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Šiuo laišku išreiškiu savo norą kandidatuoti į KK SA prezidento pareigas.

Sveiki, esu Mantas Gedrimas, pirmo kurso Technologijų fakulteto,
multimedijos technologijų studijų programos studentas. Visada aktyviai ieškau veiklų, kuriose
galėčiau save realizuoti, tobulėti kaip asmenybė ir dalintis turimomis žiniomis su kitais, todėl
įstojus į Kauno kolegiją, keliai mane atvedė į studentų atstovybę. Prieš atvykstant į Kauną
studijuoti, buvau aktyvus VšĮ „Bėgimo klubas“ narys, o dėl savo užsidegimo ir noro stiprinti
organizaciją buvau išrinktas tarybos nariu. Savanoriškas darbas ten, padėjo ugdyti ir stiprinti darbo
komandoje bei bendravimo įgūdžius.
Atstovybėje esu nuo šių metų rugsėjo mėnesio. Per tuos nepilnus metus
aktyviai įsijungiau į KK SA veiklą ir buvau pastebimas (daugiau ar mažiau) praktiškai visur –
pradedant įvairiais šventinių dienų minėjimais, baigiant direktorato ar LSS tarybos posėdžiais. Per
tą ganėtinai trumpą laikotarpį aš sugebėjau pastebėti, kokios problemos kyla organizacijos viduje,
kokie priimti sprendimai veikė arba neveikė, kurias veiklų sritis reikia stiprinti. Kandidatuoju tam,
kad kartu su nauja komanda ir kitais nariais padarytume teigiamų pokyčių ir nebekartotume
praėjusių metų valdžios klaidų, įgyvendintume savo vizijas ir atsigrežtume ten, nuo kur viskas
prasidėjo – studentų atstovavimo. Noriu, kad studentų balsas būtų išgirstas ir į jį būtų atsižvelgta,
kad kiekvienas studentas nebijotų išsakyti juos kamuojančių problemų, savo nuomonės ir
pastebėjimų. Sieksiu, kad apie Kauno kolegijos studentų atstovybę (kaip stiprią organizaciją, o ne
renginių organizavimo būrelį) žinotų tiek studentai, tiek studentiška veikla besidomintys žmonės.
Stovėti už kelias dešimtis narių vienijančios jaunimo organizacijos vairo –
didelė atsakomybė. Tam reikia tvirtų rankų, kurios galėtų tą vairą laikyti ir važiuoti sunkiu, kartais
vingiuotu, o kartais tiesiu keliu, išsikeltų tikslų link. Esu įsitikinęs, kad kartu su savo komanda
esame pakankamai kompetetingi ir motyvuoti darbui. Tikiu, kad kiekvienas komandos narys į savo
pareigas žiūrės atsakingai ir su kiekviena diena tobulės tiek kaip koordinatorius ar vadovas, tiek
kaip asmenybė.
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