
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas„ Visuotiniam narių
susirinkimui

MOTYVACINIS LAIŠKAS

DĖL UVJOS „ Apskritasis stalas” PREZIDENTO POZICIJOS

Aš, Rapolas Kriaučelis, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos (toliau –
UVJOS „Apskritasis stalas“) savanoris, pretenduoju į UVJOS „ Apskritasis stalas prezidento
poziciją.

Savo visuomeninę veiklą pradėjau 2018 m. Utenos Aukštakalnio progimnazijos taryboje
kaip pirmininko pavaduotojas. Savo kadencijos metu teko pavaduoti besikeičiančius
pirmininkus bei formuoti komandą, taip įgavau komandos valdymo, darbo joje bei jo
organizavimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Ši kadencija pasibaigė 2019 m. rugsėjo mėnesį.
Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio tapau Utenos Aukštakalnio progimnazijos moksleivių tarybos
pirmininku. Savo kadenciją sėkmingai baigiau 2020 m. birželio mėnesį įgyvendinęs visus
savo išsikeltus tikslus. Taip pat, 2019 m. rugsėji prisijungiau prie UVJOS „Apskritasis stalas“
veiklos ir aktyviai dalyvauju iki šiol, 2021 birželio 23 diena tapau UVJOS „ Apskritasis
stalas” valdybos nariu.
Jeigu būčiau išrinktas pirmieji mano išsikelti tikslai būtų tokie: suaktyvinti bendradarbiavimą
su vienijamomis organizacijomis, kad UVJOS „Apskritasis stalas“ galėtų iš tikrųjų atlikti
savo paskirtį vienydami organizacijas tai aš planuoju pasiekti ieškant bendru interesu su
vienijamoms organizacijomis t.y bendri renginiai, apklausos jaunimo užimtumas, manau, kad
šiuos tikslus pasiekti padėtų tai jog 2022 metai yra jaunimo metai ir mano nuomone visos
jaunimo organizacijos suaktyvės tuo atžvilgiu dėl ko bus galima organizuoti daug įvairių
renginių bei jaunimui aktualių užsiėmimų taip dirbant kartu su didele dauguma Utenos
jaunimo organizacijų. Sekantis budas suaktyvinti organizacijas tarpusavyje: manau reikia
suburti tu organizacijų aktyvų voratinklį per kurį jos galėtų viena kitai padėti ivairiose srityse,
organizuoti bendrus susirinkimus kur galėtumėte visi kartu save įsivertinti. Tokiais metodais
tikiuosi pasiekti Utenos jaunimo organizacijų aktyvų bendradarbiavimą, taip užtikrinant, kad
jaunas žmogus Utenoje nebepasakytų šiam mieste nera ka veikti ar kur eiti kažką veikti.

Visose šiose veiklose įgavau daug patirties, savybių, kurios yra reikalingos užimti. Prezidento
poziciją: atsakingumo, punktualumo, atstovavimo įgūdžių, tolerantiškumo ir viešojo
kalbėjimo, vadovavimo komandai, komunikabilumo įgūdžių. Esu motyvuotas kūrybingas
savanoris norintis užsiimti organizacijos ir jos vienijamų organizacijų gerbuvio gerinimu.
Manau esu pakankamai pasiruošęs eiti šias pareigas bei turiu pakankamą žinių kiekį ir galiu

prisimti atsakomybes atkeliaujančias su šiomis pareigomis be abejo dar tikrai turiu ką išmokti
tačiau galiu pažadėti jog mane išrinkus į šį posta stengsiuosi atiduoti visa save.

Jeigu manote, jog esu tinkamas kandidatas šioms pareigoms – kviečiu palaikyti mane.
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