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Mina, Karmen Vagula, soovin kandideerida Nõmme Õpilasesinduste Liidu esimehe ja
aseesimehe kohale järgnevaks 2018/2019 tegevusaastaks. Avalduse juurde kuuluvad ka
motivatsioonikiri ja sooviuskiri.
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Motivatsioonikiri
Mina, Karmen Vagula, soovin kandideerida Nõmme Õpilasesinduste Liidu esimehe ja
aseesimehe kohale 2018/2019 tegevusaastaks.

Minu aktivisti tee algas 2011. aastal Rahumäe Põhikoolis, kui läksin 5. klassi õpilasena enda
klassi esindama kooli õpilasesindusse. Sellest ajast on saadik aktivisti elu käinud minuga
käsikäes ja olnud üks minu suurimatest kirgedest.

Nõmme Õpilasesinduste Liiduga liitusin juba 4 aastat tagasi, olles ise alles 8. klassi õpilane.
Ma olen selle nelja aasta jooksul panustanud organisatsiooni väga palju oma aega ja
motivatsiooni, näinud vaeva ning teinud palju tööd, kuid see kõik, mida ma juba teinud olen
jääb mulle väheseks ning ma tahan anda endast veel rohkem ja ma olen kindel, et koht
NÕEL-i juhatuses annab mulle selleks võimaluse.

Neli õppeaastat NÕEL-is on andnud mulle juurde palju enesekindlust, sõbrad kogu eluks,
meeskonnatöö oskuse, tõstnud pingetaluvust ning andnud suure kogemustepagasi tulevikuks.
Olen läbinud mitmeid meeskonnakoolitusi, mis mind aitavad kindlasti ka juhatuses tööd
tehes.

Lisaks NÕEL-ile olen saanud palju kogemusi muudes projektides, kus ma olen vabatahtlik
olnud, nt projektid Salliv Kool ja Lahe Koolipäev. Ma olen kindel, et minus on olemas need
omadused, mida vajab üks hea juht - ma olen suurepärane meeskonnamängija, kohusetundlik,
mulle meeldib teisi motiveerida ja teistele eeskujuks olla nii, nagu mulle on olnud eeskujuks
praegune ja eelmised juhatused.

Olen saanud palju motivatsiooni NÕEL-i aktivistidelt, kes on mind õhutanud kandideerima
NÕEL-i juhatusse. Tunnen, et see on minu koht ja luban, et minu peale saab kindel olla.
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Soovituskiri

Head juhti iseloomustatakse tragi, mitmekülgse ja loomingulise inimesena. Hea juht peab
olema võimeline leidma probleemidele lahendusi, genereerima ideid ning meeskonda
motiveerima. Tugev juht on sõbralik ning hooliv, kuid vajadusel võimeline ka kõvemat häält
tegema.

Karmeniga koos ürituste korraldamisel märkasin, kuidas tal jätkus jaksu võtta initsiatiivi ja
vastutust, et meeskonda edasi suunata. Karmen saab hakkama kõikide antud ülesannetega,
mis tema ette visatakse. Hindan kõrgelt inimesi, kelle peale saab igal hetkel loota. Karmen
on äärmiselt hooliv inimene - see väljendub tema suhtlemises oma sõpradega ja seda
hoolivust on märgata ka organisatsioonide vastu, milles ta on kaasa löönud. Karmenil on mitu
hobi, millele end pühendab, aga kõikidele leiab ta ka aega.

Nendel põhjustel julgen soovitada Karmen Vagulat NÕELa juhatusse. Näen, et Karmenil on
olemas see tahe ja potentsiaal juhtida edukalt ühte organisatsiooni.
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