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                       Aš, Urtė Lekešytė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ savanorė, pretenduoju į Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas“) Prezidento poziciją. 
                       Visuomeninėje veikloje esu antrus metus. Nuo 2017 m. iki 2018 m. buvau 

savanorė Utenos Aukštakalnio progimnazijos moksleivių savivaldoje. O nuo 2018 m. esu 

savanorė UVJOS „Apskritajame stale“. Per šiuos du metus įgyta patirtis ir padaro mane 
puikia kandidate: koordinavau įvairias veiklas, rašiau projektus, dalyvavau įvairiuose 
mokymuose, seminaruose, konferencijose, prisidėjau prie visapusiškų darbo grupių, 
komandų, veiklų. Šiuo metu esu organizacijų koordinatorė. Einant šias pareigas susipažinau 
su UVJOS „Apskritasis stalas“ vienijamomis organizacijomis, gilinausi į jų veiklą, auginau ir 

tobulinau savo bendravimo, komunikacijos gebėjimus. Ypatingai atstovavimo įgūdžius 
gerinu ir ugdausi atstovaudama Utenos rajono jaunimą Utenos jaunimo reikalų taryboje. 
                       Manau, jog visos veiklos, pareigos ir atsakomybės leido pažvelgti į Utenos 
rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklą, sunkumus iš kitos pusės. Atsižvelgiant į tai 
vienas iš mano tikslų būtų ir toliau gerinti UVJOS „Apskritasis stalas“ vidinius procesus. 

Mano nuomone, kokybiškas organizacijų vienijimas ir jauno žmogaus atstovavimas 
prasideda nuo savanorių komandos kompetencijų. Pagrindinis metodas kelti šios žmonių 
grupės kompetencijas – dalyvauti nacionaliniuose mokymuose, seminaruose, susitikimuose, 

taip dalijantis gerąją patirtimi bei išgirstant aktualių problemų sprendimus, taip pat kuriant 
komandoje komunikacinį bei pasitikėjimo ryšius. Antrasis tikslas – aktyvus 

bendradarbiavimas ir komunikacija su jaunimo organizacijomis bei neformaliomis grupėmis. 
Šiuo metu UVJOS „Apskritasis stalas“ ryšys ir darbas su organizacijomis tik atsigauna. 
Būnant organizacijų koordinatore supratau šios srities svarbumą, ankščiau bei savo darytas 
klaidas, jas išsianalizavau. Užtikrinant pastovų palaikomą ryšį tiek iš SJOT, tiek iš 
organizacijų, įtraukiant jas į UVJOS „Apskritasis stalas“ vidinius procesus ir dar labiau su 

jais supažindinant, visai primityviais būdais ši silpnoji sritis būtų palengva išspręsta. Trečiasis 
tikslas – ryšys su jaunimu bei gero įvaizdžio sukūrimas. Vykdant įvairias veiklas, mokymus, 
seminarus, konferencijas, organizuojant vienadienius renginius yra ne tik gerinamas 

organizacijos įvaizdis bet ir sukuriamas ryšys su jaunuoliu, taip ir neveiklų ar vyresnį 
jaunimą galiausiai įtraukiant į visuomeninę veiklą. Todėl, užtikrinčiau tradicinių renginių 
organizavimą, taip pat vykdant apklausas bei tyrimus, sužinant jaunimo nuomonę tuo pačiu 
užtikrinant ne tradicinių, aktualių mokymų, seminarų, konferencijų, renginių bei veiklų 
vykdymą. 
                       Įgyta patirtis, išsiugdytos kompetencijos, manau, padaro mane puikia 

kandidate į UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento poziciją. 
                       Jeigu manote, jog esu tinkama kandidatė šioms pareigoms – kviečiu palaikyti 
mano kandidatūrą. 
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