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Italijoje vykusį susitikimą sudarė dvi pagrindinės dalys: valdymo komiteto posėdis ir 

veiklos darbo grupių sesijos. Valdymo komiteto posėdyje informuota, kad prie veiklos jau prisijungė 

26 valstybės ir dar 5 yra jungimosi procese, tai yra viena geografiškai plačiausių COST veiklų. 

Valdymo komiteto posėdyje buvo aptarti veiklos finansiniai ir organizaciniai klausimai bei 

trumpalaikiai ir ilgalaikiai moksliniai tikslai. Dėl svarbiausių klausimų valdymo komitetas balsavo. 

Patvirtinti šie sprendimai: padidintas trumpalaikių mokslinių vizitų ir seminarų biudžetas, susitikimų 

metu kišenpinigiai maistui padidinti nuo 20 iki 40 eurų, pristatytas ir patvirtintas veiklos tinklalapis 

(www.appearancematters.eu) bei jo biudžetas, patvirtinta biudžeto strategija ir ilgalaikis planas 

antriems metams, patvirtintas sklaidos planas, o taip pat pritarta Buenos Airių universiteto 

Psichologijos mokyklos (Argentina) bei Auklando universiteto ir Christchurch ligoninės (Naujoji 

Zelandija) galimybei prisijungti prie veiklos pagal dvišales sutartis. Posėdyje taip pat paskelbta, kad 

kitas valdymo komiteto posėdis bus rengiamas 2014 m. liepos 3 d. Bristolyje (JK). Kartu bus 

surengtos ir darbo grupių sesijos. 

Susitikimo Italijoje metu vyko pirmosios darbo grupių sesijos. Viso suorganizuoti 

penkių darbo grupių susitikimai, kuriuose apie nepasitenkinimą išvaizda kalbėta skirtingų kontekstų 

požiūriu: švietimo, darbo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros įstaigų bei sociokultūrinių 

aspektų. Lietuvos atstovė nuo Mykolo Romerio universiteto (MRU) dalyvavo pirmosios darbo grupės 

sesijoje, kur buvo aptarta nepasitenkinimo išvaizda problematika švietimo įstaigų kontekste. Darbo 

grupėje buvo svarstomos mokslinio bei praktinio bendradarbiavimo idėjos veiklos laikotarpiu. Vienas 

pirmųjų darbų, kuriuos darbo grupė numato vykdyti – mokslinių tyrimų instrumentų ir metodų, skirtų 

įvertinti nepasitenkinimui išvaizda ir šio reiškinio aspektams vaikų, paauglių ir jaunimo grupėse, 

apžvalga. Taip pat siūlyta atlikti nepasitenkinimo išvaizda tarpkultūrinius tyrimus. Prie šių grupės 

darbų ketina prisidėti ir Mykolo Romerio universiteto atstovė. Švietimo darbo grupės bendravimą 

sutarta tęsti virtualiai (el. paštu) bei numatytame susitikime Bristolyje (JK). 

Susitikime taip pat ieškota tinkamos priimančiosios institucijos MRU atstovui vykti 

trumpalaikio mokslinio vizito, svarstytos Bristolio universiteto Išvaizdos psichologijos centro bei 

Dublino universiteto galimybės. 
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