FTOL KLUBO PUSMEČIO APŽVALGA
PREZIDENTĖS ŽODIS
Ar pamenate pasaką apie Pelenę, kuri sulig dvyliktuoju laikrodžio
dūžiu iš princesės virto vargše, pamotės engiama mergaite? O dvylika
brolių juodvarniais lakstančių? O ar atsimenate vieną gražiausių animacinių
filmukų apie dvylika mėnesių, kurie supainiojo metų laikus? Bet geriau ne
apie pasakas, o apie 12-ąjį „First Toastmasters of Lithuania“ (FTOL) pusmetį
pakalbėkime!
Pirmiausia - įvyko daug permainų ir lūžių. Jie ne visada pastebimi, nes įvyksta be griausmo ir
be skandalo. Tai pokyčiai žmonių, klubo narių, kurie žengė ant scenos sakyti savo pirmąsias
kalbas, kurie dalyvavo tarptautinėse varžybose ar žvalgėsi po kitus Europos
Toastmasters klubus ieškodami įkvėpimo viduje. Klube ir svečiuodamiesi pas bendraminčius
dalijomės tuo, kuo esame turtingi - savo žiniomis apie viešąjį kalbėjimą ir patirtimi, kūrėme
komandinę dvasią. O svarbiausia - siekėme tapti iškalbingesni, įtaigesni, labiau įsiklausantys
bei geresni lyderiai. Ir mums tai pavyko!
Apie FTOL klubo veiklą ir pasiekimus kviečiu skaityti šiame, pirmajame, klubo leidinyje. Ačiū
kūrybinei grupei, kuri svajonę pavartyti klubo ataskaitą pavertė realybe.
Kaip ir pasakos, šis pusmetis baigėsi laimingai, po dvylikos dūžių atverdamas kelią 2014iesiems. Ir dar ilgai ir laimingai...
Rasa Aleksaitytė
„First Toastmasters Of Lithuania“ Prezidentė

FTOL klubo narių informacija:
 55 aktyvūs nariai (21 moteris ir 34 vyrai);
 Nuo 2013 liepos mėn. turime 14 naujų narių;
 Nauji nariai dažniausiai ateina pagal rekomendacijas;
 Virš 70% priimtų narių – klubiečių draugai, pažįstami;
 Vakaro metu sulaukiame vidutiniškai 10 svečių;
 Narių amžius nuo 22 iki 50 metų;
 Ilgiausiai klube - Laima Valiukonytė (nuo 2008.02.20).

FTOL KLUBO PAREIGŪNAI
Ugnė JUODYTĖ (VP nar ystei)
Ugnė yra tas žmogus, kuris kantriai atsakinėja į naujų narių klausimus apie
FTOL klubą ir savo nuostabia šypsena visus kviečia prisijungti prie mūsų
aktyvaus kolektyvo.
Atlikti darbai:
- Patobulintas naujų narių priėmimo procesas.

„Laba susirinkusieji, nesusirinkusieji – tegul gailisi“
kalesnykas.popo.lt

Ugnė įvedė 4 etapus leidžiančius kandidatams aiškiau suprasti apie klubo veiklą, patiems suprasti
kuo jie gali būti naudingi ir ką gali gauti iš klubo bei jo narių. Dar iki priėmimo į klubą sužinome
apie kandidatą daug naudingos informacijos ir išvengiame įvairių grėsmių ateityje.
Ateities planai:
- Išlaikyti stabilų narių skaičių klube;
- Tęsti pradėtus darbus, susijusius su kandidatų atrankos procesu;
- Pradėti bendradarbiavimą ir organizacijos pristatymą įvairiose įmonėse.
Dovilė JAKNIŪNAITĖ (VP mokymams)
Dovilė yra atsakinga už narių tobulėjimo programą. Ji taip pat stebi visus
narius per padidinamąjį stiklą ir ragina imtis įvairios su klubu susijusios veiklos.
To rezultate gauname kompetentingo kalbėtojo ar pažengusio lyderio juostelę
kaip įvertinimą.
Atlikti darbai:
- Prisidėjo prie visų vykusių renginių koordinavimo;
- Prižiūrėjo lyderystės pažangos sistemą;
- Nuolat skatino narius aktyviai dalyvauti klubo veikloje bei imtis atsakomybės.
Ateities planai:
- Užtikrinti sklandų FTOL klubo veiklos plėtojimąsi;
- Skatinti klubo narių tobulėjimą lyderystės bei kalbėtojų projektuose;
- Skirti daugiau dėmesio ne narių skaičiaus didėjimui, o narių bei klubo stiprėjimui.
Jūratė RŪKAITĖ (VP ryšiams su visuomene)
Šviežiausia FTOL klubo pareigūnė savo pareigas pradėjusi eiti nuo 2013
lapkričio mėn. Jūratė atsakinga už klubo vidinę bei išorinę komunikaciją.
Atliekami darbai:
- Naujienų skelbimas Facebook puslapyje;
- Naujienų skelbimas Toastmasters.lt internetiniame puslapyje;
- Naujienlaiškių ruošimas ir publikavimas.
Ateities planai:
- Sudalyvauti Kauno bei Klaipėdos FTOL susitikimuose;
- Sukurti pristatomąjį video klipą apie FTOL klubą.

-

Povilas LA ZAUSKAS (FTOL iždininkas)
Povilas yra ne tik mūsų klubo pajamų skaičiuotojas sužiūrintis kur dingsta ir iš
kur atkeliauja pinigai, jis turi ir „Operatoriaus Kipso“ pravardę. Būtent Povilas
filmuoja mūsų klubo susitikimus, filmuotą medžiagą gražiai sutvarko ir
pasidalina su nariais.
Atlikti darbai:
Per I-ąjį pusmetį užtikrino, kad daugelis FTOL narių laiku sumokėtų nario mokestį;
Padėjo pritraukti net 803 Lt papildomų pajamų (pagal 2% paramos programą iš VMI);
Užtikrino stabilų ir efektyvų klubo finansinių išteklių valdymą.

„Pakelkite rankas, kas bijote daryti klaidas“.
Balsas iš salės: „Bijau, kad blogai pakelsiu ranką…“
kalesnykas.popo.lt

Ateities planai:
- Užtikrinti, kad 2014 metų kovo mėn. pabaigoje narystės mokestis būtų surinktas laiku;
- Atlikti išsamią klubo atributikos ir priemonių inventorizaciją.
Birutė VILIŪNIENĖ (FTOL seržantė)
Birutė yra mūsų klubo atributikos saugotoja. Ji atvyksta į susitikimus
anksčiau nei visi, kad paruoštų vietą ir išdalintų vakaro programą, o išvyksta
vėliausiai visų, nes surenka klubo „aksesuarus“. Ir, žinoma, Birutė yra būtent
tas žmogus, kuris pakalbina vakaro svečius bei pakviečia juos apsilankyti
klubo susitikime dar kartą.
Ž ivilė SAULIUTĖ (FTOL sekretorė)
Živilė Sauliūtė yra atsakinga už visos korespondencijos gavimą, klubo
dokumentų saugojimą, narių informacijos atnaujinimą bei pasikeitusių
pareigūnų informavimą tarptautinei būstinei.

Laima VALIUKONYTĖ (Buvusi prezidentė)
Mano nuomone, prezidentas - kaip vyšnia ant torto. Jis yra klubo
įvaizdžio formuotojas ir atsakingas už tai, ką ir kaip sako, už savo
veiksmus ar neveiklumą. Į klubą ateiname vienų motyvų vedini, vėliau
motyvacija kinta. Prezidentui svarbu pastebėti kaip kinta motyvacija ir
užbėgti už akių tam, kas gali trukdyti klubui darniai veikti. Rūpintis kad
neišklystume iš kelio dėl takelio. Paskatinti imtis daugiau atsakomybės.
Ruošdamasi prezidento kalboms išmokau pažiūrėti plačiau - praplėsti sąmoningumą
apie mus, apie tai kas vyksta grupėje, apie mus kaip oratorius ar lyderius. Šis įprotis yra visada
su manimi kartu kai esu grupės lyderis ar narys. Tikiu, kad didžiausią naudą gauname
mokydamiesi būti grupėje. Grupės procesai yra stipri varomoji jėga asmenybės tobulėjime.
Kuo daugiau įsitraukiame, tuo brandesni tampame.

„Tu viską gerai darai, išskyrus kai kalbi“
kalesnykas.popo.lt

ĮVYKĘ RENGINIAI
Rugpjūtis
Išvažiuojamasis FTOL susitikimas Lietuvių kalbos institute.
Spalis
„TEDx Kaunas“ atrankos varžybose dalyvavo du mūsų FTOL nariai – Milda
Račiūnaitė ir Vaclovas Pranskūnas. Vaclovas iškovojo teisę dalyvauti kitame
etape, kuris įvyko lapkričio mėn.
Klubo prezidentė Rasa Aleksaitytė ir jos palaikymo komanda Birutė
Viliūnienė bei Svajūnas Juodka dalyvavo Tarptautinėse humoristinių kalbų ir kalbų ekspromtu
varžybose Rygoje (Latvija).
Lapkritis
Suorganizuotas komandos formavimo renginys. Jį koordinavo Justas Kalpokas. Vietą
pasiūlė klubietė Živilė. Ir nors keli ekipažai pakeliui pasiklydo, renginys buvo kupinas aktyvios
veiklos, geros nuotaikos ir teigiamų emocijų.
VP narystei Ugnė Juodytė kartu su Saulium Paulium Triponiu, Svajūnu Juodka, Vidu
Lisausku ir Justu Kalpoku pristatė „First Toastmasters of Lithuania“ asociacijos veiklą „Vilniaus
Rotaract“ klubui. Tai buvo 2-asis susitikimas, kurio metu FTOL nariai vertino Rotaract klubo
narių ekspromtu sakomas kalbas.
Budapešte (Vengrija) įvyko Tarptautinis Toastmasters regionų suvažiavimas, kuriame
dalyvavo trys mūsų klubo atstovai: Rasa Aleksaitytė, Birutė Viliūnienė ir Svajūnas Juodka.
Gruodis
Klubo prezidentė Rasa Aleksaitytė lankėsi teisininkų olimpiadoje „STOP“. Mes buvome
rėmėjai ir geriausiai pasirodžiusiems pravesime atskirus mokymus apie viešą kalbėjimą.
Tomas Malinauskas, Erika Lukšė, Saulius Paulius Triponis ir Jūratė Rūkaitė dalyvavo „Kitas
Variantas“ mokymuose, kuriuose pasakojo apie viešąjį kalbėjimą bei dalinosi savo žiniomis
apie scenos baimės suvaldymo technikas.
Sausis 2014
Naujuosius metus pradėjome labai intensyviai. Sausio mėnesį klubo nariai surengė net tris
išskirtinius renginius.
Buvo surengtas išvykstamasis susirinkimas Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijoje.
Susitikimas buvo labai lauktas ir ilgai planuotas. Paruošiamiesiems darbams vadovavo buvęs
prezidentas Martynas Jurevičius.
Turėjome mokymus su balso valdymo lektore Olga Polevikova. Mokėmės valdyti ir geriau
pažinti savo balsą bei kūną. Šiuos mokymus mums suorganizavo VP viešiesiems ryšiams
Jūratė Rūkaitė.
Šventėme šeštąjį FTOL klubo gimtadienį. Jame dalyvavo ankstesnių klubo kadencijų
prezidentai bei svečiai iš Kauno Toastmasters klubo. Šventinį susirinkimą puikiai suorganizavo
Erika Lukšė.

„Valgau nesveiką maistą, bet užsidedu šypseną ir viskas ok“
kalesnykas.popo.lt

KLUBO NARIŲ PASIEKIMAI
Nuo 2013 m. liepos mėn. net penki klubo nariai įgyvendino lyderystės projektus:
Kompetentingo kalbėtojo lygmuo (CC)
Justas Kalpokas
Asta Podgarnaja (buvusi FTOL narė)

Martynas Jurevičius

Kompetentingo lyderio lygmuo (CL)
Nikas Martinėnas

Tomas Malinauskas

FTOL 2013 METŲ GERIAUSIE JI
6-ojo klubo gimtadienio metu buvo paskelbti geriausieji 2013 metų FTOL nariai. Rinkimai vyko
slaptu balsavimu internetinėje apklausoje. Nugalėtojais paskelbti:
Metų naujokas - Saulius Paulius Triponis;
Metų pokštininkas - Andrius Kalesnykas;
Metų mentorius - Andrius Kalesnykas;
Metų vertintojas - Henrikas Kuryla;
Daugiausiai apdovanojimo juostelių per 2013 m. laimėjęs - Henrikas Kuryla.

„– Ar jūs vedęs?“
„– Ne… aš tik taip atrodau“
kalesnykas.popo.lt

2014 I PUSM. FTOL RENGINIAI
Kovo mėn. mokymai „Nariai moko narius“;
Balandžio mėn. komandos formavimo renginys;
Gegužės mėn. naujų pareigūnų rinkimai;
2014 I pusm. Lietuvos kalbų varžybos Vilniuje.
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