Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas, pavardė: Svetlana Buinovskaitė
Gimimo data: 1997-12-07
Gyv. vieta: Paluknys, Trakų raj.
Kontaktai: +3706 749 3 753 , s.buinovskaite@gmail.com

Išsilavinimas
Mokausi Trakų raj. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos IV kl.

Kalbos
Gerai žinau ir gebu kalbėti/suprasti lietuvių, anglų, rusų kalbas; taip pat, suprantu lenkų bei
ukrainiečių kalbas.

Kompiuteriniai įgūdžiai
Turiu nemažai įgūdžių dirbant su MS Office paketu (Word, Excel, Powerpoint ir kt.),
įvairiomis nuotraukų redagavimo programomis

Asmeninės savybės
Pastabumas: nuolat pastebiu įvairias smulkmenas, kurios turi įtakos darbo rezultatui.
Reiklumas: siekiu, jog kiekviena klaidelė neprasmuktų pro šalį ir būtų ištaisyta (jeigu tai
padaryti dar įmanoma), viskas padaryta laiku ir būtent taip, kaip reikia.
Atvirumas: visuomet išreiškiu savo argumentuotą nuomonę įvairiais klausimais, gebu priimti
kritiką ir į ją atsižvelgiu. Visada siekiu nuveikti kuo daugiau ir kuo naudingesnių veiklų,
negaišti laiko asmeniškumams (ypač santykių aiškinimuisi). Mano supratimu, nesvarbu,
kieno tai pasiūlymas/nuomonė/kt., jeigu šis dalykas yra geras, tai jis yra geras
nepriklausomai nuo to, kas jį pasiūlė.
Bendruomeniškumas: esu pasiryžusi padėti kiekvienam, kam to reikia; mąstau ne vien apie
save, tačiau apie kiekvieną, todėl dažnai atsisakau savo asmeninių ambicijų, jeigu visiems
yra naudingiau daryti kitaip, nei aš norėčiau ar man labiau patiktų.
Tolerancija: visiškai toleruoju žmogaus kitoniškumą ir teisę rinktis; teisę būti tokiu, kokiu jis
nori būti.

Pasitikėjimas savimi: žinau savo stipriąsias ir silpnąsias puses, dirbant atsižvelgiu į jas, jog
šios savybės labiau padėtų, nei pakenktų darbui.
Taip pat, turiu organizacinių, komunikabilumo bei koordinavimo savybių įgytų savanoriaujant
8-iose (skaičius dar augs) „Sniego Gniūžtėse“, „Snaigėje“, „Šeimadienyje“. Gebu kalbėti
prieš auditoriją — nuolat pasakoju apie LKJBS „Žingsnis“ Paluknio skyrių ir „Sniego Gniūžtę“
per gimnazijos Tėvų susirinkimus bei Mokytojų susirinkimus, vedu BU ir kitus užsiėmimus
(„SG“ stovyklų metu).

Motyvacinis laiškas
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“
Valdybos nario pozicijai

Esu Svetlana Buinovskaitė, ir keliu savo kandidatūrą į Lietuvos krikščioniškojo
jaunimo blaivybės sąjungos (LKJBS) „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją.
Šiuo metu mokausi Trakų raj. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos IV klasėje.
LKJBS „Žingsnis“ Paluknio skyriuje savanoriauju nuo 2011-2012 m.
Kadangi Paluknio skyrius ilgą laiką buvo apmiręs, nemažai prisidėjau jog vėl
atgaivinti skyrių. Kartu organizuojame įvairius renginius, „Sniego Gniūžtės“ ir
„Snaigės“ stovyklas, šių stovyklų tęstinius renginius, savanoriaujame svetur. Skyriuje
esu atsakinga už išorinius ryšius: administruoju skyriaus paskyrą „Facebook’e“ bei
zingsnis.lt, taip pat, rašau straipsnius į rajoninę spaudą.
Aktyviai veikiu ir kituose skyriuose, nuolat padedu organizuojant stovyklas,
atsakau į visus rūpimus klausimus. Siekiu prisidėti prie visų veiklų, kur mano žinios,
patirtis bei asmeninės savybės galėtų praversti. Stengiuosi megzti ryšius tarp skyrių,
skatinu bendravimą ir bendradarbiavimą.
Savanorystė šioje organizacijoje man reiškia labai daug — tai yra vieta,
kurioje mes galime įgyvendinti viską, ką tik pajėgiame įsivaizduoti, jeigu bendromis
jėgomis sistemingai ir nuosekliai bei atkakliai siekiame užsibrėžto tikslo. Esu kupina
idėjų, be to, aktyviai stebiu kitų žmonių veiklą organizacijoje, o kadangi esu pastabi,
matau ką dar reikėtų patobulinti. Tikiu, jog bendromis jėgomis ir žinomis, savo darbu
mes pasieksime pagrindinį organizacijos tikslą — Lietuvos jaunimą pasirenkantį
gyvenimą be svaigalų.
Esu įsitikinusi, jog išrinkta LKJBS „Žingsnis“ Valdybos nare investuočiau visą
reikalingą laiką, žinias ir pastangas siekiant šio bendro mūsų tikslo.
Nuoširdžiai,
Svetlana Buinovskaitė

