LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS KANDIDATĖS EITI
VALDYBOS NARĖS PAREIGAS FAUSTOS ROZNYTĖS
MOTYVACINIS LAIŠKAS
Mieli jaunimiečiai!
Daugelis mane pažįstate kaip aktyvią biuro savanorę, regioninės jaunimo politikos
koordinatorę, tačiau manau, kad jau atėjo laikas išreikšti norą kandidatuoti į Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau –LSDJS) valdybos narius. Esu tikra, kad patirtis, įgyta
visuomeninėje veikloje, bei žinios, kurias įgijau bendraudama su jumis, gali būti sėkmingai pritaikytos
siekiant atstovauti mūsų sąjungos narius bei dar garsiau skelbti kairiąsias idėjas.
Aktyviai dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje pradėjau 2013 m. kai buvau išrinkta
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (toliau –ŠJOA„AS“) valdybos nare.
Kasmet sulaukdama vis didesnio Šiaulių miesto jaunimo pasitikėjimo ir palaikymo (eiti ŠJOA„AS“
valdybos narės pareigas buvau išrinkta keturis kartus iš eilės), 2014 m. nusprendžiau prisijungti prie
LSDJS Šiaulių miesto skyriaus - po metų buvau išrinkta skyriaus valdybos nare. Su dideliu užsidegimu
ir atsakomybe įgyvendinau projektus, organizavau renginius bei atstovavau miesto jaunimą, todėl ne
kartą buvau nominuota ne tik aktyviausia skyriaus nare, jaunąja Šiaulių miesto lydere, bet ir Lietuvos
ateitimi.
Pagrindinės kryptys, kurias sieksiu tobulinti būdama LSDJS valdybos nare, yra skyrių
stiprinimas ir sąjungos pozicijų atstovavimas nacionaliniu lygmeniu. Veiklūs, įgyvendinantys politinę
programą regionai yra pagrindinė stiprios organizacijos sąlyga, todėl sieksiu, kad skyrių nariai ne tik
įgytų būtinų kompetencijų, bet ir aktyviai įsitrauktų į savivaldybių jaunimo reikalų tarybas bei
„Apskrituosius stalus“. Šiuo tikslu organizuosiu mokymus, diskusijas, užtikrinsiu gerosios patirties
perdavimą. LSDJS pozicijų atstovavimas taip pat yra svarbi tema, todėl būtina stiprinti sąjungos
atstovavimą Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tiek teikiant mūsų vertybes atspindinčias
pozicijas, rezoliucijas, tiek bendradarbiaujant su kitomis nacionalinėmis organizacijomis.
Tikiu, kad įgytos teorinės žinios ir praktika leis atstovauti Jūsų poziciją bei užtikrinti
visapusišką narių tobulėjimą tiek sąjungos viduje, tiek išorėje. LSDJS yra ryškiausia kairiosios
ideologijos jaunimo organizacija Lietuvoje, todėl mūsų visų tikslu matau jos augimą, stiprėjimą ir
konkurencingumą, kurį galime pasiekti kartu.
Tikiuosi Jūsų palaikymo!
Fausta Roznytė

