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Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"
Aušros g. 47
Utena
Motyvacinis laiškas Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas" valdybos
nario pozicijai užimti
2018 m. lapkričio 23 d.
Sveiki,
Esu Dovydas Gudas, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos atstovas ir kandidatuoju į UVJOS
„Apskritasis stalas“ valdybos nario poziciją.
Savo kaip visuomenininko karjerą pradėjau devintoje klasėje. Praėjusiais mokslo metais teko užimti
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių prezidento postą. Jau trečius metus savanoriauju Lietuvos
moksleivių sajungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centre, kur teko išbandyti be galo daug
sričių. Taip pat pernai pasitaikė proga prsijungti prie Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos (toliau AKMA) ir prisidėti įgyvendinant „Juventus“ krepšinio lygos projektą.
Mano, kaip valdybos nario, pagrindinis tikslas būtų stiprinti neveiksnias organizacijas. Nepamirščiau ir
pagrindinio organizacijos tikslo tai – vienyti. Be abejo, skirčiau dar daugiau dėmesio atstovavimui, nes tai
yra vienas pagrindinių organizacijos veiklos tikslų.
Norėčiau paminėti, jog esu neblogai susipažinęs su „Apskritojo stalo“ veikla. Atstovauju AKMA lyderių
klubuose, esu radijo laidos, kurią rengia UVJOS „Apskritasis stalas“, „Utenoje nieko nevyksta“ vedėjas,
taip pat esu vedęs įvairius jaunimo renginius: „Jaunimo taškas 2018“, „Pasikalbėjimai su Indre
Stonkuviene“.
Tikiu, jog mano išsikelti asmeniniai tikslai ir įnešamas indėlis prisidės prie UVJOS „Apskritasis stalas“
veiklos kokybės gerinumo. Tad jei manote, jog esu tinkamas kandidatas šiaip pozicijai, kviečiu palaikyti
mano kandidatūrą.
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DARBO PATIRTIS
2017-08-–2018-05-

Rungtynių garsistas/vizualistas
VšĮ „Utenos Juventus“, Utena

2017-08-–2018-05-

Radijo laidos „Utenoje nieko nevyksta“ vedėjas
VšĮ „Utenos radijas“, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“, Utena

2017-09-–2018-09-

Mokyklos prezidentas
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utena

2017-03-–Šiuo metu

Savanoris
Lietuvos Moksleivių Sąjunga (LMS), Utena

2017-10-–Šiuo metu

Valdybos narys
Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija (AKMA), Utena

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2007-08-01–2011-05-

Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla, Utena
2011-08-01–2016-05-

Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utena
2016-08-01–Šiuo metu

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utena
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Užsienio kalbos

anglų

25/11/2018

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu
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B2

B1

B1
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rusų

A2

Dovydas Gudas
A2

A1

A1

A1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai
Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Puikūs komunikabilumas, kurį įgijau vesdamas radijo laidas, bendraudamas su rėmėjais
Geri vadovavimo gebėjimai (buvau atsakingas už 12 žmonių komandą), gebu organizuoti įvairias
veiklas, moku motyvuoti ir sutelkti žmones

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugumas

Problemų
sprendimas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

Konferencijos/Mokymai

Utenos rajono savivaldybės mero padėka už aktyvią savanorišką veiklą „Juventus“ krepšinio lygoje,
miesto šventėse ir kituose renginiuose, Adolfo Šapokos gimnazijos socialinės aplinkos gerinimą,
įtraukiant mokinius į savanoriškas veiklas Utenos mieste.
„Betsafe-LKL“ konferencija „Lyderystės ir pergalių derinys 2018“
LMS Mokinių savivaldų mokymai 2017-05-14
„Pilietiškumo mokykla 2017“
LMS Rudens forumas 2017. „Išdrįsk - nebijok suklysti"
LMS Pirmininkų mokymai 2016
LMS Žiemos forumas 2017 „XXII Neeilinė Asamblėja. Dabartis perka ateitį“
LMS Žiemos forumas 2018 XXV Neeilinė Asamblėja
LMS Rudens mokinių savivaldų mokymai 2018
LMS Pirmininkų mokymai 2017
LMS Pirmininkų mokymai 2018
LMS Rudens forumas 2018 „Auk pažindamas, tobukėk bandydamas“

Organizuoti/Savanoriauti renginiai

„GameON 2016“ Medijų komandos narys (Savanoris)
„Halls Winter Rally Utena 2017“ (Savanoris)
„LMS Vasaros forumas 2017 - Kaip prisijaukinti sėkmę“ (Organizatorius)
„Utenos Miesto šventė 2017“ (Savanoris)
„GameON 2017“ Medijų komandos narys (Savanoris)
„Helovino filmų vakaras“ (Organizatorius)
„Juventus“ krepšinio lygos finalo ketvertas 2018“ Medijų komandos narys (Organizatorius)
„GameON 2018“ Medijų komandos narys (Savanoris)
LMS Rudens mokinių savivaldų mokymai 2018
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