
Šioje organizacijoje esu sukaupusi nemažai patirties, kuri, mano
nuomone, gali reikšmingai prisidėti prie organizacijos gyvavimo ir
augimo. Esu atsakinga, kantri, organizuota ir atvira, gebu sklandžiai
planuoti savo laiką bei aiškiai komunikuoti. 

Diana
Masiliūnaitė
KANDIDATĖ Į LJS „ŽINGSNIS“  VALDYBĄ 

PATIRTIS

APIE MANE

VIDINIŲ RYŠIŲ KOMITETO NARĖ   |    LJS „ŽINGSNIS“
ADMINISTRACIJA

2020.10.05 - 2022.09.10
Sklandžios vidinės komunikacijos užtikrinimas.
Bendravimas su organizacijos skyriais. 
Skyrių koordinatorių konsultavimas. 

NARĖ   |    LJS „ŽINGSNIS“ KAUNO SKYRIUS

2017.04.29 - 2022.09.10
Savaitgalinių stovyklų organizavimas ir vykdymas.
Trumpų renginių organizavimas ir vykdymas. 
Kultūros ir laisvalaikio komiteto koordinavimas.
Ryšių su visuomene komiteto koordinatoriaus laikinas pavadavimas. 
Skyriaus koordinatoriaus laikinas pavadavimas. 

KOORDINATORĖ   |    LJS „ŽINGSNIS“ KAUNO SKYRIUS

2018.10.24 - 2019.11.27
Komandos veiklos organizavimas. 
Sklandaus skyriaus darbo užtikrinimas. 
Archyvų ir dokumentų  tvarkymas.
Skyriaus narių nuomonės atstovavimas.

MOKINIŲ SAVIVALDOS PIRMININKĖ   |    KAUNO JURGIO
DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

2017.09.10 - 2018.06.15
Mokinių savivaldos veiklos koordinavimas. 
Mokyklos renginių organizavimas. 
Mokinių nuomonės surinkimas ir atstovavimas.

PREVENCIJOS EKSPERTĖ   |    LJS „ŽINGSNIS“ 

2022.09.10 - DABAR  
Vykdomų prevencinių veiklų efektyvumo užtikrinimas. 
Komandos konsultavimas dėl prevencinės veiklos įgyvendinimo.

(+370) 68425683 

lusaitediana@gmail.com

fb.me/diana.masiliunaite

KONTAKTAI

KALBOS

(B2)

(A2)

Gimtoji: lietuvių

Anglų kalba

Rusų kalba

Vidurinis

IŠSILAVINIMAS

Kauno Maironio universitetinė
gimnazija

KITOS PATIRTYS ORGANIZACIJOJE

„TRAIN NEW TRAINERS” MOKYMAI

2021.08.16 - 2021.08.21

„BŪSIMŲ EKSPERTŲ MOKYMAI”

2022.08.01 - 2022.08.06

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005482895928


Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Kandidatės į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją

Dianos Masiliūnaitės

MOTYVACINIS LAIŠKAS

2023 m. sausio 27 d.

Sveiki, žingsniečiai, draugai, bendražygiai. Aš, Diana Masiliūnaitė, kreipiuosi į jus kaip
kandidatė į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – Žingsnis) valdybą. Kreipiuosi, nes
tikiu, kad jūsų palaikymas gali suteikti man galimybę panaudoti sukauptą ilgametę patirtį bei
stiprią vidinę motyvaciją reikšmingai prisidedant prie Žingsnio strateginių sprendimų,
padėsiančių įtvirtinti ir auginti organizaciją bei jos narius.

Žingsnio misija, vizija bei vertybės – jų puoselėjimas ir siekis jas ugdyti visuomenėje –
ilgą laiką buvo ir tebėra pagrindinė mano motyvacija aktyviai įsitraukti į organizacijos veiklą.
Turiu pripažinti, kad taip buvo ne visuomet – prie Žingsnio prisijungiau 2017 metais, kai dar
mokiausi septintoje klasėje – tuomet dar nepilnai supratau kur ir kodėl atėjau. Tačiau netrukus
pajutau, kokios mano širdžiai artimos yra Žingsnio vertybės ir tikslai bei kaip ši organizacija
padeda man augti ir tobulėti. Tęsiant veiklą mačiau ne tik kaip keitėsi bei formavosi mano pačios
asmenybė, tačiau ir kokią įtaką organizacija galėjo daryti kitiems. Teko stebėti ne vieną narį ar
veiklų dalyvį, čia atradusį saugumą, priėmimą ir šviežesnį požiūrį į buvimą blaiviu, atviru,
tolerantišku, bendruomenišku, atsakingu bei sąmoningu jaunuoliu. Taigi, mane stipriai
motyvuoja noras ne tik savo gyvenimą grįsti šiomis vertybėmis, tačiau ir visokeriopai prisidėti
prie jų skleidimo kuriant veiksmingas, mokslu grįstas ir realų pokytį kuriančias veiklas.
Ateinančius du metus noriu susitelkti būtent į šio tikslo siekimą, o tam geriausias sąlygas
suteiktų valdybos narės rolė, leidžianti aktyviai dalyvauti sprendimų, lemiančių organizacijos
ateitį ir kartu teigiamą poveikį visuomenei, priėmime.

Tikiu, kad esu sukaupusi reikiamos patirties ir išsiugdžiusi savybes, kurias, kaip valdybos
narė, galėčiau našiau išnaudoti organizacijos naudai. Būdama Kauno skyriuje pusmetį
koordinavau kultūros ir laisvalaikio komitetą, vėliau daugiau nei metus koordinavau skyriaus
veiklą. Po kurio laiko šias patirtis pakartojau eidama laikinosios skyriaus koordinatorės ir
laikinosios ryšių su visuomene komiteto koordinatorės pareigas. Vėliau, prisijungusi prie
administracijos, užėmiau vidinių ryšių komiteto atstovės rolę, prisidėjau prie kelių darbo ir
organizacinių grupių. Veikdama šiose rolėse įgijau ir nuolat tobulinau įvairius gebėjimus:
išmokau aiškiai ir konkrečiai formuluoti mintis, sklandžiai planuoti laiką bei dėlioti prioritetus,
moderuoti diskusijas, geriau valdyti savo emocijas. Šios kompetencijos padėjo išryškėti mano
asmenybėje slypėjusioms savybėms, tokioms kaip lyderystė, proaktyvumas, organizuotumas,
disciplinuotumas, atvirumas, atsakingumas. Manau, kad šios savybės ir kompetencijos yra
tinkamos, naudingos ir reikalingos valdybos nariui ir tikiuosi, kad suteiksite man galimybę juos
realizuoti dirbant organizacijos labui.
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Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Žingsnį matau ne tik kaip neatsiejamą savo gyvenimo dalį, mylimą bendruomenę ir
nuolatines galimybes tobulėti. Ši organizacija, o tiksliau, jos nariai, yra daug daugiau: mes
sukaupėm daug patirties ir nemenką drąsą pradėti didelius pokyčius, kurie, esu įsitikinusi, veda
link kai ko labai labai pozityvaus. Žinoma, įžvelgiu praeities spragas ir tobulintinas sritis, tačiau
tikiu ir viliuosi, kad su aiškiais tikslais bei motyvuotais nariais galime tapti organizacija,
padėsiančia jauniems žmonėms susikurti tvirtą vertybinį pamatą, vertinti sveikesnį gyvenimo
būdą bei atrasti šiltą, palaikančią bendruomenę. Bendruomenę, kuri skatina geriau pažinti save,
tobulėti ir gyvenimą grįsti sąmoningais pasirinkimais. Bendruomenę, auginančią atsakingus
darbuotojus, nuoširdžius draugus, tolerantiškus piliečius. Manau, kad prie šios vizijos siekimo
šiuo metu efektyviausiai galėčiau prisidėti iš valdybos narės pozicijos, todėl dar kartą kreipiuosi į
jus, žingsniečiai, kviesdama pasitikėti ir suteikti man galimybę išnaudoti sukauptą patirtį kuriant
bendruomenišką jaunimo organizaciją, įgalinančią visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

Diana Masiliūnaitė
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