Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariams

Motyvacinis laiškas
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos nario pozicijai užimti

Esu Džioraldas Šukys. Socialinis aktyvumas mano gyvenime pradėjo ryškėti dar nuo pat mažų dienų,
kai norėjau daryti daugiau nei įprastai daro kiti, jausdavau pareigą padėti ištikus bėdai, savo
kūrybiškumą plėsti idėjomis, kurios pavirsdavo kūnu: nuo veiklų klasėje ir mieste iki verslo idėjų.
Nepaisant to, jog mėgdavau skaityti tas pačias enciklopedijas po kelis kartus, ieškojau atradimų ir
labai dažnai pasinerdavau išbandyti vis skirtingų veiklų.
Kertinis taškas gyvenime įvyko tada, kai būdamas aštuonerių pirmą kartą užlipau ant scenos kalbėti
gyvai. Supratau – tai mano vieta, kurioje jaučiuosi gyvas, matomas veidas. Toliau sekė lyderystė: nuo
klasės seniūno ir pirmininkavimo taryboms iki įvairių projektų koordinavimo, organizacijų steigimo
bei atstovavimo užsienyje. Galiu džiaugtis pasiektais rezultatais, nes tai atnešė didelės naudos ir
laimės aplink esantiems žmonėms, todėl kartu ir man.
Savo narystę LSDJS pradėjau prisijungdamas prie Šiaulių miesto skyriaus 2017 metais, kuriame jau
nuo pat pirmos dienos pasiryžau imtis atsakingų darbų, ko pasėkoje suorganizavome ne vieną
sėkmingai pasibaigusį renginį ar jų ciklą, kurie liko įsimintini iki šių dienų: kalbėjome apie jaunimo
problemas, kėlėme socialiai jautrius klausimus, minėjome svarbias datas, pažymėdami jų svarbą
mūsų visuomenėje, bendradarbiavome su kitomis organizacijomis. O svarbiausia – skleidėme kairiąją
mintį ir taip traukėme daugiau žmonių jungtis prie diskusijų ir pačios organizacijos.
Man svarbios jaunimo politikos temos kaip švietimas ir užimtumas, kompetencijų ir įgūdžių plėtra,
įgalinimas, kalbu apie socialinę atskirtį ir socialiai pažeidžiamas socialines grupes, sveikatos ir
socialinę apsaugą. Tikslas – apie tai kalbėti garsiau nei darome dabar, nes sąjunga turi būti aktyviu ir
matomu žaidėju nacionaliniu bei vietos lygmeniu! Siekime būti besimokanti ir planuojanti
organizacija, skirianti daugiau dėmesio skyriams – jie yra tai, nuo kur prasideda sąjunga! Kartu
kalbėkime apie vietos iššūkius, skleiskime socialdemokratinę idėją ir siekime pokyčių - mažas
žingsnis mažoje bendruomenėje yra jaučiamas!
Kandidatuoju į LSDJS valdybą todėl, nes tikiu organizacija, jos nariais ir noriu savo patirtimi bei
kompetencijomis prisidėti prie kuriamų pokyčių – kurkime Lietuvą!
Ačiū už galimybę,
Kandidatas į LSDJS valdybą Džioraldas Šukys

