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1. Projektas: Skautiškas traukinys
P o 25 metus trukusios geležinės uždangos griū ties, Vokietijos skautų
organizacija (BdP) ir jos organizacinės partnerės Lenkijoje, Rusijoje ir kitose šalyse,
suplanavo bendrą vadovų ir skautų projektą – tarptautinę švietimo kelionę, palei
legendinio Trans-Sibiro geležinkelio bėgius.

Dėka šios, unikalios veiklos, mes radome būdą vadovams ir skautams iš Vakarų ir
kai kurių buvusių Varšuvos pakto šalių , susitikti ir naudoti skautybę kaip postūmį –
bendrauti ir sužinoti apie skirtingas kultūras.

Todėl mes ieškome konduktorių (projektų vadovų), kviesdami skautes ir skautus iš
RDP (Vokietijos skaučių asociacijų susivienijimas ), o taip pat ir RdP
(Vokietijos skautiškų organizacijų susivienijimas) bei DPV (Vokietijos skautų
asociacija)

susivienyti

drauge

su

mūsų

tarptautinių

organizacijų

partnerėmis formuojant konduktorių komandas.

• Nuo 2014-07-31 iki 2014-08-19 iš Vokietijos per Lenkiją, Baltarusiją ir Rusiją Baikalo
ežero link išvyksta traukinys, kuriame bus apie 400 skautų (nuo 16-os metų) ir
vadovų.
• Kelionės metu, kiekvienas traukinio vagonas turės savo projekto temą, sudarytą iš
skautybės ir Europos laikinosios istorijos. Vagonams vadovaus konduktorių
komandos, kurias sudarys 4 arba 6 žmonės, jie bus “Projekto idėjos skleidėjai”, o juos
rems geležinkelių valdyba.
• Mentoriai apmokys konduktorių komandas, bus suteikta galimybė naudotis esamais
ryšiais su Rytų Europa ir keistis informacija su kitomis konduktorių komandomis,
plėtoti savo požiūrį į Europos istoriją bei ateitį. Kiekviename vagone, maždaug po 20
skautų iš Vokietijos bei po 20 vadovų ir skautų iš Rytų Europos šalių patirs tai, ko
nebuvo galima įsivaizduoti prieš 25 metus.
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• Keliaujant po skirtingas vietas, mes norime atkreipti praeivių dėmesį ir patirti
suvienytos Europos siūlomas galimybes. Skautai ir vadovai gali vaidinti svarbų
vaidmenį mūsų kartoms. Todėl, kiekvienas traukinio vagonas turėtų būti kūrybingas,
atviras ir optimistiškas.
• Mūsų kelionė traukiniu baigiasi prie bendros stovyklos, šalia Baikalo ežero. Mes
pasistengsime pritapti prie vietos gyventojų ir gyventi tarptautine vadovų ir skautų
judėjimo dvasia. Mes taipogi norėtume keliauti pro puikųjį kraštovaizdį, kuris buvo
paskelbtas Pasaulio paveldo sąraše po geležinės uždangos griuvimo.
• Traukinio kelionė baigiasi prie Baikalo ežero, tačiau ne kelionės dalyviams.
Konduktorių komandos gali laisvai pasirinkti ar jie nori keliauti toliau į rytus, likti prie
Baikalo ežero ar keliauti namo. Galų gale, jie turės visas galimybes ir priemones,
būtinas gyventi atvirame pasaulyje.
• Lapkričio 9d., 2014 metais, minint 25-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines, mes,
Berlyne, pristatysime savo kelionės įspūdžius plačiajai visuomenei ir pasidalinsime savo
Europietiška patirtimi ir atradimais.
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2. Projekto organizavimas
Skautiško traukinio projektas yra labai
sudėtingas ir gali būti įgyvendintas tik su
jūsų

pagalba.

Todėl,

mes

norėtume

paaiškinti keletą pagrindinių terminų, tam,
kad galėtume susisteminti šį projektą,
norint efektyviau bendrauti.
Be to, šie terminai pateiks save su Europos pramonės raidos žavesiu, kuris tarptautines
keliones mums paverčia malonia, prieinama ir nuostabia patirtimi.

2.1

Pagrindiniai terminai

Skautiškas traukinys
Projektas vadinasi “Skautiškas traukinys”. Jį sudaro parengiamieji susitikimai, konduktorių
apmokymai, susitikimai vagonuose, kelionė prie Baikalo ežero, stovykla toje vietoje,
apibendrinamasis susitikimas ir galutinis susitikimas.
Vagonai
Skautijos traukinyje, vagonai yra paprojekčiai. Kiekvienas paprojektis yra sudarytas iš
tarptautinės vadovų komandos (konduktorių komanda) ir keliautojų – skautų būrių iš Vakarų
ir Rytų Europos. Kiekviename vagone, 50% keliautojų turėtų būti iš vienos šalies.
Konduktorių akademija
Per apmokymus (apie paraiškas finansinei paramai gauti, viešieji ir pritraukimo ryšiai) bus
pristatyta praktinė patirtis – konduktorių ir geležinkelių valdybos mokomieji ir parengiamieji
susitikimai. Mes taip pat kartu dirbsime su projektais, kuriuos konduktorių komandos
parengė ir pateikė…
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Susitikimai vagonuose
Tai konduktorių ir keleivių užsiėmimai prieš ir po važiavimo traukiniu. Ši veikla yra pagrindinė
Skautijos traukinio sudedamoji dalis. Susitikimų metu turėtų būti sudarytos konceptualios
idėjos. Susitikimams tarp vagonų organizuoja ir vadovauja konduktoriai.

2.2 Tikslai
Skautiškas traukinys nori įgyvendinti ambicingus tikslus. Minint 25-ąsias Berlyno sienos
griuvimo metines, mes norėtume pasinaudoti galimybe suburti Europos vadovus bei skautus
ir tokiu būdu skatinti tolimesnę Europos integraciją.
Mes norime:
•

Kad Vakarų ir Rytų Europos vadovai bei skautai susijungtų

•

Sutvirtinti Europos vadovų ir skautų asociacijų ryšius

•

Ugdyti konduktorius darbui su tarptautiniais projektais, praktinė patirtis suteiks jiems
galimybę išmokti “griauti sienas” visais gyvenimo aspektais (konduktorių akademija):
a. Projektų valdymas
b. Finansavimas/kapitalo pritraukimas
c. Tarpkultūrinė komunikacija.
d. Tarptautiniai projektai
e. Komunikacija ir ryšiai su visuomene

•

Per 25-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines pareklamuoti puikią skautybės idėją.
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2.3 Misija
Dėka vaizdingos ir kupinos išgyvenimų kelionės, mes pasinaudosime šia ypatinga galimybe
atkreipti visuomenės dėmesį, skatinti ir paremti šiuos tikslus, kurie yra labai svarbūs mums ir
geležinkelio valdybai:
•

Tarptautinio jaunimo bendradarbiavimas gali griauti sienas

•

Jauni žmonės, o ypatingai vadovai ir skautai tam turi idealias sąlygas, nes jie yra
vedami savo tarptautinės, unikalios skautiškos kultūros

•

Dabar, praėjus 25-iems metams po fizinės Vokietijos sienos griūties, mes norime
panaikinti sienas žmonių galvose ir leisti, kad Europa toliau burtųsi.

2.4 Geležinkelių valdybos vaidmuo
Visam projektui vadovauja tarptautinė
geležinkelių

valdyba,

logistika,

finansavimu,

pritraukimu

ir

kuri

rūpinasi
kapitalo

viešaisiais

ryšiais.

Geležinkelių valdyba planuoja visus
svarbiausius

susitikimus

bei

prižiūri

konduktorius. Ją sudaro esami ir buvę
skautų vadovai, kuriems labai patinka Rytų Europa. Jų veikla:
•

Visapusiška Skautiško traukinio sąvoka ir ką norime tuo pasakyti

•

Tarptautinių rėmėjų paieška (pvz.: ES, ir t.t.)

•

Lanksti kapitalo pritraukimo koncepcija

•

Tarpkultūriniai mokymai konduktorių apmokymų metu

•

Geležinkelio tinklo išmanymas ir idėjos atstovavimas
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Geležinkelių valdybos prologas
Benny kilęs iš Šiaurės Vokietijos, užsiima tarptautine veikla (ne tik
skautų judėjime) jau daugiau nei 15 metų. Būdamas jaunesniuoju
skautu stebėjosi, kiek skirtingų tautybių žmonių buvo susirinkusių
tarptautinėse stovyklose – Jamboree. Benny, būdamas 9 metų
amžiaus, pirmą kartą susipažino su skaučių ir skautų skirtumais ir tai,
kas bendro juos sieja per Danų Jamboree. Kai tapo vyresniuoju skautu
jis vyko į Lenkiją, vėliau į Kazachstaną, Rusiją ir į Kirgiziją.
”Aš visuomet svajojau apie traukinį, pripildytą žmonių iš viso pasaulio,
keliaujant kartu po nuostabiausias pasaulio vietas…“
Benjamin Spatz taip pat priklauso BdP komandai
“Eurazija”. Jis dirba labdaros fonde.

Charo prisijungė prie BdP prieš dešimtmetį, nes tiki, kad kartu mes
galime pasaulį padaryti geresniu nei jis buvo. Nuo tada ji tapo
draugininke ir skiltininke, įvairių žurnalų apie skautus redaktore ir BdP
organizacijos ryšių su visuomene nare. Jai ypač svarbu tarpkultūriniai
jaunimo mainai ir švietimas – už taiką.
“Traukime kartu į Rytus, kur ežerai ir kalnai. Per didžiąją kelionę
susipažinsime su naujomis šalimis…“
Charo Frensch neseniai grįžo iš Pietų Amerikos, ten ji praleido metus
laiko. Marburge ji studijuoja konfliktų sprendimą ir taikos palaikymą,
siekia Magistro laipsnio.
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Enno yra skautas nuo 1999-ųjų. Su savo būriu jis vykdavo į tarptautines
keliones. 2009 metais, būdamas savanoriu, metus laiko praleido
Kirgizijoje ir išmoko rusų kalbą. Po dar vieno pusmečio praleisto
Rusijoje, Enno nusprendė išbandyti ir pritaikyti įgytas žinias
savanoriškos veiklos organizacijoms.
“Rusijos kultūra ir šalies plotas yra unikalus. Kelionė traukiniu per Rusiją
yra neabejotinai vienas iš geriausių potyrių ir, jei mes galime leisti
vadovams ir skautams iš Vakarų ir Rytų, kelionės metu susidraugauti –
tai tik geriau“.
Enno Strudthoff gyvena Berlyne ir studijuoja politikos mokslus
Brėmeno Universitete. Jis mėgsta dainuoti ir yra labai susidomėjęs Rytų
Europa.

Jan Schütte priklauso Oldenburgo (Vokietija) skautų būriui “Stamm
Parzival”. Jis buvo tunto ir Žemutinės Saksonijos (žemė Šiaurės Rytų
Vokietijoje) apskrities vadovu, o taip pat ir BdP “Drushba” komandos
narys nuo 2007 metų. Jan daugiausiai rūpinasi vadovų ir skautų iš BdP ir
OSDk

veikla

prieš

ir

po

susitikimų.

Vokietijos

ekonomikos,

bendradarbiavimo ir plėtros federalinės ministerijos iniciatyva, kartu su
Benny ruošia jaunus žmones, dirbti savanorių tarnyboje (“weltwärts“).
Jan dirba maisto apsaugos ir kokybės kontrolės valdyboje inžinieriumi,
kuri yra didžiausia kepinių gamintoja Vokietijoje.
“Aš prisijungiau prie šio įdomaus projekto tikėdamasis, kad tai sustiprins
BdP tarptautinį kompetencijos lygį. Taip pat tikiuosi, kad šis projektas
pagerins Europos ir Eurazijos skautų asociacijos bendravimą ne tik tarp
pareigūnų, bet ir tarp visų dalyvių.”
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Mische išvyko į Lenkiją, kur metus laiko praleido dirbdamas savanoriu. Iki to
laiko jis buvo Žemutinės Saksonijos “Stamm Parzival” skautų vieneto vadovas.
Be skautavimo, Mische dar mėgsta pūsti trimitą ir važinėti senoviniu
automobiliu. Jis taip pat yra grupės “Ska Bund” narys. Mische dievina Rytų
Europą ir Balkanų Regioną, taip pat mėgaujasi savos kūrybos tradicinėmis
skautų dainomis.

"Nuo to laiko, kai praleidau savanorystės darbo metus, mane pakėrėjo
linksmas Rytų Europos gyvenimo būdas. Man patinka tokie posakiai kaip
šis: “Jei degtinė ir grynas oras nepadeda, vadinasi ruošiatės mirti. " Ir aš
džiaugiuosi galėdamas pasidalinti šia “išmintimi” su kitais Skautiškame
traukinyje.
Michael Mischke, dirbdamas “Audi” automobilių gamykloje, studijavo
mechaninę inžineriją ir pramoninę psichologiją Chemnitze (Vokietija) ir
įgijo daktaro laipsnį. Iki 2013 vasario, jis dirbo Volkswagen kūrybiškumo,
plėtros ir naudojimo centrinėje mokslinių tyrimų laboratorijoje. Dabar jis
yra patyręs ir nepriklausomas vartotojas, (inžinerijos naudojime)
pasakotojas ir konsultantas.

Milenos skautų nuotykiai prasidėjo Švidnike (Lenkija) kai jai buvo 10
metų. Būdama 15-os Milena įkūrė jaunesniųjių skautų (vilkiukų)
draugovę. Tuopat metu, Švidnike, ji buvo atsakinga už skautų vieneto
veiklą ir treniravo Liublino skautų tunto vadovus. Milena taip pat tapo
skaute JAV ir 2004 metais prie Uolietų Kalnų (Kolorade) ji vadovavo
mergaičių skaučių stovyklai.
Grįžusi į Vokietiją, Milena organizavo tarptautinius skautų ir jaunimo
projektus, vienas iš jų buvo Vokietijos ir Lenkijos projektas apie
ekologijos perspektyvumą.
“Aš noriu sėti Rytietišką požiūrį ir stengtis keisti ribas tarp žmonių, tautų
ir jų mentaliteto.“
Milena Migut yra kilusi iš Rytų Lenkijos ir gyvena Berlyne, siekia daktaro
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laipsnio išsilavinimo. Tarptautinėje aukštojoje mokykloje dėsto dailę bei lenkų
ir anglų kalbas.
Moritz yra skautas jau 25-ius metus. Būdamas 10-ies jis išvyko į savo pirmąją
stovyklą Kanderstege (Šveicarija) ir nuo to laiko užsikretė kelionių liga! Geri
kalbos įgūdžiai leido jam keliauti po visą pasaulį. Jis buvo skautų projetų narys
Nyderlanduose, Belgijoje ir Meksikoje, lydėjo Viurtembergo kontingento
krikščionių skautus į Pasaulio skautų stovyklą Tailande.

”Kelionė po Sibirą – tai svajonė! Šimtai skautų ir vadovų iš įvairių šalių –
to dar niekada nebuvo. Žinoma, aš norėčiau būti šios kelionės dalimi !“
Moritzui teko gyventi įvairiose šalyse bei studijuoti Pietryčių Azijos
geografiją, ekonomiką ir politikos mokslus. Šiuo metu, Drezdeno
Institute jis dirba vyresniuoju darbo saugos ir sveikatos ekspertu.
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2.5 Kiti Skautiško traukinio nariai
Budėtojai
Budėtojai yra Skautiško traukinio globėjai ir mes tikimės, kad jie mūsų projektams “įjungs”
žalią šviesą. Šiuo metu vyksta dėrybos su
potencialiais budėtojais.

Lokomotyvo pečkuriai
Pečkuriai – visi tie, kas prisideda prie mūsų
projekto finansiškai. Kiekvienas, kuris remia
mūsų skautijos traukinį 20 eurų, ar didesne
suma, už tai gauna lokomotyvo pečkurio
atminimo

ženklelį.

Nors

pinigai

mūsų

projektui ir svarbūs, bet mums taip pat
reikalingi vertėjai, grafikos ir internetinių puslapių dizaino kūrėjai. Žmonės, kurie galėtų atlikti
bet kurias kitas užduotis ir prisidėti prie šio projekto kūrimo, nes be jų pagalbos – Skautiškas
traukinys būtų sunkiai įsivaizduojamas. Pageidaujant, pečkuriai gali būti paminėti viešųjų ryšių
su visuomene.
Iešmininkai
Iešmininkai – tai mentoriai, kurie, esant
poreikiui

ir

pagal

galimybes,

remia

konduktorių komandas. Iešmininkai gali būti
vadovai, skautai ar kiti specialistai, kurie gali
padėti planuoti paprojekčius, renginius,
spaudos agitacijas ar užsiimti bet kuria kita
veikla. Pavyzdžiui, iešmininkais gali būti: tarpkultūrinio bendravimo specialistai, organizaciniai
skautų judėjimo ekspertai, ar žmonės su betkuriais kitokiais talentais, kurie galėtų būti naudingi
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Skautiškam traukiniui. Iešmininkai patys neprivalo važiuoti traukiniu.

Konduktoriai
Konduktoriai yra atskirų vagonų projekto vadovai. Jie suinteresuoti daugiakultūre komanda,
plėtoja keleivių susitikimo idėjas, prižiūri
kelionę traukiniu, yra atsakingi už stovyklą
prie Baikalo ežero, ir dokumentaciją, skirtą
Berlyno

sienos

25-osioms

iškilmėms

paminėti. Lapkritį, šios dokumentacijos
pristatymo metu, mes pasidalinsime ne tik
projekto patirtimi, bet ir parodysime, ką
gali padaryti jaunimas, o ypatingai vadovų ir skautų judėjimas, siekiant Europos integracijos.

Keleiviai
Keleiviai yra traukinio projekto dalyviai. Juos
atrenka konduktoriai. Keleiviai priimami nuo
16 metų.
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3. Konduktoriai
Konduktoriai – tai raktas į projekto sėkmę. Mes norime, kad jie taptų mūsų projekto idėjos
ambasadoriais. Jų kūribingumas turėtų suteikti projektui unikalų spalvų spektrą tam, kad
skautų judėjimas garsėtų tarptautiniu mastu.
Jūsų, kaip komandos užduotis – r a s t i i r
plėtoti temą, metodus ir programą, kuri
apibūdintų vagono tikslus.

Kartu su skirtingų šalių konduktoriais, jums reikės sukurti programą 40 – čiai keleivių, kurių
50 proc. turėtų būti iš vienos šalies. Galite įgyvendinti visas idėjas, kurios jums atrodys
įdomios, motyvuojančios ir prasmingos. Europa, skautybė ir patirtis įgyta prieš ir po geležinės
sienos griūties yra labai įvairi. Taigi kultūriniai, meniniai ir moksliniai metodai taip pat yra
sveikintini. Skautiškas traukinys turėtų pademonstruoti mūsų kartos potencialą bei
susižavėjimą šia, jau istorine tema.
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3.1 Skautiško traukinio pasiūlymas konduktoriams
Žinoma, to nepakanka, kad keliaujant traukiniu Baikalo ežero link Europa imtų keistis. Mes
norime, kad būtų sukurta ir perduota kaip tik įmanoma daugiau aspektų iš tarptautinės
jaunimo veiklos. Šis sumanymas – turėtų remti ir skatinti kitus, panašius besivystančius
projektus, o mes po to galėtumę mielai prisiminti savo pačių patirtį skautijos traukinyje.
Norime suteikti konduktoriams visas tam būtinas sąlygas, žinias ir susieti juos su panašiai
mąstančiais žmonėmis. Mes norime suteikti konduktoriams galimybę, - pasidalinti savo
entuziazmu su kitais tokio panašaus pobūdžio projektais.
Konduktoriams bus suteikta:
•

Ryšiai su tarptautinėmis skautų asociacijomis

•

Patarėjų ratas, padėsiantis sėkmingai įgyvendinti projektą (iešmininkai)

•

Dėka konduktorių akademijos – žingsnis į Rytų Europą ir pati kelionė traukiniu

•

Galimybė prisidėti asmeniškai prie skautijos traukinio vagono įvaizdžio sukūrimo,
naudojant savo požiūrį, patirtį ir gabumus

•

Seminaro ir instruktavimo dėka, įgyti naują kvalifikaciją

•

Nuo vieno iki dviejų papildomų apmokymų specialiose vietose

Dėka konduktorių akademijos, per apmokymus, mes norime kartu su patyrusių trenerių
pagalba, sukurti sėkmingą projektinę veiklą. Planuojama, jog konduktorių apmokymai įvyks
gražiose vietose ir tęsis keletą dienų. Norėsime susikaupti, kad sėkmingai įgyvendintume
šiuos punktus:
•

Tarpkultūrinė bendravimo teorija ir praktika

•

Bendravimas ir ryšiai su visuomene

•

Kapitalo pritraukimas ir tarptautinių projektų finansavimas

•

Kūrybiškumo metodai ir organizacinės struktūros

•

Projektų valdymas

Be to, pasinaudodami apmokymais, bendradarbiausime įvairiais projekto klausimais, kurie
pavers skautišką traukinį unikaliu. Norėdami tai įgyvendinti – naudosime jūsų skirtingas
idėjas, kurios bus nurodytos konduktoriaus paraiškoje ir sujungsime jas į vieną bendrą
sąvoką. Mes sukursime patikimus ryšius su visuomene, kurie pritrauks jos dėmesį ir kuris leis
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nugriauti sienas, kurias taip norime įveikti. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, sekančios
temos klausimai bus taip pat sprendžiami apmokymų metu:
•

Bendradarbiavimas vagonų temų planavime

•

Vagonų susitikimų planavimas

•

Stovyklos planavimas

•

Viešųjų ryšių koordinavimas

•

Bendro darbo koordinavimas

Galiausiai, pasinaudodami apmokymais, supažindinsime jus su iešmininkais, kurie padės jums
jūsų darbe.
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3.2 Projekto vagonų veikla
Kiekvienas vagonas atspindės savo unikalų charakterį, kuris skautiškam traukiniui suteiks
tarptautinį, spalvingą prieskonį. Todėl, kiekviena vagono komanda turės organizuoti
susitikimus, siekiant įgyti tarptautinės patirties ir nuotykių, sukurti visuotinį tinklą. Tam, kad
tai būtų įgyvendinama, mes nuėjome daug žingsnių, bet nereikia pamiršti to, kad mes taip
pat esame atviri ir jūsų, skirtingų požiūrių idėjoms. Tačiau atminkite, kad mes visi keliausime
tuo pačiu traukiniu, tad bendras keleivių planas yra geras pagrindas keliauti.

Pirmasis vagonų susitikimas (vasaris)
•

Keleiviai ir konduktoriai susipažįsta vieni su kitais

•

Individualus susitikimas turėtų būti prasmingas

•

Darbas vagonų tema

•

Komandos narių pasitarimas prieš kelionę

Antrasis vagonų susitikimas (balandis)
•

Diskusijos ir darbų plėtra, susipažinimas su vienas kito nuomone

•

Bendras vagonų projekto parengimas ir kelionės pateikimas

•

Kelionė (rugpjūtis)

•

Vagono komandų projektų prisistatymas

•

Bendravimas su žmonėmis, skirtingose vietose

•

Abipusis darbas internetu ryšiais su visuomene ir kitais susidomėjusiais žmonėmis
kelionės metu

•

Patirties, įgytos maršruto metu aptarimas

Stovykla
•

Bendrieji skautų veiksmai vietoje

•

Tolimesni tarpusiavio vagonų komandų mainai

Grįžimas
•

Būtina organizuoti individualiai
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Tolimesnė veikla (pasirinktinai, per trečiojo vagono susitikimą)
•

Kelionės dokumentacija apie įgytą patirtį, apmąstymus ir bendrą kelionės veiklą

•

Konduktorių užduotis – sukurti tinkamą pristatymo formą Berlyne, įtraukiant
keleivius

Dalyvavimas iškilmėse, paminint Berlyno sienos griuvimo 25-ąsias metines, Berlyne,
Lapkričio 9d. 2014m.
•

Bendras ryšių su visuomene darbo rezultatų pateikimas

•

Bendra šventė
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4. Tvarkaraštis

Čia jūs dar kartą galite susipažinti su projekto tvarkaraščiu ir pamatyti, kokioje vystymosi
stadijoje esame dabar:



Rugpjūtis, 2013 Projekto pristatymas Europos WOSM ir WAGGGS konferencijoje
Berlyne



Rugpjūtis, 2013 Finalinis konduktorių paraiškų teikimas (manoma iki 01-092013)



Rugsėjis, 2013 Konduktorių komandų atranka ir patvirtinimas



Lapkritis, 2013 Konduktorių apmokymai. Tinkama vieta dar nustatinėjama



Gruodis, 2013 / Sausis, 2014 Bendras, konduktorių ir geležinkelių valdybos
susitikimas Maskvoje



Vasaris, 2014 Keleivių atranka konduktorių komandoms (ne vėliau kaip iki 01-022014)



Pavasaris, 2014 Pirmasis, - visų vagonų susitikimas su keleiviais



Pavasaris, 2014 Tretieji tarptautiniai konduktorių apmokymai



Rugpjūtis, 2014 Skautų kelionė traukiniu prie Baikalo ežero. Po sustojimų
įvairiuose miestuose, mes surengsime bendrą stovyklą prie Baikalo ežero
kranto nuo 31-07-2014 iki 19-08-2014



Lapkritis, 2014 Visų keleivių susitikimas Berlyne lapkričio 9d., 2014m., per
25-ąsias Berlyno sienos griuvimo iškilmes
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