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Kandidato į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją

Deivido Bartkaus

MOTYVACINIS LAIŠKAS

2022 m. sausio 25 d.

Vilnius

Aš, Deividas Bartkus, prisistatau jums kaip kandidatas į Lietuvos jaunimo sąjungos
„Žingsnis“ (toliau – Žingsnis) valdybą. Vadovaudamasis čia ir kitose organizacijose įgyta patirtimi,
puoselėdamas žingsnietiškas vertybes siekiu toliau prisidėti prie organizacijos augimo. Tikiu, kad
dabartinės valdybos inicijuoti Žingsnio transformacijos procesai ženkliai gerins veiklos kokybę ir
leis užtikrinti sėkmingą Žingsnio strategijos įgyvendinimą, todėl noriu juos tęsti.

Šiuo metu dirbu ir studijuoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, esu baigiantis
kadenciją Žingsnio valdybos narys. Kaip ir nemažos dalies žingsniečių, mano pirmoji pažintis su
Žingsniu įvyko „Sniego gniūžtės“ veiklose. Tai buvo „Snaigės“ stovykla, kurioje dalyvavau dar
būdamas šeštoje klasėje. Jau tada spindinčiomis akimis stebėjau vadovus, ir sakiau, kad vieną dieną
ir aš būsiu jų tarpe. Bėgant laikui dalyvavau įvairiose tuometinio Šiaulių skyriaus veiklose ir noras
tapti jo nariu tik augo. 2016 metais, tapau Žingsnio Šiaulių skyriaus nariu. Pusantrų metų kaupiau
patirtį ir žinias, o 2017 metais tapau skyriaus koordinatoriumi. Jaunesniojo koordinatoriaus
kadencijos metu supratau, kad jauno žmogaus darbai gali būti reikšmingi. Todėl neapsiribojau vien
savo skyriaus veiklomis – vedžiau mokymus kitiems Žingsnio skyriams, dalyvavau nacionaliniuose
renginiuose ir tyliai svajojau apie narystę Žingsnio administracijoje. Tad baigus koordinatoriaus
kadenciją kandidatavau į administracijos nario poziciją. Džiugu, kad tąkart buvau priimtas į
administracijos administravimo komitetą, kuriame galėjau detaliau susipažinti su Žingsnio veikla
nacionaliniu mastu. Tai dar kartelį paskatino siekti didesnių pokyčių ir dar 2020 metų vasario
mėnesį kandidatuoti į Žingsnio valdybą. Sulaukęs visuotinio suvažiavimo pasitikėjimo pradėjau
savo dvejų metų kadenciją Žingsnio valdyboje.

Pastarieji dveji metai buvo kupini visko – pasididžiavimų ir nusivylimų, nesutarimų ir
nesudėtingų kompromisų. Ši valdybos nario kadencija atnešė be galo daug patirties strateginiame
organizacijos valdyme, atstovavime, mokė konstruktyvaus dialogo, laiko planavimo, skatino
nepamesti ryžto ir noro augti. Šioje kadencijoje man pavyko įgyvendinti 2 didžiulius pokyčius
Žingsnio teisinėje bazėje. Pirmasis pokytis, kurio ėmiausi – Žingsnio narystės reglamento
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sudarymas. Dar 2020 m. spalio mėnesio visuotiniame suvažiavime patvirtintas dokumentas atvėrė
duris išlaikyti organizacijoje narius, kurie nepriklauso jokiam skyriui, tačiau vis dar nori prisidėti
prie Žingsnio veiklos. Tuo pačiu dokumentu sureguliuotas ir Žingsnio alumni statusas. 2021 m.
birželio mėnesį buvo patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo Žingsnyje aprašas. Tai yra
dokumentas, kurio ilgus metus mūsų organizacijai trūko, o jį įgyvendinus pilna apimtimi galime
tikėtis, kad kiekvieno Žingsnio nario ir veiklų dalyvio asmeniniai duomenys bus dar saugesni, o
asmenys, teikiantys tokius duomenis Žingsniui tiksliai žinos savo teises ir duomenų saugojimo
sąlygas. Kita sritis, kurioje teko nemažai nuveikti – Žingsnio atstovavimas. Per dvejus kadencijos
metus Žingsnį teko atstovauti įvairiuose formatuose: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
asamblėjose, darbo grupėse, net ir Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento suburtoje
darbo grupėje. Atstovaudamas Žingsnį ugdžiausi viešojo kalbėjimo, konstruktyvaus dialogo,
kritinės analizės įgūdžius. Taip pat mano veikla prisidėjo prie glaudesnio santykio su
organizacijomis partnerėmis kūrimo, formavo Žingsnio, kaip ekspertinės organizacijos įvaizdį ir
augino pasitikėjimą ja. Trečioji sritis, kurią puoselėjau savo pirmosios valdybos kadencijos metu -
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų analizė ir kūrimas. Tiesa, čia nepavyko
pasiekti savo išsikeltų tikslų ir prevencinės programos sudarymo fazė dar nėra įgyvendinta. Tačiau
savo kadencijos metu įgijau daug žinių šioje srityje domėdamasis EUSPR, NTAKD, EMCDDA ir
kitų nacionalinių ir tarptautinių organizacijų tyrimais ir skaitydamas jų leidinius.

Savo valdybos kadencijos metu įžvelgiu ir tobulintinų aspektų, kuriuos norėčiau keisti jei
būčiau išrinktas antrai valdybos nario kadencijai. Visų pirma siekčiau geresnio savo laiko valdymo
Žingsnio veiklose. Šios kadencijos metu pastebėjau, kad veikiant keliose srityse vienu metu yra
sudėtinga pasiekti savo išsikeltų tikslų. Todėl norisi kokybiškiau prioritetizuoti savo veiklas,
susitelkiant į svarbiausius organizacijai darbus. Taip pat tikiuosi tobulinti savo komunikaciją su
artimiausia komanda - administracijos nariais. Pastebėjau, kad nevisada pavyksta atsakyti į
gaunamus pranešimus pakankamai greitai ir sklandžiai, kaip yra tikimasi. Todėl sieksiu didinti savo
pasiekiamumą, skiriant laiko dienotvarkėje komunikacijai su administracija, o kuomet neturėsiu tam
sąlygų, turimomis priemonėmis informuoti apie tai.

Kandidatuodamas į Žingsnio valdybos nario poziciją antrai kadencijai esu išsikėlęs 2 sritis,
kuriose norėčiau tobulinti organizacijos veiklą. Pirmoji - kokybiška organizacijos prevencinė veikla.
Tai tarsi jau pradėtas mano darbas, kurį, gavęs narių pasitikėjimą, norėčiau užbaigti. Žingsnio
prevencinė veikla iki šiol buvo sunkiai grindžiama moksliniais duomenimis, o įtvirtintų
mechanizmų jos kokybės užtikrinimui nebuvo. Mano matymu prevencinės veiklos Žingsnyje turėtų
būti sudarytos remiantis ekspertų išvadomis, tarptautinių organizacijų pavyzdžiais ir
rekomendacijomis, o jų kokybės užtikrinimas turi tapti nuolatiniu procesu. Taigi šioje srityje kyla 2
pagrindiniai darbai, kuriuos reikėtų įgyvendinti. Pirma sudaryti efektyvią, mokslu grįstą ir teigiamų
ekspertų išvadų sulaukusią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą bei ją
išbandyti. Antrasis darbas - įvesti nuolatinius prevencinės programos vykdymo kokybės užtikrinimo
procesus, kurie ją nuolat tobulintų ir užtikrintų jos veiksmingumą. Įgyvendinus šiuos uždavinius
Žingsnis turėtų unikalią prevencinę programą, kuri šiuo metu Lietuvoje yra itin reikalinga ir turėtų
didelį potencialą pavirsti vienu sėkmingiausių pavyzdžių prevencijos srityje. Antroji sritis -
Žingsnio atstovavimas ir palankių sąlygų veiklai užtikrinimas. Sudarius prevencinę programą
privalome rasti jai reikiamus finansavimo šaltinius bei užtikrinti tinkamas sąlygas moksleivių
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pritraukimui. Tai reikalauja glaudaus dialogo su įvairiomis valstybinėmis institucijomis. Šiuo metu
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos bendrojo lavinimo mokyklose yra
naudojamos itin retai. Apie šią situaciją būtina kalbėtis su sprendimų priėmėjais, siekiant ne tik
Žingsnio prevencinės programos įsitvirtinimo, bet ir bendros situacijos Lietuvoje gerėjimo.
Atkreipiant sprendimų priėmėjų dėmesį į prastą prevencinių programų Lietuvoje finansavimą,
kokybės užtikrinimą, jų įgyvendinimo situaciją galime tikėtis palankesnių sąlygų mūsų ir kitų
vykdytojų prevencinių programų finansavimui bei geresnio jų įvaizdžio visuomenėje.

Manau, kad darbas valdyboje dar vieną kadenciją man suteiktų galimybę plėsti savo
kompetencijas įvairiose srityse. Viena vertus sieksiu šalinti savo pirmoje kadencijoje įžvelgtus
trūkumus. Tačiau taip pat tikiu, kad dar viena kadencija atneš man daugiau kompetencijų priimant
strateginius sprendimus, ieškant konstruktyvaus dialogo ir kompromisų, leis tobulinti
komunikacijos įgūdžius. Be bendrųjų kompetencijų taip pat tikiuosi pasisemti ir daugiau ekspertinių
žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ir organizacijos atstovavimą įvairiais
lygmenimis.

Tikiu, kad Žingsnio veikla gali būti itin prasminga ir svarbi Lietuvos visuomenei. Jaunuoliai,
kuriuos augina Žingsnis yra itin žingeidūs ir sąmoningi. Tokie žmonės per daugelį metų gali daryti
didžiulę įtaką visuomenės raidai, o ypač dirbdami su kitais jaunuoliais. Kartu mes galime kurti
blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę, kuri tampa vis didesne visuomenės dalimi. Prie šios misijos
dar bent dvejus metus noriu prisidėti pozicijoje, kuri man leistų tai daryti įgyvendinant reikiamus
strateginius pokyčius organizacijoje. Tikiu, kad mano sukaupta patirtis ir įgytos kompetencijos tiek
Žingsnyje, tiek kitose jaunimo organizacijose leis įgyvendinti savo keliamus tikslus. Todėl šiandien
prašau jūsų pasitikėjimo ir palaikymo. Neabejoju, „<...> visada bus kažkas, kas žingsnį po žingsnio
kartu žingsniuos. “1

Deividas Bartkus

1 Elzė Urbietytė - „Žingsnis po žingsnio“. Prieiga per internetą: https://youtu.be/_kBQTAwqaPw
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REKOMENDACIJA 
 

Deividui Bartkui 

2022-01-26 

Kaunas 
 

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Šiaulių JJG skyrius 

rekomenduoja Deividą Bartkų į valdybos posto pareigas. 

Šiaulių JJG skyrius rekomenduoja Deividą Bartkų už jo nepalyginamus ir neužmirštamus 

nuopelnus JJG skyriaus viduje. Dėka Deivido iniciatyvos ir įstabaus Šiaulių JJG skyriaus 

koordinavimo, skyrius neliko dar viena SG komanda, o pasuko Žingsnio organizacijos 

pusėn, ko pasakoje, dabar esame Žingsnio organizacijos dalis, už ką turime dėkoti 

kandidatui į valdybos postą Deividui Bartkui. Taip pat kandidatą Deividą Bartkų 

rekomenduojame už puikiai išlavinta asmeninę savybę – mentorystę. Šią savybę skyriaus 

nariai pastebėjo TNT mokymų metu, kuomet Deividas kruopščiai ir atsakingai prisiiemė 

mentorio pareigas. Nariai buvo sužavėti jo gebėjimu mokyti kitus ir tiki, kad ši savybė 

tikrai pravers tokiame svarbiame valdybos poste organizacijos, kuri yra orentuota į 

asmens savęs pažinimą ir asmeninį augimą bei tobulėjimą. Be šios kandidato savybės, 

jis turi begalę kitų ištobulintų asmeninių savybių, tokių kaip atsakingumas, teisinis 

raštingumas, gebėjimas dirbti ar lyderiauti komandoje, laiko planavimas, kurios išskiria 

Deividą kaip tinkamą kandidatą. Be to, jis jau yra sukaupęs dviejų metų patirtį valdybos 

poste, kas tik padeda tvirčiau apsispręsti dėl Deivido svarbos kandidatuojant į Valdybos 

postą. Taigi, LJS „Žingsnis“ Šiaulių JJG skyrius skatina palaikyti Deivido Bartkaus 

kandidatūrą į valdybos posto pareigas. 

 

LJS ,,Žingsnis“ Šiaulių JJG skyriaus Orestas Šarauskas  

skyriaus koordinatorius                    
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LJS „Žingsnis“ visuotiniam suvažiavimui

REKOMENDACIJA
DEIVIDUI BARTKUI

2022-01-28

Kaunas

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Kauno skyrius
rekomenduoja Deividą Bartkų LJS „Žingsnis“ valdybos nario pareigas.

Būdamas valdyboje Deividas jau skyrė daug laiko prevencinės programos kūrimui ir turi
tikslą tai tęsti einant dar vieną kadenciją valdyboje, todėl atrodo kaip tinkamiausias
žmogus ir toliau dirbti su šia sritimi organizacijoje. Priklausydamas kitoms
organizacijoms sukaupė daug teisinių žinių (būdamas LMTA revizijos pirmininku įgijo
daugiau žinių apie asociacijų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančius teisės
aktus) ir patirties organizacijos atstovavime, kuri gali padėti organizacijai sustiprėti
advokacijos srityje. Manome, jog naudinga valdyboje išlaikyti tokių kompetencijų turintį
žmogų, nes valdybos nariai neretai atstovauja organizaciją.

Taigi, LJS „Žingsnis“ Kauno skyrius skatina palaikyti Deivido Bartkaus kandidatūrą į LJS
„Žingsnis“ valdybos nario pareigas.

LJS ,,Žingsnis“ Kauno skyriaus Kotryna Markevičiūtė

koordinatorius
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