Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Esu Eimantas Butkus - trečio kurso studentas, kuris savanoriška veikla siekia spręsti visuomenės
socialines problemas ir sukurti sąlygas kitų tobulėjimui. Po ilgų apmąstymų tvirtai nusprendžiau
tęsti šios Valdybos pradėtus titaniškus darbus ir kandidatuoti į LKJBS „Žingsnis“ pirmininko
poziciją, o šiame laiške išdėstysiu argumentus, kodėl, mano nuomone, esu tinkamas ją užimti.
Pirmiausia, esu aktyvus ir patyręs žingsnietis. Nors organizacijoje esu tik nuo 2017 metų pradžios,
jau spėjau save išbandyti įvairiose situacijose. „Sniego gniūžtės“ stovyklose savanoriavau vadovo,
personalo, direktoriaus rolėse tiek Kauno skyriuje, tiek kituose „Žingsnio“ skyriuose, todėl
patyriau šią stovyklą iš įvairių pusių ir suprantu skyrių kultūrinius skirtumus bei metodikos
niuansus. Šia sukaupta patirtimi ir teorinėmis metodikos žiniomis dalinuosi, važiuodamas į skyrių
mokymus su administracija. Kauno skyriuje metus sėkmingai ėjau vyresniojo koordinatoriaus
pareigas ir per šį laikotarpį įtvirtinau bei sustiprinau jau pradėtą taikyti komitetų struktūrą,
sukūriau pamatus ir gaires efektyvesniam ir kokybiškesniam skyriaus veikimui ir veiklų
koordinavimui bei organizavau visuotinius mokymus visiems „Žingsnio“ skyriams. Po
koordinatoriaus kadencijos prisijungiau prie administracijos ir ten toliau ieškau būdų darbo
efektyvinimui bei prisidedu prie organizacijos tobulinimo ir iškylančių problemų sprendimo.
Antra, eidamas į šias pareigas turiu išsikėlęs aiškius asmeninius tikslus bei veiklos kryptis
„Žingsniui“. Keliaudamas per skyrius ir kitais būdais kaupdamas organizacinę patirtį pastebėjau,
kad visi kartu turėtume labiau skatinti bendruomeniškumą, nes visgi visi dirbame dėl to paties
tikslo. Tapęs pirmininku, siekčiau aktyvesnio patirties dalinimosi ir bendradarbiavimo tarp skyrių,
reguliarių nacionalinių renginių vykdymo ir aktyvios pagalbos iš administracijos visus metus, kad
bendrai įrodytume, jog esame išskirtinai tvirta bendruomenė. Taip pat pastebėjau, kad neretai
savanoriai jaučiasi pavargę nuo nuolatinių „Sniego gniūžčių“ ir laukia naujos veiklos, todėl
siekčiau plėsti mūsų veiklos spektrą ir parodyti, kad „Žingsnis“ neapsiriboja tik „Sniego gniūžtės“
programa ir skatina blaivų gyvenimo būdą įvairiais metodais. Žinoma, į šias pareigas kandidatuoju
turėdamas ir asmeninių užmojų. Pirmininko rolė man būtų nauja platforma tobulėti, išreikšti save
ir pritaikyti tiek pačiame „Žingsnyje“, tiek kitose veiklose įgautas žinias bei įgūdžius.
Trečia, papildomose veiklose įgijau daug aktualios patirties bei turiu sukurtas sąlygas toliau
tobulėti ir parnešti žinias į „Žingsnį“. Būdamas administracijoje pastebėjau, kad mes dar turime
stipriai patobulėti iš organizacinės pusės, todėl, manau, kad mano patirtis dalyvaujant
kūrybiniuose verslumo projektuose, pavyzdžiui, „Demola“ ir „InChallenge“, patirtis dalyvaujant
įvairiuose asmeninių kompetencijų ugdymo, projektų valdymo bei komandos koordinavimo
mokymuose, žinios, įgautos universitete papildomai mokantis projektų valdymo bei žmonių
išteklių vadybos, atneštų didelę naudą darant mūsų organizaciją produktyvesnę ir tvirtesnę. Taip
pat tikiu, kad mano patirtis verslo ir IT projektų pasaulyje bei vertingi ryšiai padėtų skyriams tapti
savarankiškesniais ir stipresniais, niekada neprarandant unikalios „Žingsnio“ šilumos ir artumo.
Galiausiai, iš visų šių patirčių, žinių, savybių ir išsikeltų tikslų, manau, svarbiausias yra nuoširdus
atsidavimas „Žingsniui“ ir jo misijai. Šios pareigos man būtų didi garbė ir tikras iššūkis. Tačiau tikiu,
kad su Valdybos, administracijos, skyrių narių ir nepriklausomų žingsniečių pagalba galime
bendromis jėgomis iškelti „Žingsnį“ į tokias aukštumas, kokiose dar nesame buvę!
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