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Aš, Karolina Pinkevičiūtė, kandidatuoju į Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovo poziciją.
Į visuomeninę veiklą įsitraukiau 2016 metais, kai prisijungiau prie Utenos Rapolo Šaltenio
progimnazijos mokinių savivaldos. Vėliau pradėjau savanoriauti Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos
mokinių savivaldų informavimo centre (Toliau – LMS Utenos MSIC). Šiuo metu užimu LMS Utenos MSIC
pirmininko pareigas. Per visą laiką, praleistą savanoriaujant, susipažinau su mokinių savivaldų darbo
kryptimis ir specifika, komandinio darbo koordinavimu, moksleivių atstovavimu, regioninio ir nacionalinio
lygmenio jaunimo politika. Prisidėjau prie regioninės jaunimo politikos formavimo Utenoje:
Pasinaudodama LMS Utenos MSIC svečio teisėmis dalyvavau Utenos jaunimo reikalų tarybos
posėdžiuose, buvau įtraukta į Utenos raj. savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertintojų grupę, kartu su
LMS Utenos MSIC bendradarbiavome ir dalinomės informacija su Utenos rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriumi. Žinias apie darbą su mokinių savivaldomis
bei komanda, jaunimo politiką ir lyderystę gilinau LMS nacionaliniuose forumuose, regioninėse
konferencijose, įvairiuose mokymuose bei seminaruose, pavyzdžiui, „Jaunimo asmeninių kompetencijų
ugdymas“ programos kursuose, „Motyvacija ir aktyvus dalyvavimas“ seminare.
Savo kadencijos metu siekčiau užtikrinti, jog jaunimui regioniniu lygmeniu būtų atstovaujama
reguliariai, kad sprendimai, kurie darys įtaką jaunam žmogui, atitiktų jų nuomonę bei lūkesčius. Siekčiau
stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų, taip dar labiau užtikrinant jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo
politikos klausimus. Orientuočiausi ne tik į organizacijas Utenos mieste, bet ir Utenos rajone bei
neformalias grupes, taip siekiant padėti augti mažoms ir/ar naujoms jaunimo organizacijoms Utenoje.
Išsikeltų tikslų įgyvendinimui pasitelkčiau nuolatinį bendradarbiavimą bei komunikavimą su Utenoje
veikiančiomis jaunimo organizacijomis bei jų atstovais, jaunimo reikalų koordinatoriumi. Stengčiausi
pasitelkti naujus metodus ir priemones, jaunimui bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams
organizuoti mokymus, seminarus, kartu kurti bendras iniciatyvas. Manau, jog glaudus ryšys, sklandus
komunikavimas ir nauji darbo principai turėtų užtikrinti efektyvų, kokybišką ir tęstinį darbą su Utenoje
esančiu jaunimu, jaunimo organizacijomis.
Laikas, praleistas visuomeninėje veikloje, dirbant su komanda, prisidedant prie moksleivių balso
atstovavimo mokyklos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, suteikė žinių ir patirties, kaip jauno žmogaus
balsas turėtų būti atstovaujamas ir kaip jis pats turėtų prisidėti prie jam aktualių sprendimų priėmimo. Todėl
jei manote, kad esu tinkama kandidatė šioms pareigoms užimti, prašau palaikyti mano kandidatūrą.
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