VLADAS POLEVIČIUS
PATIRTIS
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Valdybos narys
•
•

2015 Balandis – 2019 balandis

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
•
•
•
•

•

•

2010 Rugsėjis – 2013 Liepa

Straipsnių rašymas apie gimnazijos naujienas ir aktualijas.
Dizaino maketavimas.

Marijampolės mokinių parlamentinės grupė, 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

2010 Rugsėjis – 2013 Liepa

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

Vladas Polevičius
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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MOTYVACINIS LAIŠKAS IR VEIKLOS PLANAS
Visuotiniam narių susirinkimui
2020 m. sausio 29 d.
Marijampolė
Nuo 2017 metų pabaigos MJOTAS pasikeitė. Šiandien turime stabilią biuro
komandą, kuri siekia tobulėti ir prisiėti prie Marijampolės jaunimo užimtumo
užtikrinimo bei jaunimo įtraukimo į įvairaus turinio veiklas. MJOTAS tapo atvira
erdve jaunimo organizacijoms vykdyti savo veiklą, išnaudoti patalpas ir įrangą
jose. MJOTAS atsinaujino vizualiai: turime naujus ir šiuolaikiškus vizualus,
socialinius tinklus, kuriuose talpiname jaunimui aktualią informaciją. MJOTAS
reguliariai siekia tikslingai ugdyti jaunimo organizacijų narių kompetencijas
pačiais įvairiais metodais ir priemonėmis tiek Marijampolėje, tiek visoje
Lietuvoje. MJOTAS tapo jaunimo savanorystę organizuojanti, koordinuojanti ir
įgalinanti organizacija. Kartu su partneriais užpildome neišnaudotas galimybes,
skatiname jaunimo užimtumą įvairiomis formomis: kūrybiškumo užsiėmimais,
orientacinėmis varžybomis, jaunimo miesteliu ar jaunimo naktimis.
Tačiau matau, kad yra dar kur tobulėti, todėl ateityje planuojame papildomai:
1. Atnaujinti MJOTAS įstatus ir vidinės tvarkos dokumentus, kurie atitiktų
šiandienos realybę.
2. Skatinti Marijampolės krašto jaunimo pilietiškumą įtraukiomis formomis.
3. Įkurti ir išplėtoti Marijampolės jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą.
4. Siekti gauti papildomas patalpas greta esamų jaunimo organizacijų veiklai
vykdyti.
5. Atnaujinti MJOTAS narių sąrašus, pasiūlant naujoms jaunimo organizacijoms
bei neformalioms jaunimo grupėms prisijungti po skėčiu.
6. Į MJOTAS veiklas įtraukti daugiau jaunimo iš kaimiškųjų vietovių.
7. Skatinti jaunimo organizacijas tobulėti organizacinėse veiklose.

Vladas Polevičius

MJOT ,,Apskritas stalas“ visuotiniam susirinkimui

REKOMENDACIJA
2020 m. Sausio 29 d.
Marijampolė

Asociacija „Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras“ rekomenduoja Vladą
Polevičių į Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijos MJOT „Apskritas stalas“
pirmininko poziciją/pareigas.

Vladas Polevičius yra žinomas kaip aktyvus žmogus, kuris savo idėjomis ir iniciatyvomis
prisideda prie įvairių jaunimo renginių taip skatindamas jaunimo veiklumą. Jis veda
paskaitas jauniems žmonėms bei savo turimomis žiniomis padeda jiems tobulėti bet kuriose
srityse. LMS daugelį kartų Vladą kvietė į savo rengiamas konferencijas ir forumus vesti
paskaitas, kurios gilinasi į jaunimo problemas, ieško joms sprendimo būdų. Kaip žinome,
Vladas Polevičius anksčiau priklausė organizacijoms tokioms kaip LiJOT ir Jaunimas Yra,
tad turi nemažai patirties dirbant organizacijose. Vladas LMS organizacijai dažnai padeda
gauti rėmimą renginiams, skatina judėti į priekį ir visada palaiko, jo dėka LMS
Marijampolės padalinys turi puikią vietą vesti susirinkimams.

Tikime, jog Vladas Polevičius turi pakankamai patirties ir žinių, jog galėtų užimti MJOT
pirmininko pareigas

Lietuvos moksleivių sąjungos
Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė
Aira Labanauskaitė

Asociacija
Konstitucijos pr. 25,
LT-08105 Vilnius

Tel. +370 679 74296
El. p. lms@moksleiviai.lt
www.moksleiviai.lt

