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Kandidatė į LSDJS pirmininkus

PROGRAMA
LSDJS – jaunųjų lyderių erdvė
LSDJS yra politinės krypties jaunimo organizacija, kurioje, mano manymu, turėtų būti
daugiau dėmesio skiriama jaunų žmonių politinių aktualijų diskusijoms, pozicijoms bei
konkretiems sprendimams. Tai erdvė, kurioje turėtų augti jauni politikos lyderiai, aiškiai
suprantantys visas socialdemokratijos vertybes, gebantys formuoti savo pažiūras ir siūlyti
sprendimus, kelti diskusijas visuomenėje.

Daugiau jaunimo politikos regionuose
Turime kurti ir stiprinti esamus skyrius. Ne tik nariais, bet ir įrankiais, kuriais jie galėtų
formuoti jaunimo politiką savo rajone. Tai yra – mokymai, nuolatinis dėmesys ir diskusijos,
keliami klausimai, kurie aktualūs konkrečiam skyriui arba visos Lietuvos mastu. Geriausiai tai
padėti gali komunikacijos, savivaldybininkų tinklai. Taip pat nepamirškime savo renginių – Pažink
savivaldą, Progresyvių mokinių LAB, Vadovų klubai, kurie gali padėti dar geriau susipažinti su
jaunimo politika, kelti idėjas ir traukti naujus žmones, ugdyti kompetencijas.
Turime daugiau bendrauti tarpusavyje, kalbėtis įvairiais klausimais ir įtraukti narius į
svarbiausių klausimų priėmimo procesą. Pandemija parodė, kad atstumas nėra kliūtis bendravimui.
Turime ieškotis platformų, kaip nuolat palaikyti aktyvų ir įtraukiantį bendravimą.
Daugiau švietimo apie socialdemokratiją
Atkurti Juro Poželos socialdemokratijos mokyklą. Spalio 16 dieną minėsime buvusio
kolegos mirties metines. Šį savaitgalį kviesčiau susitikti iš visos Lietuvos į socialdemokratijos
mokyklą – paminėti buvusio pirmininko, tikrai stipraus lyderio ir tobulėti patiems.
Apie socialdemokratiją turime daugiau diskutuoti ir kalbėtis. Kiekvienas atėjęs naujas
narys turi būti šviečiamas, per metus mažiausiai turi būti vienas renginys, kuriame kalbėtumėmės
ir diskutuotume išimtinai tik apie socialdemokratiją bei idėjas.

LSDJS savivaldybininkų tinklas – aktyvus įsitraukimas į savivaldybių tarybų rinkimus
Liko pora metų iki savivaldybių tarybų rinkimų. Jau pradėjome su projektu „Misija
Savivalda“. Sekantis žingsnis – kontaktai ir bendravimas su dabartiniais tarybos nariais,
administracijos specialistais, kurie priklauso LSDJS. Labai svarbu turėti savo susitikimus ir nuolat
kalbėtis, jausti visą pulsą. Į šį tinklą kviesime ir narius, kurie domisi savivaldybių politika, turi
ambicijų kandidatuoji artėjančiuose rinkimuose ar ateityje. LSDJS gali būti ta erdvė, kuri suteikia
reikiamus mokymus, diskusijas, įrankius tobulėti.
Debatų, knygų klubai
Nemokėsime gerai argumentuoti ir kalbėti, jei nesipraktikuosime. Vadovų klubuose nuolat
užkursime debatų klubus, kuriuose diskutuosime įvairiausiomis temomis, lavinsime savo
argumentaciją, kartu tobulėsime. Tai padės ir plačiau kalbėtis bei gilintis įvairiausiomis temomis.
Inicijuosiu ir knygų klubus. Labai svarbu skaityti ir suprasti – lavinti kalbą, supratimą,
kritinį mąstymą.

Nauji dialogai su LSDP
Mums reikia naujų dialogų su partija. Ir jie turi prasidėti dabar. Mes turime persidėlioti
galimus bendradarbiavimus, ieškoti naujų galimybių, kaip jauniems žmonėms iš LSDJS sukurti
prieinamas galimybes tęsti karjeras socialdemokratų partijoje ir politikoje.

Atviras biuras
Biuro nariai, kurie išsiskirstę į konkrečias pareigybes padeda ir talkina visai sąjungai. Biuro
nariai, kurie ne tik pagal kompetenciją gali padėti užtikrinti sklandžius renginius, susitikimus,
atsakyti į visus klausimus, bet ir kurti gerą atmosferą visų susitikimų metu ir bendrai sąjungoje.

