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Mieli jaunimiečiai!
Esu Lukas Gudelis ir šiandien kreipiuosi į Jus kaip kandidatas užimti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos (Toliau – LSDJS) Valdybos nario pareigas.
Savo kelią Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje pradėjau 2019 metais, kuomet ieškojau būdų, kaip
galėčiau atrasti save bei įsitraukti į bendruomenės kūrimą. Tuomet dar nesuvokiau, kaip socialdemokratinės
vertybės įsilies į mano gyvenimą. Vilniaus rajono skyrių prikėlėme lyg feniksą iš pelenų, greitai pradėjome veikti ir
burti bendruomenę aplink mus. Čia išmokau dirbti komandiškai, bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis,
tokiomis kaip Britų Taryba, JKL, Active Citizens, SOS vaikų kaimas. Eidamas antrąją kadenciją skyriaus
Valdyboje ugdžiausi lyderystės, atsakomybės ir organizavimo kompetencijas, taip pat koordinavau renginių
komitetą ir projektus. Vieni iš jų tapo lyderiais Baltijos šalyse bendruomeniškumo ir ekologijos temomis, kas,
mano asmeniniu įsitikinimu, yra neatsiejama LSDJS dvasios dalis.
LSDJS deda didžiules pastangas siekdama iškelti problemas bei įgyvendinti pokyčius visuomenėje ir jaunimo
politikoje. Organizacija turi daug potencialo tam, jog mūsų darbai ir idėjos būtų dar tvirtesnės, tačiau, norėdami
šias galimybes išnaudoti, turime siekti kokybiškesnio sąjungos pozicijų atstovavimo ir bendradarbiavimo
nacionaliniu lygmeniu, su kitomis jaunimo politiką formuojančiomis bei nevyriausybinėmis politinių ideologijų
organizacijomis. Mūsų sąjunga matau kaip progesyvią organizaciją, kurioje kiekvienas nario balsas yra girdimas,
kuri drąsiai kelia opias visuomenės problemas bei siekia jas įveikti.
Pagrindinės kryptys, kurias sieksiu tobulinti būdamas nacionalinėje Valdyboje, yra vidinis narių įsitraukimas bei
bendruomeniškumo skatinimas. Veiklūs, iniciatyvūs ir darnūs nariai yra pagrindinis sąjungos klestėjimo variklis.
Tikiu, jog galime būti dar stipresni, būdami dar bendruomeniškesni, kurdami akcijas, kurių metų skyriai galėtų
bendradarbiauti, mokytųsi vieni iš kitų. Tokiu būdu užtikrinsime, jog į LSDJS augimą, pozicijų kūrimą įsitrauks
daugiau motyvuotų narių, kuriems kairioji mintis yra svarbi. Taip galėsime drąsiai teigti, kad mes esame stiprūs,
ugdome politiškai aktyvius bei visuomeniškus narius, garsiai atstovaujame progresyvioms vertybėms. Mes turime
daug brandžių narių, kurių sukaupta geroji patirtis yra ypač vertinga naujiems nariams. Vienas iš būdų skatinti
vidinį narių įsitraukimą yra tikslingas patirties perdavimas. Puoselėdami narių ir skyrių bendradarbiavimą,
mentorystę, galėsime džiaugtis saldžiais vaisiais.
Galiu užtikrinti, jog visus savo turimus išskirtinumus galėsiu tikslingai panaudoti nacionalinėje Valdyboje. Viena
iš vertybių, kuria remiuosi savo gyvenime - nuolatinis tobulėjimas, kuris leidžia kasdien rafinuoti savo įgūdžius.
Patirtis sukaupta tarptautinių, nacionalinių organizacijų veiklose bei Valdybose, analitinio mąstymo, planavimo ir
"organizavimo nuo 0 iki 1 ir toliau" įgūdžiai labiausiai pravers šiose pareigose.
Stipri bendruomenė yra didžiulė jėga, kuri leidžia siekti didesnių tikslų, užtikrinti, jog kiekvieno LSDJS bičiulio
nuomonė yra atstovaujama ir išgirsta. Tikiu, jog patirtis įgyta stiprinant bendradarbiavimą leis kurti šviesią LSDJS
ateitį kartu. Supratau, jog atėjo laikas augti, prisidėti prie sąjungos veiklos dar stipriau ir tai puiki galimybė tą
padaryti. Tegul rožytė žydi dar ryškiau.
Tikiuosi Jūsų palaikymo!
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