SAULĖ
ŠEPUTYTĖ
saule.seputyte@zingsnis.lt | Kaunas
Esu Kauno technologijos universiteto Verslo ir antreprenerystės
studentė. Mėgstu kurti ir įgyvendinti naujas idėjas bei padėti tai
daryti kitiems.

KALBOS
Lietuvių k. - gimtoji
Anglų k. - B2
Prancūzų k. - A1

PAPILDOMA
GIFT'ed talentų akademijos
narė
nuo 2021 rugsėjis.
Nominacija „Metų
aktyviausias koordinatorius”
2020 gruodis
Dalyvavimas LJS „Žingsnis”
„TRAIN NEW TRAINERS”
mokymuose, 2020 rugpjūtis.
Savanoriavimas
psichoaktiviųjų medžiagų
prevencinėje „Sniego
gniūžtės” stovykloje.

IŠSILAVINIMAS
VERSLAS IR ANTREPRENERYSTĖ, BAKALAURAS | 2021 RUGSĖJIS 2025 BIRŽELIS
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SAVANORIAVIMO PATIRTIS
„TRAIN NEW TRAINERS” MOKYMŲ VEDIMAS | 2021 RUGPJŪTIS
LJS „ŽINGSNIS”
MOKYMAI VESTI TEMOMIS:
Mokymų organizavimas;
atgalinis ryšys;
mokymų vedėjų vaidmuo;
viešasis kalbėjimas;
mokymų atmosferos kūrimas;
refleksijos vedimas.
VIDINIŲ RYŠIŲ KOMITETO NARĖ | 2021 BALANDIS - DABAR
LJS „ŽINGSNIS”, ADMINISTRACIJA
Bendravimas su organizacijos skyriais;
sklandžios vidinės komunikacijos užtikrinimas;
skyrių koordinatorių konsultavimas.
RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETO NARĖ | 2021 VASARIS - 2021 SPALIS
LJS „ŽINGSNIS” KAUNO SKYRIUS
Socialinių tinklų priežiūra;
socialinių tinklų įrašų kūrimas ir redagavimas;
bendravimas su organizacijos renginių dalyviais.
KOORDINATORĖ | 2020 VASARIS - 2021 VASARIS
LJS „ŽINGSNIS” KAUNO SKYRIUS
Komandos veiklos koordinavimas;
archyvų ir dokumentų tvarkymas;
skyriaus narių nuomonės atstovavimas;
sklandžios skyriaus veiklos užtikrinimas;
bendradarbiavimas su kitų organizacijos skyrių koorinatoriais.
MOKINIŲ TARYBOS NARĖ | 2016 RUGSĖJIS - 2019 LAPKRITIS
KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA
Mokyklos renginių organizavimas;
Mokinių tarybos atstovavimas LMS susirinkimuose;
Mokinių balso atstovavimas bendraujant su mokyklos valdžia.

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
Kandidatės į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją
Saulės Šeputytės
MOTYVACINIS LAIŠKAS
2022 m. sausio 26 d.
Aš, Saulė Šeputytė, esu kandidatė į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau - Žingsnis)
valdybą. Žingsnyje esu sukaupusi nemažai įvairios patirties, kuri, tikiu, bus naudinga

planuojant organizacijos ateitį bei sprendžiant strateginius jos klausimus.
Prie Žingsnio prisijungiau 2019 metų pavasarį, tad organizacijoje esu jau beveik trejus
metus. Savo kelionę Žingsnyje pradėjau Kauno skyriuje, kuriame atradau nuoširdžią bei
priimančią bendruomenę asmeniniam tobulėjimui ir augimui. Nuo pat prisijungimo
pradžios stengiausi aktyviai prisidėti prie skyriaus veiklos, tad po beveik metų buvimo
skyriaus nare nusprendžiau, kad noriu kiek daugiau atiduoti savęs organizacijai. Todėl
tapau viena iš Kauno skyriaus koordinatorių. Būtent koordinavimo metais pradėjau
aktyviai dalyvauti ne tik skyriaus, bet į visos organizacijos gyvenime. Supratau, kad išties
noriu prisidėti prie nacionalinių Žingsnio veiklų. Todėl įsitraukiau į Žingsnio strategijos
atnaujinimo darbo grupės, prisijungiau prie pirmosios mokymų vedėjų komandos,
aktyviai prisidėjau prie nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų modelio sukūrimo ir tų
stovyklų įgyvendinimo. Tai buvo laikotarpis, kuriame supratau, kad toks įvairiapusis
įsitraukimas mane labai motyvuoja, nes galiu stebėti organizacijos veiklą iš įvairių
perspektyvų. Būtent noras organizaciją matyti labiau nacionaliniu mastu paskatino mane
2021 metų pavasarį, pabaigus koordinavimo kadenciją, prisijungti prie administracijos
Vidinių ryšių komiteto. Šiose pareigose esu iki šiol - baigusi koordinavimą būtent čia
radau kaip įprasminti savo sukauptą patirtį, ja dalindamasi su kitų skyrių koordinatoriais,
padėdama palaikyti ryšį tarp skyrių ir nacionalinių organų. O dabar esu pasirengusi žengti
dar vieną žingsnį ir kandidatuoju į valdybą.
Tikiu, kad tam, jog organizacija galėtų plėstis ir augti, yra reikalingi stiprūs struktūriniai
pamatai. Būtent šiame - naujo pagrindo statymo etape, Žingsnis yra šiuo metu: vienijama
organizacija, tvirtinamas vertybinis suvokimas, kuriama nauja, efektyvi, prevencinė
programa, siekiant padaryti įtaką visuomenei vis labiau pasitelkiama advokacija. Tam,
kad kurtume stiprią organizaciją, turi prisidėti kiekvienas jos narys, tačiau manau, kad
valdyba yra organas, kuris turi pasirūpinti reikiamais įrankiais, leidžiančiais prie pokyčių
prisidėti visai organizacijai. Būtent noras prisidėti prie kiekvieno nario įgalinimo, kurti
bendruomenišką jaunimo organizaciją, įgalinančią visuomenę prasmingai gyventi be
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Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
svaigalų, yra priežastis, kuri paskatino mane kandidatuoti į Žingsnio valdybą. Tikiu, kad
mano sukaupta organizacinė patirtis, apie kurią kalbėjau pradžioje, mano stiprios
asmeninės savybės - kritinis mąstymas, gebėjimas kūrybiškai spręsti problemas,
atvirumas bei užsispyrimas, yra kertiniai elementai, kurie leistų man būti valdybos nariu,
kuriančiu pridėtinę vertę organizacijos ateičiai.
Įgalinti organizacijos narius kurti ir tobulinti Žingsnį. Toks yra mano, kandidatės į
Žingsnio valdybą, pagrindinis tikslas. Esu motyvuota prisidėti prie Žingsnio ateities
planavimo bei organizacijos strateginių klausimų sprendimo. Tačiau sprendimas yra Jūsų,
nariai, rankose. Todėl prašau kiekvieno palaikymo ir pasitikėjimo, kad visi kartu kurtume
blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę!

Saulė Šeputytė
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Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
LJS „Žingsnis“ visuotiniam suvažiavimui

REKOMENDACIJA
SAULEI ŠEPUTYTEI
2022-01-28
Kaunas
Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Kauno skyrius
rekomenduoja Saulę Šeputytę LJS „Žingsnis“ valdybos narės pareigas.
Nuo pat atėjimo į organizaciją, Kauno skyrių, Saulė rodė lyderiškas savybes, aktyviai
įsitraukė į skyriaus veiklą, šios savybės padėtų ir būnant valdyboje. Metus laiko
koordinavo Kauno skyrių, būdama koordinatore stengėsi neatsilikti nuo organizacijos ir
įnešti į skyrių kuo daugiau naujovių (kartu su partnere sukūrė skyriaus ketvirčių
aptarimo sistemą, atgalinio ryšio sistemą), aktyviai užsiėmė ne tik skyriaus reikalais, bet
ir įsitraukė į koordinatorių skambučius, prisidėjo prie koordinatorių gido kūrimo,
organizacijos strategijos kūrimo, rodė skyriaus nariams gero žingsniečio pavyzdį.
Koordinuodama skyrių aktyviai reaguodavo į žinutes, padėdavo komitetų
koordinatoriams tvarkytis su kilusiais nesklandumais. Racionaliai reaguoja į sudėtingas
situacijas (skyriaus mokymams persikėlus iš gyvo formato į nuotolinį, greitai sureagavo
ir padėjo išspręsti kilusius nesklandumus, kad mokymai įvyktų). Aktyviai įsitraukia į
darbo grupes, diskusijas ir turi daug minčių bei idėjų, kurias visuomet išsako. Turi tvirtą
nuomonę ir nebijo jos reikšti, tai daro konstruktyviai.
Taigi, LJS „Žingsnis“ Kauno skyrius skatina palaikyti Saulės Šeputytės kandidatūrą į LJS
„Žingsnis“ valdybos narės pareigas.

LJS ,,Žingsnis“ Kauno skyriaus

Kotryna Markevičiūtė

koordinatorius
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