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Gabija Pakatiliūtė
Kandidatė į LJS „Žingsnis“valdybą

Savanorystės patirtis

• Mokinių savivaldų konsultavimas ir pagalba sprendžiant iškilusias
problemas
• Komandos formavimo mokymų vedimas
• Renginių organizavimas

Mokinių savivaldų, rinkodaros komiteto koordintorė | 2018/09 - 2020/09
Lietuvos moksleivių sąjunga

Joniškio „Aušros“ gimnazija

Joniškio Algimanto Raudonikio meno
mokykla

Vidurinis išsilavinimas

Meno mokyklos diplomas
Muzikos skyrius

2019 - dabar

2011 - 2018

Lietuvių k. - gimtoji

Anglų k. - B2

Rusų k. - B2

Kalbos

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Jaunųjų patarėjų tarybos narė | 2022/06 - 2023/06

Joniškio rajono savivaldybė

Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė | 2021/04 - 2023/04

• Pagalba kuriant švietimo, kultūros, aplinkosaugos projektus
• Pagalba organizuojant renginius

• Pagalba su projektų rašymu
• Projektų vertinimas

Komunikacijos koordinatorė | 2021/08 - 2023/08

Jaunimo Europos komanda
• Pamokų ir renginių organizavimas bei vedimas
• Komunikacijos komiteto koordinavimas

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ | 2018/11 - dabar

Joniškio „Saulės“ skyriaus koordinatorė | 2018/11 - 2019/11

Joniškio skyriaus koordinatorė | 2019/11 - 2022/03
• Komandos veiklų koordinavimas
• Pagalba nariams puoselėjant organizacijos vertybes
• Bendradarbiavimas su kitais skyriais, jų koordinatoriais

Mokymų vedėja | 2020/08 - 2022/08
• Dalyvavimas Train new trainers mokymuose
• Train new trainers mokymų vedimas
• Mokymų skyriams vedimas
• Būsimų ekspertų mokymų vedimas

Administracijos narė | 2022/04 - 2022/10
• Nacionalinių skambučių organizavimas
• Plėtros komiteto darbų vykdymas

Platformos koordinatorė | 2022/10 - dabar
• Rizikų stebėjimas ir jų valdymas esant poreikiui
• Komandos komunikacijos užtikrinimas
• Komandos kultūros formavimas

Apie mane
Esu motyvuota ir atsakinga, aktyviai domiuosi jaunimo politika,
noriai naudojuosi esamomis tobulėjimo galimybėmis ir skatinu tai
daryti aplinkinius. 

Papildoma

2022/06 - 2023/06

Nacionalinė moksleivių akademija
Lietuvių filologijos sekcijos mokinė

2022
Jaunimo metų ambasadorė

Jaunimo savanoriška tarnyba

Joniškio Algimanto Raudonikio
meno mokyklos atviras jaunimo
centras

2021/04 - 2021/10



Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Visuotiniam suvažiavimui

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Pirmininkui

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nariams

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ nariams

Kandidatės į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją

Gabijos Pakatiliūtės

MOTYVACINIS LAIŠKAS

2023 m. sausio 27 d.

Aš, Gabija Pakatiliūtė, prisistatau jums kaip kandidatė į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“
(toliau - Žingsnis) Valdybą. Vadovaudamasi organizacijos vertybėmis, noru tobulėti ir savo
sukaupta patirtimi Žingsnyje bei kitose organizacijose, tikiu, kad galiu dar labiau prisidėti prie
Žingsnio tobulėjimo.

Pirmoji mano pažintis su organizacija įvyko prieš kiek daugiau ne prieš keturis metus, 2018 metų
rugsėjį, kai sudalyvavau Joniškio „Saulės“ skyriaus steigiamuosiuose mokymuose. Po šių
mokymų tapau skyriaus jaunesniąją koordinatore ir, būdama aštuntokė, pradėjau kaupti savo
žinių bei kompetencijų bagažą, kuris per visus metus tik pildėsi. Nuo pat pirmųjų savanorystės
dienų noriai įsitraukiau į organizacijos nacionalines veiklas, aktyviai domėjausi kitų skyrių
gerosiomis praktikomis ir bandžiau jas pritaikyti savo koordinuojamoje komandoje. Tuo metu jau
užtikrintai žinojau, kad Žingsnis yra vieta, kurioje noriu likti ilgam, tik niekada negalėjau
nuspėti, kiek daug dar patirsiu ir išmoksiu. Baigusi koordinuoti „Saulės“ skyrių, perėmiau
Joniškio skyriaus koordinavimo vairą, turėjau galimybę susipažinti su nauja komanda, keisti
narių požiūrį į organizaciją, kurie tuo metu buvo dar stipriai susikoncentravę tik į stovyklų
vykdymą bei formuoti visiškai naują komandos kultūrą. Tačiau veiklos, prie kurių prisidėjau,
neapsiribojo tik skyriumi - prisidėjau prie daugelio darbo ir organizacinių grupių, aktyviai
vedžiau mokymus, įsitraukiau į nacionalinius renginius, nuolat mokausi iš kitų Žingsniečių ir
kėliau sau iššūkius, jog iš šių patirčių galėčiau pasiimti viską, ką galiu. Taip pat, prisijungiau prie
administracijos, kur tapau plėtros komiteto nare, o po pusės metų turėjau galimybę užimti ir
platformos komandos koordinatorės pareigas.

Per visus savanorystės metus mačiau, kaip keitėsi organizacija ir galiu drąsiai teigti, jog visada
tikėjau mūsų stiprybe bei gebėjimu prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių. Manau, kad šiuo metu
judame gera linkme - didžiuojuosi nariais, kurie nepraranda entuziazmo bei tiki mūsų misija ir
visomis pastangomis bando ją įgyvendinti. Man rūpi Žingsnio ateitis, todėl viliuosi, kad savo
nuoširdžiu darbu bei atsidavimu šiai organizacijai, galiu prisidėti prie to, jog Žingsnis gebėtų
daryti didesnę įtaką jaunimui bei augintų savimi pasitikinčius, sąmoningus ir atvirus žmones.
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