
GABRIELĖ KUČYTĖ

2013 m. vasaris – dabar Lietuvos skautijos narė.
2017 m. sausis – 2018 m. gruodis Panevėžio krašto
patyrusių skautų štabo narė. Nuo 2017 m. gruodžio mėn.
štabo pirmininkė.
2019 m. spalio 19 d. – dabar Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentė.
2019 m. lapkritis – dabar Panevėžio miesto savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos narė.
2019 m. lapkritis – dabar Panevėžio miesto savivaldybės
Švietimo skyriaus tarybos narė.
2020 m. sausis – 2020 m. gruodis Panevėžio miesto
savivaldybės JNVO projektų vertinimo komisijos narė.
2020 m. kovas – dabar Panevėžio vietos veiklos grupės
Valdybos narė.
2022 m. kovas - Lietuvos skautijos kontrolės komisijos
narė.

Organizacijos valdymas
Strategijos įgyvendinimas
Veiklų koordinavimas
Žmogiškųjų išteklių koordinavimas
Projektų rengimas, valdymas
Biudžeto planavimas, valdymas
Organizacijos administravimas
Advokacija
Atstovavimas savivaldybės institucijose
Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis
ir privačiu sektoriumi
Jaunimo politikos išmanymas

DARBO PATIRTIS
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“ 
Organizacijos vadovė. Projektų vadovė. 2019 m. lapkričio 3 d. - dabar

KONTAKTAI

IŠSILAVINIMAS
Panevėžio 5 - oji gimnazija
Vidurinis išsilavinimas (2016-2020)

Vilniaus universitetas
Socialinė politika, socialinių mokslų
bakalauras (2021-2025) (nebaigtas)

Esu pirmo kurso Vilniaus universiteto, socialinės politikos studentė.
Vadovauju didžiausiai Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo
organizacijai Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis
stalas“. Taip pat esu skautė ir priklausau Lietuvos skautijai, kurioje
aktyviai savanoriauju ir dirbu su vaikais nuo 14 - 18 m. 
Savanorystė ir darbas jaunimo organizacijose suteikė man projektų
valdymo patirties. Šios veiklos dėka išmokau dirbti komandoje ir jai
vadovauti, priimti strateginius sprendimus ir spręsti organizacijos
problemas bei kilusius iššūkius.

+37060162235

gabrielekucyte@gmail.com

Panevėžys, Vilnius

SAVANORYSTĖ

Kalbos
Lietuvių - gimtoji
Anglų - B2
Rusų - B1

Baigti mokymai

Nuotolinių video mokymų projekte
Pedagogas.lt išklausė tobulinimosi e-
programą:Apie vaikų pyktį 2021 m. liepos
mėn. 
Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose
www.pedagogas.lt: Pagrindiniai
paauglystės etapai 2021 m. liepos mėn.

Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Aukštas lygmuo: Excel, Word,
PowerPoint, Zoom.
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Kandidatės į LiJOT Valdybą Gabrielės Kučytės 

Motyvacinis laiškas 

2022-04-04 

Aš esu Gabrielė Kučytė ir kreipiuosi į Jus kaip kandidatė užimti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau -LiJOT) Valdybos narės pareigas. 

Esu Socialinės politikos Vilniaus universiteto socialinės politikos bakalauro programos 

pirmo kurso studentė, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" (toliau-PAS) 

prezidentė, Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - SJRT) narė ir 

Lietuvos skautijos kontrolės komisijos narė. 

2013 m. įsitraukiau į jaunimo organizacijų veiklas, kai tapau Lietuvos skautijos nare. 

Skautai padėjo suformuoti mano vertybes, išmokė sąžiningai atlikti visas pareigas bei gerbti 

vyresniuosius. Skautuose išmokau klysti, mokytis iš padarytų klaidų ir prisiimti atsakomybę už 

jas. 2017 m. tapau Panevėžio patyrusių skautų štabo nare, o 2018 m. - pirmininke. Tai nuostabi 

proga, kurią tiesiog privalėjau išnaudoti. 

Pasisėmusi daug patirties, žinių ir idėjų, nusprendžiau jas panaudoti praktiškai ir 2018 m. 

kartu su štabu ėmiausi įgyvendinti projektą ir organizuoti dieninę stovyklą miesto jaunimui nuo 

14 iki 18 metų, pavadinimu „Skautų Akademija". Džiaugiuosi galėdama pasakyti,jog ši iniciatyva 

kitų skautų yra vykdoma iki šiol. Man labai svarbu skatinti jaunus žmones daryti gerus darbus, 

padėti jiems atrasti save ir ištiesti pagalbos ranką. Stovyklos tikslas buvo supažindinti 

panevėžiečius su skautų veikla, didinti jaunimo įsitraukimą į neformalųji švietimą. Ši mano veikla 

nebuvo nepastebėta -netrukus po to gavau pasiūlymą kandidatuoti į PAS prezidentės pareigas. 

Pradėjusi vadovauti PAS nesupratau, kur veliuosi ir kas manęs laukia. Jei tik kas nors būtų 

papasakojęs, kokius iššūkius ir sunkumus turėsiu iveikti stojusi už organizacijų sąjungos vairo -

bučiau atsisakiusi vadovauti organizacijai. Bet ar buvo verta? Galiu drąsiai pasakyti - taip. 

Pasisėmiau tiek patirties, kiek neįmanoma įgauti mokyklos suole per visus dvylika metų. 

Organizacijai pradėjau vadovauti sunkiu laikotarpiu, sąjunga buvo palikta skolose su nepasiektais 

projektų ir organizacijos strategijos rodikliais. Tuo metu dar nebuvau registruota Registrų centre 
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kaip oficiali organizacijos vadovė, todėl galėjau viską mesti ir palikti tvarkytis su skolomis buvusi 

organizacijos vadovą. Bet to nepadariau, nes jaučiau pareigą prieš Asamblėją ir organizacijų 

vadovus, kurie mane išrinko. Skolos buvo grąžintos, o net ir esant pandeminei situacijai 

organizacija stiprėjo ir augo. Augo ir PAS bendruomenė - prie mūsų prisijungė 6 jaunimo ir su 

jaunimu dirbančios organizacijos, PAS biudžetas išaugo dvigubai, pasiekiami visi projektų 

rodikliai. Panevėžio miesto savivaldybė atsižvelgia į PAS teikiamus siūlymus. Visko nepasiekiau 

viena ir visų laurų sau neprisiimu: esu be galo dėkinga visai PAS komandai-Valdybai, Biurui be 

kurių tikrai nebūčiau tiek pasiekusi. 

Tapusi PAS vadove pradėjau organizacijai atstovauti ir LiJOT Asamblėjose, darbinėse 

grupėse ir kituose formatuose. Aktyviai dalyvavau LiJOT vykdomo projekto „Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas" regioninių 

jaunimo reikalų komitete, kuriame kartu su kolegomis dalinomės gerosiomis Panevėžio miesto 

jaunimo politikos patirtimis. Taip pat projekto metu turėjau galimybę susipažinti ir su kitų 

savivaldybių problemomis. Būtent šio projekto metu ir gimė idėja sukurti Apskrities jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau -AJOT) modelį, kurio pilotinį projektą šiuo metu įgyvendina PAS. 

Džiaugiuosi matydama ir pirmuosius rezultatus. Esu pasiruošusi dalintis šia gerąja praktika ir 

su kitomis Savivaldybės organizacijų tarybomis. 

Kandidatuoju į LiJOT Valdybą, nes noriu dar aktyviau prisidėti prie regioninės jaunimo 

politikos gerinimo. Esu pasiruošusi dirbti ir su SJOT, ir su SJRT. Taip pat matau didelę prasmę 

bei praktinę naudą LiJOT Valdyboje esant žmogui, kuris turėtų pakankamai patirties ir žinių 

kuruoti regioninius klausimus. 

Šie metai SJOT yra svarbūs, nes 6 stalai įgyvendina jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo 

stiprinimo projektą, kurio vienas iš prioritetų yra organizuoti bendras veiklas su apskrityje 

veikiančiais SJOT arba SJRT. Po šių projektų įgyvendinimo stalams ir jų partneriams 

dalyvavusiems projekte reikės jvertinti, kokią naudą atnešė projektas, kokie žingsniai seka 

toliau. 

Būdama LiJOT Valdybos nare sieksiu užtikrinti reguliarius SJOT susitikimus, kurių 

metu SJOT galės dalintis gerosiomis patirtimis. Siūlysiu, kad SJOT susitikimuose dalyvautų ir 

nacionalinių organizacijų atstovai, siekiant dar aktyviau kurti bendradarbiavimo galimybes tarp 

SJOT ir nacionalinių organizacijų. Toks modelis padėtų tiek SJOT, tiek nacionalinėms 
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organizacijoms, kurių dažnas padalinys glaudžiasi po SJOT skėčiu. Esu pasiruošusi dirbti ne 

tik su SJOT, kurios yra LiJOT narės, bet taip pat dirbsiu su tomis, kurios yra LiJOT stebėtojos. 

Esu pasiruošusi aktyviai veikti siekdama užtikrinti, kad bent dalis jų taptų LiJOT narėmis. 

Vis mažiau SJOT dalyvauja Jaunimo reikalų agentūros organizuojamame veiklų 

programos konkurse, todėl sieksiu suteikti metodinę pagalbą SJOT projektų administravimo 

klausimais, kad daugiau SJOT galėtų pasinaudoti finansavimo galimybėmis. Matau prasmę, kad 

SJOT ieškotų finansavimo galimybių ir bendradarbiautų su savivaldybe, siekiant kad SJOT 

gautų ne tik projektinį finansavimą iš savivaldybės. 

Sieksiu, kad SJOT, kurios įgyvendino jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo 

apskrityje projektus, turėtų galimybę pasidalinti projekto rezultatais su kitomis SJOT ir SJRT.

Kviesiu projekte dalyvavusias SJOT ir SJRT nenumesti sukauptos patirties bei skatinsiu 

diskusiją, kurios metu plačiau kalbėsimės apie mūsų kryptį jaunimo politikos kontekste. 

Manau, kad mano sukaupta patirtis dirbant su SJOT yra pakankama, kad galėčiau 

atstovauti SJOT ir regioninės politikos klausimams LiJOT Valdyboje, todėl keliu savo 

kandidatūrą į LiJOT Valdybos narės pareigas ir prašau jūsų palaikymo. 

Gabrielė Kučytė 
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