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Jau daugiau nei metus einant Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas
stalas“ (toliau – MJOTAS) pirmininko pareigas dažnai tenka atstovauti MJOTAS Marijampolės
savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje (toliau – MSJRT), kadangi MJOTAS teikia jaunimo
situaciją gerinsiančius pasiūlymus, rekomendacijas bei pozicijas. Be to, kaip MJOTAS vadovas
turiu atstovauti šiai organizacijai, išsakyti jaunimo nuomonę bei atstovauti jai MSJRT, tačiau
turint neatitikimą MJOTAS deleguojamų MSJRT narių rinkimo ir atskaitomybės reglamente,
naujai išrinktas MJOTAS pirmininkas netampa MSJRT nariu, pakeičiant prieš tai buvusį
MJOTAS pirmininką, nors tokia praktika yra taikoma nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje
bei kitų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybose. Siekiant ištaisyti šią klaidą, MJOTAS
Visuotiniam narių susirinkimui yra teikiamas patobulintas MJOTAS deleguojamų MSJRT narių
rinkimo ir atskaitomybės reglamentas.
Esu įsitikinęs, kad buvimas MSJRT leis konstruktyviau be tarpininkų atstovauti jaunimo
nuomonei, diegti išbandytas bei praktikoje kitose Lietuvos ir užsienio vietovėse taikomas
naujoves jaunimo politikoje bei užtvirtinti, kad jaunimo balsas būsimoje MSJRT sudėtyje būtų
atstovaujamas lygiateisiu pagrindu ne vien teoriškai, bet ir realybėje.
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Einant Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau –
MJOTAS) Pirmininko bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos nario pareigas,
nuolat tenka susidurti su geraisiais jaunimo politikos įgyvendinimo pavyzdžiais kitose Lietuvos
Respublikos savivaldybėse, todėl būsimos Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų
kadencijos metu sieksiu, kad:
1. Išsigryninant Marijampolės savivaldybėse veikiančioms jaunimo organizacijoms, joms
būtų suteikiamos erdvesnės patalpos, kurias administruoti galėtų MJOTAS.
Pažymėtina, kad šiuo metu MJOTAS šiuo metu patalpas yra atnaujinęs ir pritaikęs
jaunimo organizacijų poreikiui, jaunimo savanoriškos veiklos plėtrai bei įvairių jaunimo
iniciatyvų įgyvendinimui, tačiau dėl objektyvių priežasčių šių patalpų jau nebepakanka.
2. Stebint ir artimai bendraujant su kitose Lietuvos Respublikos savivaldybėse
veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir erdvėmis, galima konstatuoti, kad
Marijampolės atvirasis jaunimo centras neatliepia keliamų tikslų, lūkesčių bei
proaktyvios veiklos poreikio. Sieksiu, kad MSJRT palaimintų Marijampolės atvirojo
jaunimo centro restruktūrizaciją į atskirą Marijampolės savivaldybės įstaigą, kuri būtų
instituciškai savarankiška.
3. MJOTAS komandai įgyvendinant vietinės jaunimo savanoriškos tarnybos
koordinatoriaus funkcijas, sieksiu, kad MSJRT patvirtintų Jaunimo savanoriškos
tarnybos Marijampolės savivaldybėje veiklos organizavimo ir finansavimo aprašą,
atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą dėl jaunimo savanoriškos
tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Turint omeny, kad Marijampolės savivaldybėje veikia daug viešojo sektoriaus įstaigų,
aptarnaujančių jaunų žmonių poreikius ir prisidedančių prie jaunimo politikos
įgyvendinimo, sieksiu, kad MSJRT sukurtų tarpžinybinę darbo grupę tarp visų įstaigų,
kurios dirba su jaunais žmonėmis, siekiant turėti vieningą jaunimo politikos
įgyvendinimo planą Marijampolės savivaldybėje.
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Politika ir tarptautinės studijos, Warwick universitetas, Jungtinė Karalystė

2013 Rugsėjis – 2016 Liepa

PATIRTIS
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Valdybos narys
•
•

2015 Balandis – Dabar

Jaunimo organizacijų stiprinimas temomis: projektų rašymas, finansavimo galimybės jaunimui, projektų ir
renginių įgyvendinimas, konfliktų valdymas, komandinis darbas, neformalusis ugdymas.
Tarptautinis atstovavimas Struktūrinio dialogo procese bei tarptautinių pažinčių ir projektų plėtojimo srityje.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Valdybos narys, konsultantas ir akreditatorius
•
•
•

Programos „Erasmus+“ konsultantas, rašant ir įgyvendinant projektus.
Akreditaciniai vizitai organizacijose, kurios siekia įgyvendinti Europos savanorių tarnybos projektus.
Programos „Erasmus+“ pristatymas bendruomenėse, organizacijose ir renginiuose.

Warwick universiteto lietuvių bendruomenė, Prezidentas
•
•

Vadovavimas ir atstovavimas studentų bendruomenei Jungtinėje Karalystėje.
Lietuvos valstybinių švenčių ir įvairių metinių minėjimų organizavimas.

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“, Valdybos narys
•
•
•
•

•

2012 Birželis – 2018 Liepa

Seminarų, diskusijų ir forumų planavimas, viešinimas ir organizavimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su Japonijos ir JAV ambasadomis Lietuvoje.
Vietinių, nacionalinių ir tarptautinių projektų rašymas, įgyvendinimas bei ataskaitų rengimas.
Darbas su Erasmus+, Europa Piliečiams, Lietuvos kultūros tarybos, LR ministerijų, ES struktūrinės
paramos fondais.
Europos savanorių tarnybos koordinatorius.
o Bendradarbiavimas su partnerėmis organizacijomis ir įstaigomis, kurios priima arba siekia priimti
savanorius iš užsienio.
o Akreditacijos procesų valdymas ir įstaigų konsultavimas.
o Savanorių anketų valdymas, atrenkamieji pokalbiai bei tarptautinės savanorystės, draudimo ir
vizų įforminimas.

Mokinių internetinės bendruomenės tinklalapio RJG.lt administravimas
•
•

2017 Gruodis – Dabar

Atstovavimas Marijampolės jaunimo organizacijoms regioniniu ir nacionaliniu mastu.
Mokymų organizavimas jaunimo organizacijoms: laiko planavimas ir darbas komandoje.

Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, projektų srities vadovas
•
•
•
•

2013 Rugsėjis – 2016 Gruodis

Lietuvos valstybinių švenčių bei minėjimų organizavimas.
Pramoginių renginių organizavimas.
Mokiniams aktualių problemų sprendimas.
Intelektualių vakarų rengimas.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Pirmininkas
•
•

2014

Straipsnių rašymas apie gimnazijos naujienas ir aktualijas.
Dizaino maketavimas.

2010 Rugsėjis – 2013 Liepa

Vladas Polevičius
Marijampolės mokinių parlamentinės grupė, valdybos narys
•
•

2010 Rugsėjis – 2013 Liepa

Mokymų organizavimas mokiniams bei visuomenei aktualiomis temomis: verslumas, ekologija, karjeros
planavimas, lyderystė ir sveikatingumas.
Marijampolės mokyklų mokinių savivaldų stiprinimas.

LAIMĖJIMAI IR PAŽYMĖJIMAI
•
•
•
•

Marijampolės savivdaldybės mero apdovanojimas už jaunimo savanorystės populiarinimą
Marijampolės regione.
I – oji vieta Karolio Didžiojo jaunimo premijoje už geriausią įgyvendintą jaunimo projektą
Lietuvoje2015 metais.
I – oji vieta verslininkystės apdovanojimuose Liuksemburge už jaunimo verslumo skatinimą
Lietuvoje 2015 metais.
Marijampolės savivaldybės mero apdovanojimas už didžiausio jaunimo projekto įgyvendinimą
savivaldybėje.

2016
2015
2015
2014

KALBOS
•
•
•
•

Lietuvių – gimtoji.
Anglų, rusų – puikiai
Vokiečių – pagrindai.
Ispanų – pradmenys.

PAPILDOMI ĮGŪDŽIAI
•
•
•
•

Microsoft Office paketas – puikiai.
Adobe Photoshop (maketavimas, dizainas bei nuotraukų korekcijos) – puikiai.
Vairavimo teisės (B kategorija) – be prasižengimų.
Socialinė medija ir socialiniai tinklai (Facebook, Twitter, Instagram, Prezi, Canva ir kt.) – puikiai.
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Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“
Įmonės kodas 303172905
Vytenio 12-31, LT – 68279, Marijampolė
tel. +370 637 50417
el. p. laisvalaikisjaunimo@gmail.com; jaunimasyra@gmail.com
LT69 7044 0600 0792 8800
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REKOMENDACIJA
2019 m. kovo 20 d.
Marijampolė

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ rekomenduoja Vladą Polevičių į Marijampolės
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – MSJRT) nario poziciją.
Vladą Polevičių pažįstame kaip aktyvų jaunimo politikos formuotoją ne tik
Marijampolėje, tačiau veikiantį ir regioniniu bei nacionaliniu mastu. Žinome, jog Vladas yra
nepristingantis idėjų, keliantis aktualius klausimus, veržlus ir visuomet padedantis jaunas
žmogus.
Tikime, jog Vladas Polevičius, turėdamas pakankamai patirties dirbant NVO sektoriuje,
gebės puikiai dirbti Jaunimo reikalų tarybos nario pozicijoje.

Prezidentė

R. Bogužaitė

