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Aš, Rūta Polevičiūtė, kreipiuosi į visus Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos narius bei jos
organizacijas, išreikšdama savo keliamą kandidatūrą šių metų Visuotiniame suvažiavime, kovo 30 dieną,
būti renkamai Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – MSJRT) bei Marijampolės
organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) valdybos narės pozicijas.
Savo visą, gan dar trumpą, gyvenimą augau Marijampolėje. Čia mokausi Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazijoje. Dalis mano gyvenimo, kaip ir įprastos paauglės, verda mokykloje, tačiau didesniąją dalį
skiriu būtent užklasinei veiklai, dalyvaudama įvairaus tipo miesto renginiuose ar netgi juos
organizuodama.
2016 m. gegužę buvo pati pradžia jaunimo politikos srityje, kuomet įstojau į Lietuvos jaunimo sąjungos
„Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Marijampolės skyrių. . Būdama šioje organizacijoje išmokau tokių
dalykų, kaip suorganizuoti paprasčiausią renginį ar suvaldyti didelį būrį jaunimo. Taip pat ugdžiau save:
išmokau kalbėti auditorijai, kėliau savo kompetencijas įvairiose srityse ir įveikiau didžiają dalį savo
baimių, kaip stovėti ant scenos, bendrauti su vyresniais žmonėmis. Ši organizacija man davė stiprų
vertybinį pamatą.
2018 m. rugpjūtį tapau skyriaus jaunesniaja koordinatore. Tuomet išsikėliau sau daug tikslų, tad būtent
su tuo dirbu ir iki šiol. Įėjau į šias pareigas dalinai žinodama, ko galima tikėtis, nors ir buvau visiškai
„šviežia“ šioje srityje. Bet manau, jog mano įgūdžiai ryškiai patobulėjo, nes per savo septynis
koordinavimo mėnesius aš įdiegiau vidinę skyriaus darbų pasiskirstymo struktūrą, paįvairinau mūsų
organizuojamą „Sniego Gniūžtės“ (toliau – SG) stovyklos programą, sutvirtinau organizacijos vertybes
skyriuje bei tapau pirmoji koordinatorė, skatinanti savanorius save vadinti ne SG’iniais (užsilikęs dalykas
nuo senų kartų), o Žingsniečiais, nes mes atstovaujame ne organizuojamą SG stovyklą, o LJS „Žingsnis“.
Per visus savo metus jaunimo politikoje, regėjau keletą spragų MJRT. Pati apie JRT sužinojau iš vienų
mokymų, kuriuose dalyvavau prieš porą metų. Manau tai yra viena iš problemų, nesužino iš pačio
miesto, kad toks dalykas iš viso yra. Kitas dalykas, kad tokie žmonės kaip aš, žinantys apie JRT, bet
nelabai suvokia ar žino, ką ji daro. Taigi tapus tarybos nare, stengsiuos padidinti MSJRT žinomumą bei
platinsiu jos atliekamą darbą.
LJS „Žingsnis“ Marijampolės skyrius bendradarbiauja su MJOTAS. Mes padedam vieni kitiems – kartu
organizuojame renginius bei sprendžiame organizacijų vidines problemas. Bet pastaraisiais metais
MJOTAS valdyba nėra funkcionuojanti, atsakingi. Ši problema veda į kitą – didžioji dalis darbo tenka
Pirmininkui. Todėl man tapus valdybos nare, sieksiu, jog MJOTAS darbų pasiskirstymas būtų tolygus,
nebūtų užkrauti žmonės darbais bei pragyvinsiu savo jaunatviškumu.
Apibendrinant galiu teigti, jog šiose abiejose pozicijose trūksta jaunatviškų, pilnų energijos bei patirties
narių, kurie stiprintų Marijampolės jaunimą ir jo užimtumą ir galiu drąsiai teigti, jog aš vienas iš tų
žmonių.
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Aš, Rūta Polevičiūtė, savo Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT)
kadencijoje stengsiuosi:
● Susisteminti JRT susirinkimų laikus, suderinamus su jaunimo delegatų mokslo ir
darbo užimtumu.
● Viešinti detalesnes JRT veiklos ataskaitas.
● Didinti JRT veiklos žinomumą ir naudą Marijampolės savivaldybėje.
● Kelti jaunų žmonių sąmoningumą ir kompetencijas jaunimo politikoje.
● Drąsiai išsakyti jaunimo balsą savivaldybės lygmenyje.
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2017 m. – dabar
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

2016 m. 05 mėn. – dabar
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
2016 m. 05 mėn. – dabar Marijampolės skyriaus savanorė
2018 m. 08 mėn – dabar Marijampolės skyriaus jaun. koordinatorė

Mokymai:

2017 m. 08 mėn. 18-20 d. Jaunimo politikos mokymai. Sužinojau
apie Lietuvos ir regioninės jaunimo politikos struktūrą bei kartu
diskutavome kur jaunimo politikoje kartu galime tobulėti.
2018 m. 08 mėn. 19 d. Visuotiniai „Žingsnio“ mokymai. Pagilintos
žinios apie vidinę skyriaus struktūrą, „Juoda avis“ emocinio intelekto
mokymai, bei Žilvino Vaišnoro mokymai apie lyderystę.

Pomėgiai:

Šokis, savanoriavimas, piešimas.

Asmeninės savybės:

Prisitaikanti, inovatyvi, bendruomeniška, draugiška, savimi
pasitikinti, pastabi, kooperatyvi, realistiška.

LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGA „ŽINGSNIS“

REKOMENDACIJA
2019 – 03 - 17
Marijampolė

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Marijampolės skyrius
rekomenduoja Rūtą Polevičiūtę į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau –
MSJRT) bei Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS)
valdybos narės pozicijas.
Rūta - yra atsakinga bei pareiginga asmenybė. Darbai visada padaryti laiku, todėl galima be
baimės jai patikėti įvairaus pobūdžio darbus. Komunikabilumas yra viena iš Rūtos stiprybių, kuri jai
padeda užmegzti naujus ryšius, bei teigiamai puoselėti senus. Šiam žmogui visuomet rūpėjo visų
nuomonė ir tolerancijos puoselėjimas.
Rūta verta tapti MSJRT ir MJOTAS Valdybos nare, nes sėkmingai eina LJS „Žingsnis“
Marijampolės skyriaus jaunesniosios koordinatorės poziciją, todėl lyderystės ir darbo komandoje
įgūdžių turi pakankamai užimant tokias pareigas. Jai einant koordinatorės pareigas, mūsų skyrius tapo
vertybiškai stipresnis, vertesnis prevencinės organizacijos vardo, bei komandiškesnis ir
bendruomeniškesnis.
Tikime, jog Rūtos ilgametė patirtis, charakterio savybės, bei pilnas bagažas idėjų yra naudingi
MSJRT bei MJOTAS valdybos narės darbams.
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MJOT „Apskritas stalas“ Visuotiniam susirinkimui
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Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ rekomenduoja Rūtą Polevičiūtę į Marijampolės
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – MSJRT) narės poziciją ir Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) Valdybą.
Esame įsitikinę, jog Rūta tinka užimti šią poziciją, nes yra itin aktyvi LJS „Žingsnis“
Marijampolės skyriaus jaunesnioji koordinatorė, turi patirties dirbant jaunimo organizacijose,
pastebi egzistuojančias problemas jaunimo tarpe ir žino, kaip reikia jas spręsti.
Tikime, jog Rūtos asmeninės savybės ir jaunatviškas maksimalizmas prisidės prie
aktyvaus MSJRT ir MJOTAS Valdybos darbo.
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