Kandidatės į LSDJS valdybos narius

MOTYVACINIS LAIŠKAS
Esu Iveta Šakurskytė. Gimiau ir augau Kelmės rajone, tačiau aplinkybės lėmė, kad būdama
15-iolikos persikrausčiau į Šiaulių miestą. Nuo pat pirmų atsikraustymo metų degiau noru
labiau pažinti miestą, susipažinti su naujais žmonėmis ir išnaudoti visas galimybes, suteiktas
jaunimui. 2016 metais pasiryžau sudalyvauti L. Lukytės vadovaujamame projekte „Skink
savanorystę, šiaulieti“, kur atsivėrė plačios galimybės į savanorystę ir saviraišką. Pasibaigus
projektui supratau, kad noriu prisijungti prie jaunimo organizacijos, kur galėčiau tęsti
savanorišką veiklą. Pakviesta sudalyvauti viename iš LSDJS Šiaulių miesto susirinkimų,
supratau, kad jau radau savo vietą.
Prisijungusi prie Šiaulių miesto skyriaus, padėdavau organizuoti įvairius renginius ir akcijas.
Vėliau buvau išrinkta skyriaus valdybos nare, kur dirbom dar didesniu pajėgumu. 2018
metais su visa komanda pelnėme LSDJS metų skyriaus apdovanojimą. Kartu su skyriumi
nuveikėme labai daug: nuo suorganizuotų knygų klubų, pasikalbėjimų su įdomiu žmogumi iki
masinių renginių, kuriuose dalyvaudavo virš 100 žmonių. Be LSDJS užsiėmiau ir kita
savanoryste Šiaulių mieste bei už jo ribų. Bene didžiausią įspūdį paliko savanorystė
Meškuičių vaikų dienos centre ir Šiaulių vaikų namuose, kur pamačiau kitą visuomenės
pamirštą grupę, kuriai reikia dėmesio ir moralinės pagalbos. Taip pat gimnazijoje priklausiau
mokinių ir mokyklos tarybai, kur sprendėme svarbius su mokykla susijusius reikalus. 2019
metais įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą Statybos inžinerijos programą ir
tada pradėjau savanoriauju LSDJS biure. Esu skyrių koordinatorė ir padedu organizuoti
renginius. Tad šie 4 metai su LSDJS davė daug puikų įgūdžių, žinių patirties ir pažinčių, taip
pat suformavo manyje „stipresnį socialdemokratą“.
Kodėl noriu tapti LSDJS valdybos nare? Manau, atėjo laikas savo gyvenime žengti dar vieną
žingsnį didesnio savęs tobulinimo link ir gilesnio supratimo apie mus supančias socialines
problemas ir jų sprendimo ieškojimo. Būdama valdybos nare imsiuosi iniciatyvos atkurti lyčių
lygybės tinklą, kuriame ieškosime būdų spręsti stereotipines lyčių problemas Lietuvoje. Taip
pat stengsiuosi padėti naujiems atsikūrusiems ir neaktyviems skyriams plėsti veiklą bei
labiau atstovauti socialdemokratines vertybes savo regione.

