LiMSA
delegaciją, suteikti visą reikalingą informaciją, perduoti patirtį naujai išrinktai VP IR ir, kaip
visada, atsakingai žiūrėti į atskaitomybės procesą parengiant išsamią delegacijos veiklos
ataskaitą bei surinkti grįžtamąjį ryši. Labai tikiuosi, kad dalyvavimas šiame renginyje VP IR-
elect padės lengviau pradėti naujas pareigas, kadangi pereinamasis laikotarpis dažnai
nebūna lengvas. Taip pat tikiuosi, kad iš delegacijos narių gautas feedback padės abejoms
co-HoD ateityje koordinuojant tiek LiMSA delegacijas, tiek kitus projektus ar veiklas.

Planai po renginio

Kaip bebaigianti kadenciją VP IR norėčiau parengti kiek įmanoma naudingesnę LiMSA
nariams delegacijos veiklos ataskaitą, taip pat surinkti iš delegacijos narių grįžtamąjį ryšį
tiek sau, tiek VP IR-elect, kad galėčiau jį panaudoti patirties perdavimo procese. Taip pat
kadangi net ir baigusi pareigas rugsėjo mėn. atstovausiu LiMSAi kitame tarptautiniame
renginyje (WHO RC for Europe sesijoje), pasistengsiu visas žinias, kurias įgavau apie IFMSA
ir WHO bendradarbiavimą integruoti savo veikloje. 



NMO Management sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Sesijų metu nemažai kalbėjome apie atsigavimą po pandemijos, svarbiausia mintis, kad
siekis turėtų būti ne tik atsikurti ir sugrįžti į kontaktą, bet ir pasitelkti pandemijos metu
įgytas žinias bendruomenės tobulėjimui;
Sesijoje apie nacionalines strategijas sužinojau, kaip pritaikyti IFMSA strategijas kuriant
nacionalines;
Įgavau žinių apie finansavimo paieškas, mokėmės technikų, padedančių įtikinti galimus
rėmėjus bendradarbiauti.
Sužinojau pagrindinius mokymų organizavimo žingsnius, išsiaiškinau, nuo ko pradėti.
Diskusijų metu supratau, kokia didelė ir įvairi medicinos studentų bendruomenė,
turėjau galimybę palyginti studijavimo sąlygas įvairiose šalyse.

Greta Burinskaitė| Vilniaus skyriaus narė
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Post Pandemic CB Recovery. Pirmosios sesijos metu kalbėjome apie atsigavimą po
pandemijos, iššūkius, su kuriais susiduria vietiniai komitetai. Mano grupė analizavo
renginių trūkumo problemą, jų persikėlimą iš virtualios erdvės į realybę. Diskusijos metu
paaiškėjo, jog daugelis virtualių renginių nepritraukia dėmesio, dėl per didelės pasiūlos ir
mažo patrauklumo. Norint stiprinti bendruomenę būtini renginiai kontakte, tačiau svarbu
nepamiršti virtualių renginių teikiamos galimybės apjungti tarptautinę bendruomenę ir
suteikti įvairiapusiškumo organizuojamo renginio tematika. Nusprendėme, jog neverta
atmesti ir hibridinio dalyvavimo renginyje galimybės, kuri suteiktų nariams pasirinkimą kaip
dalyvauti patogiau.
Gilinomės ir į renginių pobūdį. Sutarėme, jog organizuojami susitikimai turi būti ne tik
teoriniai, bet ir skirti komandos tarpusavio santykiams stiprinti. Prisiminėme, jog labai
svarbu iškelti klausimą ar organizuojama veikla aktuali. 
Atsigavimui po pandemijos itin svarbu renginiai ir kitos veiklos, kuriose nariai gali bendrauti
tarpusavyje ir tokiu būdu formuoti stiprią organizaciją. Lygiai taip pat svarbu ir jų
tęstinumas, reguliarus pasikartojimas tam tikru laiku fiksuotoje vietoje.
Prie šios temos aptarėme ir motyvacinės sistemos naudą organizacijų atsigavimui. Aktyvių
narių skatinimas padėtų atkurti veiklią bendruomenę, siekiančią užsibrėžtų tikslų.
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National Strategies. Antroje sesijoje diskutavome apie nacionalinių strategijų kūrimą ir
sėkmingą įgyvendinimą. Didelį dėmesį skyrėme patiems strategijų kūrimo principams.
Sužinojau, jog itin svarbu strategiją suskaidyti į mažesnius, įgyvendinamus žingsnius. 
Sėkmingos strategijos kūrime privalo dalyvauti ne tik pareigas užimantys asmenys, bet ir
paprasti nariai bei alumnai. Tokiu būdu užtikrinamas strategijos ir organizacijos vertybių
tęstinumas bei įgyvendinamumas. Labai svarbu pasikeitus komandai skirti dėmesio jos
supažindinimui su senąja strategija ir pasidalinimui patirtimi. Gera nacionalinė strategija
turėtų turėti bent vieną persidengiantį tikslą su IFMSA strategija.
 
Organizational NMO Resilience through Fundraising. Vykstant trečiajai sesijai
sužinojau daugiausia naujos informacijos. Apie finansus tiek organizacijoje, tiek gyvenime
itin gerai nenusimanau, todėl džiaugiausi suteikta galimybe pagilinti žinias. 
Sesijos metu su grupele ruošėme pristatymą galimiems rėmėjams. Teko parengti
informacinį plakatą ir surinkti faktus, kad per trumpą laiką supažindintume atsakingus
žmones su mūsų organizacija ir organizuojamomis veiklomis.
Nors pristatymas pirmosios vietos ir nelaimėjo, sužinojau kur reikia patobulėti ir gavau
daug naudingų patarimų bei įžvalgų apie rėmėjų paieškas.
Šios sesijos metu taip pat patobulinau ir pokalbio vedimo įgūdžius, sužinojau, kaip įtikinti
pašnekovą, kad mano nešama idėja yra pati geriausia.
 
Open Space Discussions: Facilitate your topic. Atviros erdvės diskusijos - tai naujas
IFMSA veiklų vykdymo forma, kurioje turėjau šansą padiskutuoti su kolegomis iš viso
pasaulio pasirinkta tema. Kalbėjome apie nacionalines asamblėjas ir narių skatinimą
įsitraukti į jas.
Manau, jog LiMSA irgi susiduria su šia problema, todėl buvo naudinga išgirsti kitų šalių
patirtis. Dauguma kolegų organizuoja ilgesnes nei vienos dienos trukmės asamblėjas su
mokymais ir socialine dalimi, kad nariai turėtų šansą susipažinti ir pabendrauti. Tai puikiai
veikia didesnėse organizacijose, įdomu būtų pamatyti kaip šis patarimas veiktų LiMSA
atžvilgiu.

Trainers Development - Education Framework & Initiatives
Paskutinė sesija buvo pati sunkiausia nuovargio atžvilgiu. Iki ryto užsitesus plenarinei
sesijai buvo sunku susikaupti, nors kalbėjome apie labai rimtus dalykus. Gilinomės į
trenerių programos stiprinimą nacionaliniu lygmeniu, apie tai kaip organizuoti vietinius
mokymus ir pritraukti žmones juose dalyvauti. 
Labiausiai šioje sesijoje įstrigo tai, jog visose valstybėse susiduriama su trenerių
finansavimo problema. Už pravestus mokymus jie negauna jokio atlygio ir tas
demotyvuoja. Sesijos metu ieškojome būdų, kaip būtų galima paskatinti narių dalyvavimą
šioje veikloje, tačiau iki galo nesu tikra, ar mums pavyko.



Kitos AM22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - pirmą kartą teko balsuoti LiMSA vardu, Tai buvo iš ties atsakingas
momentas, kuriam labai džiaugiuosi, jog pasiruošėme dar Lietuvoje. Niekam ne
apslaptis, jog plenarinės sesijos užsitęsdavo iki pat ryto, tačiau mieliau rinkausi sėdėti
jose nei keliauti į socialinę programą. Jei kasnors galvoja, kad balsuoti, klausytis debatų,
pasiūlymų, pozicijų ir pasisakymų yra neįdomu - rekomenduoju apsilankyti IFMSA
plenarinėse sesijose, kurios nepaisant ilgos trukmės sugebėjo sužavėti ir įtraukti į
tarptautinės bendruomenės sūkurį.
Training Sessions - dalyvavau ,,Advocacy in Medical Education and Policy Making”
sesijoje. Šios sesijos metu kalbėjome apie tai kas yra atstovavimas medicinos
edukacijoje, su kokiomis problemomis susiduria medicinos studentai, kaip jas galima
išspręsti. Taip pat kalbėjome apie pozicijų rašymą. Bandėme sukurti ,,call for action”
pasirinktai problemai. Taip pat rengėme pozicijos viešinimo - advokacijos - planą.
Veikloje man pritrūko teorinės medžiagos, tikėjausi daugiau konkretumo.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Sesijas vertinu stipriu 8. Manau, jog laiko vadyba buvo nepriekaištinga, atmosfera taip pat.
Pagrindinis IFMSA sesijų tikslas - dalintis patirtimi - manau, jog to tikrai užteko. Pasigedau
šiek tiek daugiau teorinės informacijos. Mažiau apibendrintų faktų, daugiau detalumo ir
struktūruotumo.
Iš visų sesijų labiausiai išsiskyrė ,,Organizational NMO Resilience through Fundraising”, kuri
buvo pripildyta teorine informacija, kurią vėliau praktiškai pritaikėme grupinėje užduotyje.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Dalyvavimas NMO management sesijose padėjo suprasti, kokie pažangūs mes esame.
Labai tikiuosi, jog greitu metu startuosianti atnaujinta motyvacinė sistema padės atsigauti
po pandemijos sustabarėjusiai bendruomenei ir kitus metus LiMSA pasitiksi turinti daugiau
aktyvių narių,
Vis sugrįžtu prie treinerių programos. Atrodo, jog turime čia nemažai neišnaudoto
potencialo ir mažai patirties, galbūt šioje srityje reikėtų dirbti daugiau. Taip pat ir su
finansavimo paieškomis. Šiuo metu rašome projektus, tačiau galvoju, jog galėtume daugiau
bendrauti su didesnėmis kompanijomis, kurios neprasilenkia su mūsų vertybėmis. Taip pat
itin sužavėjo kitų šalių patirtys su atributikos pardavinėjimu. Galbūt galėtume pabandyti
stipriau veikti šioje nišoje.



Joint Sessions - išklausiau ,,Research in medical education” programos. Jos metu
pavyko apsibrėžti svarbiausias sąvokas, artimiau susipažinti su mokslinių darbų
rengimo specifika ir problemomis, kurias išspręsti tenka darbus rašantiems
studentams. Buvo įdomu išgirsti kitų studentų patirtis, tačiau veikloje pasigedau
daugiau teorinės medžiagos.
Activities’ Fair - mane sužavėjo, kokie inovatyvūs medikai gali būti: nuo programėlės
simuliuojančios įvairias ekstremalias situacijas iki spektaklio medicinine tematika -
džiaugiuosi, kad galėjau susipažinti su originaliomis veiklomis ir pasisemti įkvėpimo.
Exchanges’ Fair - mainų mugė, deja, bet buvo labai prastai suorganizuota, kas labai
aptemdė džiaugsmą šiuo išskirtiniu renginiu. Džiaugiausi galėdama papasakoti apie
Lietuvą ir kviesdama studentus apsilankyti, taip pat turėjau galimybę ,,paviešėti” kitose
šalyse ir parsivežti suvenyrų.
Socialinė programa - labiausiai įstrigo ir įsiminė NFDP (national food and drinks
party), kurio metu teko pasmaguriauti kitų šalių atsivežtais gardumynai. Kiti vakarai šiek
tiek nuliūdino. Plenarinės sesijos pasirodė žymiai įdomesnės nei kaukių dažymas ar
just dance vakaras.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Manau, kad puikiai sekėsi atstovauti LiMSA’os vardą. Susipažinau su daugybe žmonių,
išgirdau neįkainojamų patirčių ir iš asamblėjos išvažiavau gerokai paaugusi: tiek žiniomis
apie IFMSA, tiek jausmu, jog priklausau tokiai didelei tarptautiniai organizacijai.
Kitaip tariant savo tikslus įgyvendinau su kaupu. Tai buvo viena iš pirmųjų atstovavimo
patirčių, tačiau labai tikiuosi, kad ne paskutinė. 
Džiaugiuosi, kad turėjome tokią šaunią delegaciją ir palaikėme viena kitą visos asamblėjos
metu. 

Planai po renginio

Kaip būsima Vilniaus skyriaus direktorė tikiuosi pasinaudoti renginio metu įgyta patirtimi
savo naujose pareigose. Taip pat, įgytomis žiniomis susirinkimų metu galėsiu pasidalinti ir
su visa komanda. 
Manau, kad šios ataskaitos rašymas taip pat yra dalis patirties perdavimo - stengiausi tai
padaryti atsakingai. 
Tikrai nepraleisiu progos pasidalinti naujai sukaupta patirtimi ir stiprinant mūsų post -
pandeminę bendruomenę - turbūt tai būtų vienas iš pagrindinių mano siekinių.



SCOME sesijos

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Sesijoje apie akreditaciją sužinojau puslapį, kuriame galima gauti informaciją apie visus
pasaulio medicinos universitetus bei jų akreditacijos statusą. Be akreditacijos
universiteto diplomas nepripažįstamas visame pasaulyje ir apribojamos darbo
galimybės užsienyje. Smagu, kad Lietuva yra vienintelė Baltijos šalis, kuri pradėjo
akreditacijos gavimo procesą.
Sustainable development goals (SDG): galima planuoti veiklą, orientuotą į SDG, ir
įsivertinti, kiek prisidėdama prie nurodyto tikslo Lietuvoje, arba naudoti SDG kaip idėjų
šaltinį moksliniam tyrimui pradėti. 
PIME - Patient Meaningful Involvement in Medical Education: from patient
centeredness to education. Labai įdomi idėja, kad pacientai, sergantys lėtinėmis
ligomis arba daug kartų gulėję ligoninėse, gali mokyti studentus apie savo patirtis,
pliusus ir minusus sistemoje ir inicijuoti pakeitimus sveikatos sistemoje arba gydymo
protokoluose.
Role of medical students in healthcare: impact on the education process. Dalinantis
idėjomis apie medicinos studentų atsotovavimą, kyla tos pačios bendros problemos
pasauliniu mastu, kurias bandom spręsti - kelių kalbų vartojimas vienoje šalyje, dėl to
kylantys sunkumai anamnezės rinkime, medicinos studentai nelaikomi gydytojų
padėjėjais, o atiduodami slaugytojams ir pan.
Vertinant poreikius, reikėtų pradėti rinkti ne tik kiekybinius (apklausų), bet ir kokybinius
duomenis, t.y. organizuoti interviu su aktyviais studentais arba grupių seniūnais.

Julija Pargaliauskaitė | LOME, Vilnius 21/22

19

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Sesijų metu aktyviai dalyvavau diskusijose ir dirbau SWG (small working groups). Dalinausi
savo patirtimi LOME pareigose, su tuo susijusiais sunkumais bei pasiekimais, Lietuvos
veiklomis bei taikomomis metodikomis medicinos edukacijoje ir kitomis LiMSA veiklomis,
kurios atitiko sesijų temą. Ne kartą visiems dalyviams pristačiau savo SWG rezultatus.
Labiausiai džiaugiuosi pagerinusi viešo kalbėjimo angliškai įgūdžius prezentacijų metu ir
tuo, kad, turėdama patirties SCOME temomis, galėjau greitai atlikti užduotis bei pasiūlyti
savo idėjas kitiem komandos nariams.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

SCOME komitetas labai tiksliai laikėsi darbotvarkėje nurodytų laikų. Nė karto per visą
renginį nebuvom užlaikyti ilgiau nei 10 minučių, o vėlavimo atveju buvo trumpinami
mažiau svarbūs nagrinėjamos temos aspektai ir koncentruotai pateikiama svarbiausia
informacija.
Laikas buvo suplanuotas taip, kad galėtume neskubant diskutuoti. Renginio metu
plačiai pasidalinau LiMSA patirtimi, tačiau lygiagrečiai turėjau daug galimybių
susipažinti su kitų šalių veiklomis, palyginti prioritetus, komitetų darbus skirtinguose
pasaulio regionuose. Tokios diskusijos ne tik naudingos, nes didina tikimybę parvežti į
Lietuvą naujų praktikų, bet ir ugdo minkštąsias kompetencijas, padeda ugdyti globalų
mąstymą.
Daugiausia turėjome hands-on learning mažose darbo grupėse. Tai padeda labiau
įsigilinti į temas, apžvelgti kelias skirtingas perspektyvas ir suprasti kitų NMO’s (national
member organizations) atostovų idėjas.

Sesijoje, kuri buvo orientuota į veiklų planavimą, buvau pažengusiųjų grupėje, tačiau to
nepajaučiau. Gaila, jog kai kuriose sesijose rašoma, kad yra ‘advanced’, bet galų gale
nueina į pagrindų dėstymą. Turint kompetencijų nagrinėjamose temose, kartais atrodo,
kad tema nagrinėjama paviršutiniškai.
Plenarinėse sesijose reikėtų spręsti laiko valdymo problemą. Darbotvarkėje buvo
rašoma, kad tęsis iki 22-23 valandos, o realiai vyko iki 6 RYTO. Visiškai šokiravo toks

Patiko:

Galėtų būti patobulinta:

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

SWOT vertinimą taikyti ne tik veiklos peržiūrėjimui, bet ir komandos/komiteto
įsivertinimui įpusėjus kadencijai. 
Planuoti veiklas, remiantis į SDG. 
Kurti gaires, kurios paverstų studentus pilnaverčiais nariais ligoninės komandoje,
turinčiais savo darbus, atsakomybes; studentai nebūtų pamiršti bei neturėtų nuolat
prašyti prisidėti prie procedūrų. 
Reikėtų pradėti su vertinant poreikius rinkti ne tik kiekybinius (apklausų), bet ir
kokybinius duomenis, t.y. organizuoti interviu su aktyviais studentais arba grupių
seniūnais.

Manau, jog visos idėjos gali būti pritaikomos LiMSA, kadangi nereikalauja daug išteklių,
tačiau daro didelę įtaką gerinant medicinos edukaciją.



Kitos AM22 agendos dalys

Su plenarinių sesijų tvarka buvau susipažinusi regioninio susitikimo metu, tačiau
generalinėje asamblėjoje patirtis nustebino. Sesijos buvo ilgos, kartais varginančias,
tačiau kuo daugiau jų stebėjau, tuo įdomiau darėsi ir skatino domėtis dokumentais
plačiau nei iki šiol.
Teko išklausyti daug kandidatūrų pristatymų į įvairias pozicijas, kadangi pačias
kandidatūras skaitėm delegacijos pasiruošimo metu, buvo įdomu palyginti kandidatus,
jų gebėjimą atsakyti į klausimus. Dėl to jaučiausi, kad galiu priimti labiau informed
decisions.
Smagiausia buvo, kai priimamas sprendimas, darantis didelę įtaką šalims, pavyzdžiui,
membership upgrade, ir visi, dalyvaujantys sesijoje, džiaugiasi kartu.
Didžiausia problema su šiomis sesijomis buvo jų trukmė. Keturias dienas iš eilės tęsėsi
gerokai ilgiau nei turėjo, dvi iš jų iki 6 ryto. Žmonės būtų turėję rinktis tarp socialinės
programos ir plenarinės, bet, šiuo atveju, nesant socialinės programos, didžiausia
problema lieka laiko planavimas.

Debatuose dalyvavo keturi kandidatai į VPF (Vice President of Finance) pareigas. Labai
svarbios pareigos, todėl buvo įdomu klausytis klausimų - atsakymų sesijos. Kiekvienas
su patirtim, todėl labai daug skirtingo konteksto. Vienas kandidatas, skaitant
kandidatūrą, pasirodė nepriimtinas, tad norėjosi išgirsti ar tikrai turi pakankamai
kompetencijos atsakinėjant į klausimus.

Research guidelines silpnos Lietuvoje, neturime daug galimybių įgyti tokių
kompetencijų ir tęstinai jų netaikome savo studijų metais. Net jei cikluose bandoma
inkorporuoti tyrimų metodikas, yra per mažai laiko, kad turėtų reikšmingą įtaką. Tai iš
esmės su research education in medical education - labai liūdna situacija.
Kalbėjome apie advocacy galimybes šiai problemai spręsti, tačiau pasiūlytos idėjos
nesudomino ir pasirodė sunkiai pritaikomos.

Plenarinės sesijos 

Executive board debatai

Joint Sessions
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Socialinės programos nebuvimas ir prastas organizavimas ypatingai nuvylė, ryškiausi
prisiminimai lieka iš plenarinių sesijų, o tokia situacija apsunkina naujų ryšių
užmezgimą ir neleidžia atsipalaiduoti.

sesijų užsitęsimas, kuris didina tikimybę perdegti, o, su keliom valandom miego, sunku 
susikoncentruoti į darbą. Panašu, kad psichikos sveikata buvo nustumta į antrą vietą.



Labai patiko pristatomos veiklos, nes didelė dalis originaliomis, visiškai negirdėtomis
temomis. Daug šalių su merch’u:)) Mugė leido pasisemti idėjų ir pagalvoti apie kai kurių
veiklų integravimą, kaip taptautinį bendradarbiavimą arba kaip atskirą veiklą Lietuvoje.
Labiausiai sužavėjo Tailando veikla apie santykius, kurią labai norėčiau vykdyti
Lietuvoje.

Pirmą kartą dalyvavau exchanges fair. Vienas smagesnių renginių asamblėjoje. Turėjau
galimybę pasidomėti šalimis, į kurias noriu vykti mainų, jų siūlomomis programomis,
papasakoti apie Lietuvą. Gaila, kad negalėjome pasirašyti kontraktų vietoje, bet smagu,
kad daug šalių domisi Lietuva ir galimybėmis sudaryti naujus kontraktus. Labai daug
smagaus merch’o.

Turkija nuvylė gebėjimu planuoti smagias veiklas. Didžioji dalis socialinių programų
buvo labai nevykusios ir baigėsi anksti. Apibendrinant, tikrai jautėsi, kad arba
organizuojanti komanda buvo visiškai nepasiruošusi, arba vizija buvo gera, tačiau
realybėje pasirodė ne kaip.
Tokio masto NFDP buvo nauja patirtis. Didelė maisto įvairovė, smagus neformalus
bendravimas ir galimybė atsipalaiduoti.
Susidarė įspūdis, kad atvažiavom vien dirbti, o ne megzti kontaktus ir susipažinti su
žmonėm atskirai, nes tam būna skirtos šios programos, tai darė neigiamą įtaką
psichinei sveikatai.

Labai gera sesija. Prasminga 3 valandų diskusija apie medicinos edukaciją skirtingose
šalyse, universitetų tvarką ir studentų įsitraukimą, įgyjamas praktines kompetencijas ir
vertinimą (ne tik studentų egzaminavimą, bet ir dėstytojų vertinimo galimybes, prasmę,
efektyvumą). Dalijimasis patirtimi ir lyginimas kas gali būti daroma geriau, diagramose
vaizduojant šalių poziciją, kad būtų lengviau įsivaizduoti skirtumus. 

Activities’ Fair 

Exchanges’ Fair 

Socialinė programa 

Regional Sessions
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Pavyko įgyvendinti visus išsikeltus tikslus. Jaučiu, jog renginio metu įgijau naujas
kompetencijas ir tapau globalesnė. Sesijos buvo įdomios bei prasmingos, tad įsigilinau į
SCOME temas. Nesitikėjau, kad taip sudomins plenarinės sesijos, jų metu stengiausi 
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Planai po renginio

Skatinti visus LiMSA narius važiuoti į tarptautinius renginius ir išbandyti save!
Džiaugiuosi išdrįsusi važiuoti ir noriu, kad visi galėtų patirti bendrystės jausmą ir
motyvaciją, kuri apima tokių renginių metu. Planuoju pasidalinti artimiausiomis
galimybėmis su draugais, kurie yra LiMSA nariai, paskatinti SCOME komiteto narius
važiuoti į sesijas mūsų temomis, dalintis registracijomis komiteto socialinėje medijoje ir
asmeninėmis žinutėmis.
Planuoju dar ne kartą dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir kaupti patirtį. Per
ateinančius metus svarstau galimybę važiuoti ne kaip delegatė, o kaip ST (sessions
team) ir perduoti dalį sukauptų žinių mažiau patyrusiems SCOME sesijų dalyviams.
Planuoju, gavusi galimybę, nuvažiuoti į Trainers Camp ir įgyti sertifikatą, įgalinantį vesti
workshop’us komiteto tema pre-EuRegMe ir pre-GA.
Tikiuosi palaikyti ryšį su žmonėm, kuriuos sutikau GA ir dar ne kartą tarpusavyje
neformaliai pasidalinti patirtimi bei idėjomis.

įsigilinti į dokumentus bei balsavimo tvarką, todėl čia pavyko nuveikti daugiau nei planavau.
Parsivežu ne tik patirtį, tačiau ir motyvaciją augti. Gaila, kad susipažinau su mažiau žmonių
nei tikėjausi, taigi užmezgiau mažiau tarptautinių ryšių. Dėl socialinės programos stokos
pavyko artimiau pabendrauti tik su SCOME sesijos dalyviais.



SCORP Sessions Team

5 pagrindiniai dalykai, kuriuos sužinojau per šias sesijas:

Pravarčių tipsų apie humanitarian aid teikimą 
Apie hate speech’ą ir jo prevencijos bei išraiškos būdus
Daugiau apie moterų galios pozicijose patiriamą diskriminaciją 
Kad su labai panašiomis žmogaus teisių problemomis kaip Lietuva susiduria ir
ekonomiškai stipresnės, ir silpnesnės šalys
Kad dirbant kartu galima sugalvoti labai originalių ir realiai įmanomų implementuoti
strategijų žmogaus teisių situacijai gerinti, kurios tinka ne vienai šaliai

Rusnė Kirtiklytė | NORP 21/22
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:

Aš pati buvau ST narė, todėl daugiausia laiko praleisdavau su ST komanda. Kartu vedžiau
keletą sesijų, o visose kitose sesijose padėdavau kitiems jas vesti, rūpindavausi dalyvių
įsitraukimu ir pn.

Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:

Labai smagių žaidimų (pvz., estafečių) pritaikymas diskusijoms apie rimtas problemas. Dar
šiaip labai kokybiškas turinys visų sesijų buvo, nes tikrai visi labai stengėsi pateikti įdomiai ir
suprantamai visą medžiagą bei kuo labiau įtraukti dalyvius. Smagu tai, kad net kartais
nereikėdavo jokių užduočių: paprastos diskusijos tarpusavyje būdavo tai, kas labiausiai
įtraukdavo ir uždegdavo dalyvius.

Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:

Sesijų kokybė 100%, tikrai labai įdomu, smagu ir organizuota buvo. Bet, kaip visad, šiek tiek
sudėtinga buvo su neperžengimu laiko limitų, kadangi dalyviai įsijausdavo į pokalbius ir
tekdavo viršyti laiką.



Kitos AM22 agendos dalys

Plenarinės sesijos - siaubingai ilgos, ne itin protingai sudėliotas tvarkaraštis ir kai kurios
šalys tiesiog tikrai trukdė procesui efektyviai vykti.
Theme Event - tikrai ne pati įdomiausia dalis, nes daugumos dalyvių jame net nebuvo,
nesužavėjo.
Joint Sessions - nerealioje joint session buvau apie climate activism ir climate
colonialism. Labai praplėtė akiratį, nes galvojau, kad bus viskas žinoma, bet paaiškėjo,
kad nieko nežinojau pati iš tikrųjų. Daug šokiruojančios statistikos ir labai atmerkianti
akis sesija.
Activities’ Fair - tiesiog labai smagu buvo:) Taip pat manau, kad naudingų idėjų
parsivežėme visos.
Exchanges’ Fair - ne itin ką galiu pasakyti, nes pati į mainus jau dėl baigtų mokslų
nebevažiuosiu.
Socialinė programa - jos tiesiog trūko, nes plenarinės nepaprastai ilgai tęsdavosi. Bet
NFDP ir uždarymo ceremonija buvo labai labai smagūs ir džiaugiuosi dalyvavusi. 
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas

Ruošiausi daugiausiai vesti savo sesijas, tai tas pavyko puikiausiai, džiugu, kad žmonės
įsitraukė ir daug diskutavo. Taip pat smagu, kad galėjau padėti vesti sesijas ir kitiems
komandos nariams. Tikrai esu patenkinta bendrai ST viso darbo rezultatais.

Planai po renginio

Perduodant patirtį būsimai NORP stengsiuosi kuo daugiau perduoti informacijos, žinių ir
strategijų, kurias įgijau šiame renginyje. Taip pat lengviau bus papasakoti apie IFMSA
struktūrą, remiantis realiais pavyzdžiais, ir paskatinti naująją SCORP komandą aktyviai
dalyvauti SCORP veikloje bei nebijoti aplikuoti į ST bei šiaip IFMSA pozicijas bendrai.
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