Sveikiname! Tu gavai laišką.
Tai ne paprastas, o novatoriškas idėjas ir kritinio mąstymo tradicijas propaguojantis Kūrybinės raiškos centro (KRC) naujienlaiškis.
Tai laiškas Tau, su intencija informuoti tave apie ugdymosi galimybes, „leisti“ tobulėti, mokantis iš kitų įgyvendintų žygdarbių, iš Tavo ar
Tavo draugų, vaikų ar giminaičių būsimų patyrimų dalyvaujant jaunimo veikloje.
KRC erdvė – visuomet atvira Jūsų komentarams, idėjoms ir klausimams.
Su pagarba,
Kūrybinės raiškos centras
P.S. Pirmąjį leidinį siunčiame visiems, kurie per devynerius veiklos metus turėjo kažkokių ryšių su KRC.
Toliau naujienlaiškį siųsime tik tiems, kurie užsisakys jį internetinėje KRC svetainėje www.krc.lt

Naujienos

Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centras tampa Kūrybinės raiškos centru, pakeisti organizacijos įstatai, išrinktas naujas
organizacijos vadovas bei valdyba.
Kaip teigė Vytenis Kviklys, organizacijos įstatus nutarta keisti, nes jie nebeatitiko realybės. Roma Albrikienė, ilgametė KRC vadovė,
sakė, kad Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centras buvo įsteigtas 1999 metais kaip meno pakraipos mokytojų organizacija, o pastarųjų
metų patirtis parodė, kad organizacijos branduolys yra apie dvidešimt 16 – 27 metų amžiaus jaunų žmonių, kurie įgyvendina įvairias
jaunimo iniciatyvas, tarptautinius jaunimo mainus, mokymus, prižiūri ir puoselėja Kuršėnų miesto bendruomenės svetainę kuršėnai.lt,
teikia psichologinę pagalbą, plėtoja savanorystės idėjas ir pan. Organizacijos pavadinimą nutarta keisti, nes organizacijos veikla
išsiplėtė: KRC veiklose dalyvauja vis daugiau žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių (ne tik iš Šiaulių rajono ar Kuršėnų). KRC nariai
išsibarstę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Be to, „patogus ir smagus“ oficialus Kūrybinės raiškos centro sutrumpinimas – KRC.
Naujuoju KRC vadovu liepos 6-7 dienomis vykusiame visuotiniame KRC susirinkime dvejų metų kadencijai išrinktas Vytenis Kviklys, o
valdybos nariais – Agnė Navickaitė, Darius Simavičius, Lina Verseckaitė ir Kasparas Laureckis, kuris paskirtas organizacijos vadovo
pavaduotoju.
Naujas organizacijos pavadinimas bei įstatai įsigalios ir naujoji organizacijos vadovybė pradės veikti, kai bus įvykdyti visi įstatų
perregistravimo ir pavadinimo pakeitimo formalumai. Iki tol organizacijos vadovės pareigas ir toliau eis Roma Albrikienė.
Iki įstatų įsigaliojimo valdyba ir vadovas ruošia organizacijos metų planus, pasiskirstė atsakomybėmis ir jau dabar pradeda vykdyti
suplanuotus projektus.

KRC įkėlė koją į Vietnamą
Trys KRC atstovai – Edgaras Mankus, Vytenis Kviklys ir Laimonas Ragauskas dalyvavo rugsėjo 10 – 20 dienomis Vietnamo sostinėje
Hanojuje vykusiame seminare „Bendradarbiavimas dėl tobulėjimo“. KRC yra vienas šio Europos – Azijos jaunimo organizacijų
bendradarbiavimo projekto partnerių. Iš viso seminare dalyvavo aštuonių jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijų lyderių grupė iš
Lietuvos, kurios atranka ir parengimu rūpinosi KRC.
Rugsėjo mėnesį vykęs seminaras buvo viena iš projekto „Bendradarbiavimas dėl tobulėjimo“ dalių. Seminaro metu buvo siekta užmegzti
santykius tarp Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos, Vietnamo, Kambodžos ir Laoso jaunimo organizacijų atstovų bei pasidalinti patirtimi
neformalaus ugdymo srityje. Taip pat tikimasi, kad po šio seminaro vyks daugiau bendradarbiavimo projektų tarp Europos ir Azijos
valstybių jaunimo.
KRC atstovai seminaro metu pasiūlė jaunimo mainų (arba savanoriškos stovyklos) projektą, kurio metu jauni žmonės iš minėtų šešių
valstybių aplankytų tris kaimo vietoves Vietnamo, Kambodžo ir Laoso pasienio teritorijose. Šiose vietos bendruomenėse kartu su
vietiniais būtų tvarkoma aplinka, sodinamas miškas ar vykdoma kita panaši projekto veikla bei organizuojama informacinė kampanija
apie ekologines problemas ir klimato kaitą. Tokiu projektu susidomėjo visų seminare dalyvavusių šalių jaunimo organizacijų atstovai,
todėl nutarta atlikti parengiamuosius darbus šiam projektui įgyvendinti. Tikimasi, kad toks projektas galėtų būti įgyvendintas 2009
metais.
Rugsėjo mėnesį vykęs seminaras buvo vienas iš projekto „Bendradarbiavimas dėl tobulėjimo“ renginių. Pirmasis – seminaro
paruošiamasis susitikimas, kuriame dalyvavo ir Laimonas Ragauskas bei Roma Albrikienė jau buvo įvykęs birželio mėnesį. Gruodžio
mėnesį Magdeburge (Vokietijoje) įvyks seminaro įvertinimo seminaras, kurio metu bus įvertinta seminaro veikla bei įvertintos
tolimesnės naujai sugalvotų projektų plėtros galimybės. Šiame seminare dalyvaus Laimonas bei dar du seminare dalyvavę žmonės iš
Lietuvos.
Projekto „Bendradarbiavimas dėl tobulėjimo“ pagrindiniai koordinatoriai yra organizacija iš Vokietijos „LKJ Sachsen-Anhalt“, o projektą
finansuoja Europos Sąjungos programa „Jaunimas“.
Apie KRC atstovų nuotykius, išmokimus, patirtis galite skaityti vyrukų vestame internetiniame dienoraštyje, kuriame rasite ne tik
atsiliepimus, bet ir nuotraukas, video vaizdelius. Blog‘ą galite rasti internete: www.krc.lt
Vytenis Kviklys

Savanoris Robinas iš Vokietijos – jau Kuršėnuose!
Nuo rugsėjo pabaigos į Kuršėnus atvyko Robinas iš Vokietijos. 19 metų vaikinas Kūrybinės raiškos centre vykdys Europos savanoriškos
tarnybos projektą. Robinas padės įgyvendinti KRC vykdomus projektus, mokys kuršėniškius vokiečių kalbos, rašys internetinį dienoraštį
apie savo gyvenimą Kuršėnuose ir Lietuvoje, bendradarbiaujant su L.Ivinskio gimnazija padės vesti papildomo ugdymo užsiėmimus
„Projektomanai“.
Savanoriu ir jo darbais rūpinasi Kūrybinės raiškos centro nariai – Kasparas ir Agnė –, o jam kompaniją palaiko daugelis Kuršėnuose ar
Šiauliuose gyvenančių KRC narių. Robinas įsikūrė politechnikos mokyklos bendrabutyje, o kai kuriems kuršėniškiams jau įsiminė
vokiškais numeriais pažymėtas mėlynas automobiliukas, kurį su malonumu vairuoja pirmasis savanoris Kūrybinės raiškos centre iš
užsienio.
Robinas apie EVS ir kodėl jis Kūrybinės raiškos centre: Aš savanoriauju Kuršėnuose, nes noriu susipažinti su rytine Europos
dalimi. Manau, kad senosios Europos valstybės yra labai panašios į Lietuvą, bet noriu pamatyti naują, kitokią Europos pusę. Taip pat
mane labai domina buvusios Sovietų sąjungos valstybės ir jų kultūra. Taigi aš atvykau į Lietuvą, nes manau, kad čia, važiuodamas
dviračiu ar mašina, aš galiu grožėtis nuostabia gamta. Svarbiausia priežastis, kodėl aš atvykau į Kūrybinės Raiškos centrą, yra ta, kad
noriu pažinti skirtingus ir naujus žmones, įgyvendinti daugiašalį ar bendrą projektą su Lietuvos - Vokietijos jaunimu.
Savanorio kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kitas išlaidas finansuoja Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ (Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūra).

Dalyvavimas pilietiškumo link
2007 metų rugsėjo 23 – 30 dienomis Kūrybinės raiškos centras vykdė tarptautinius mokymus jaunimo lyderiams ir jaunimo
darbuotojams „Dalyvavimas pilietiškumo link“. Mokymuose dalyvavo žmonės iš 11 Europos šalių: Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos,
Moldovos, Azerbaidžano, Vengrijos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos ir Vokietijos. Mokymai vyko Tytuvėnuose (Kelmės raj.) ir Ginkūnuose
(Šiaulių raj.).
Kaip teigė projekto vadovas Laimonas Ragauskas, „neseniai įvykę mokymai yra trečioji ilgalaikio mokymų projekto „Dalyvavimas
pilietiškumo link“ dalis“. Pirmoji projekto dalis vyko 2006 metų pavasarį Trakuose. Jų metu dalyviams buvo suteikiamos žinios ir
įgūdžiai, kaip įgalinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti aktyviais piliečiais. Antroji projekto dalis buvo
dalyvių praktika, kurios metu jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai įgyvendino praktinius darbo su jaunais žmonėmis projektus.
Trečiosios mokymų dalies metu buvo siekiama įvertinti jaunimo darbuotojų ir jaunų lyderių praktiką (patirtį) siekiant įgalinti jaunus
žmones būti aktyviais piliečiais bei parengti rekomendacijas: kaip jaunų žmonių dalyvavimą nukreipti pilietiško dalyvavimo linkme.
Mokymų metu dalyviai dalinosi patirtimi naudodami atviros erdvės metodiką, diskutuodami darbo grupėse, susitikdami su jaunimo
organizacijų ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos nariais. „Tikimės, kad po šių mokymų užgims bent keletas idėjų bendriems
jaunimo projektams, kurie bus įgyvendinti artimiausioje ateityje“, – teigė Laimonas Ragauskas.
Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ bei Europos Tarybos jaunimo fondas.
Daugiau informacijos Jums gali suteikti:
Projekto vadovas Laimonas Ragauskas
Tel. 8657 94041
E-paštas: laimonas@krc.lt

Šiaulių rajono jaunimo
organizacijų kreipimasis
dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus paskyrimo
Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje
Šiaulių rajono savivaldybės merui Raimundui Jakučiui
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Šliautariui
Šiaulių rajono jaunimo organizacijos sveikina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pertvarką, pagal kurią naikinama vyriausiojo
specialisto jaunimo reikalams ir turizmui pareigybė, ir vietoj jos steigiamos dviejų vyriausiųjų specialistų pareigybės, iš kurių vienas
rūpinsis tik jaunimo reikalais. Jaunimo organizacijų atstovai džiaugiasi, kad turės partnerį savivaldybėje, kuris galės skirti daugiau laiko
jaunimo reikalams ir su kuriuo kartu bus galima spręsti jaunimui kylančias problemas Šiaulių rajone.
Remiantis LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktu, „su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant
ir derinant su jaunimu ar jaunimo organizacijų atstovais“. Šiaulių rajono jaunimo organizacijos mano, kad jaunimo reikalų
koordinatoriaus paskyrimas yra klausimas, kuris yra tiesiogiai susijęs su jaunimo reikalų tvarkymu Šiaulių rajone, todėl turi pagrindą
išreikšti savo nuomonę dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus paskyrimo.

•

Šiaulių rajono jaunimo organizacijų atstovai tikisi, kad jaunimo reikalų koordinatoriaus (JRK) pareigybę užims tinkamas kompetencijas
šiam darbui turintis žmogus, nes JRK užima labai svarbų vaidmenį vietos jaunimo politikos sistemoje. Šiaulių rajono jaunimo
organizacijų atstovai tikisi, kad žmogus, kuris užims JRK pareigybę Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje:
• gerai suvoks Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo politikos specifiką;
gebės bendradarbiauti su Šiaulių rajono jaunimo organizacijų atstovais ir sudarys sąlygas įtraukti jaunimo organizacijų atstovus į su
jaunimu susijusių sprendimų formavimą ir priėmimą Šiaulių rajone;
• gebės vykdyti jaunimo situacijos Šiaulių rajone tyrimus;
• gebės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje ir kitose institucijose;
• turės pakankamai žinių ir įgūdžių informuoti jaunus žmones (ypač mažiau galimybių turinčius jaunus žmones) apie jaunimo veiklos
galimybes;
• prisidės prie lėšų pritraukimo iš Vyriausybės, Europos Sąjungos ir privačių fondų skirtų jaunimo padėties Šiaulių rajone gerinimui.
Prašome Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skiriant jaunimo reikalų koordinatorių atsiklausti Šiaulių rajono jaunimo
organizacijų atstovų nuomonės (sušaukus jaunimo organizacijų sueigą arba Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos posėdį).
Šiaulių rajono jaunimo organizacijos:
Kūrybinės raiškos centras
Šiaulių rajono jaunimo centras
Pavenčių vidurinės mokyklos moksleivių klubas „Atskleisk save“
Moksleivių klubas „Šviesulys“
Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos nariai:
Agnė Navickaitė, Roma Albrikienė, Laima Leskauskienė, Alina Šimkevičiūtė

www.kursenai.lt – prisijunk ir tu!
Kursenai.lt - tai Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis – tai Tavo erdvė!
Mėgsti rašyti? Išmanai apie „kompus“? Gal nori išmokti? O gal turi minčių, idėjų susijusių su kursenai.lt ateitimi ir pasikeitimais? Tai
kodėl tu dar ne kursenai.lt komandos narys?
Kūrybinės raiškos centras organizuoja mokymus „Kuršėnai.lt komanda“
Mokymų tikslas – suformuoti naują kursenai.lt komandą ir į tinklalapį įnešti naujų minčių bei idėjų.
Jei tau nuo 14 iki 25 metų, esi kuršėniškis(ė), nori išbandyti save, prisidėti prie kursenai.lt tinklalapio plėtros ir susipažinti su
naujais bei įdomiais žmonėmis, pildyk anketą ir atsiųsk adresu kursenai@kursenai.lt. Atranka vyks iki spalio 8 dienos
ANKETĄ ir DAUGIAU INFORMACIJOS RASI www.kursenai.lt ir www.krc.lt tinklapiuose!

Pamačiau,atėjau, sudalyvavau!
Take a walk on the ritual side
Tema:
Apeigos ir papročiai skirtingose šalyse. Tai puikus kelias pažinti, charakterizuoti ir suprati kitus žmones, jų aplinkoje.
Apeigos ir papročiai kultūros simbolis, o šis projektas - galimybė, per įvairias veiklas sutikti ir giliau susipažinti su kultūrine įvairove.
Pagrindiniai tikslai:
-Palyginti šalių skirtingą papročių supratimą
-Palyginti kiekvienos šalies tipines tradicijas ir jų vertę kiekvienoje kultūroje
-Skatinti tarptautinį religinį dialogą
-Skatinti toleranciją ir abipusį supratimą per religiją
Kada?
Nuo 2007 gruodžio 7 -16 dienomis
Kur?
Italija – Alba (prie Torino)
Kas (partneriai)?
Bosnija, Kroatija, Italija, Serbija, Slovėnija ir Lietuva
Dalyviai:
16-19 jaunimas:
6 jauni žmonės ir 2 grupės vadovai.
Susidomėję ar norintys dalyvauti platesnės informacijos ir dalyvių anketų gali kreiptis į projekto koordinatorę Aliną Šimkevičiūtę, el.
paštas: alina@krc.lt

KRC stažuosis jauni, norintys veikti žmonės
Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūra sugalvojo, kaip „paaktyvinti“ jaunimėlį, kuris vis dar nelabai įsitraukia į aktyvias
veiklas. Norima jaunuoliams parodyti, ką siūlo ES programa „Veiklus jaunimas“ ir jos realias veiklos kryptis. To pasekoje yra
organizuojamos 1-2 dienų stažuotės jauniems, skirtingų regionų lyderiams. Jų metu jauni lyderiai gali apsilankyti organizacijose,
vykdančiose jaunimo mainus, iniciatyvas ar priimančiose EST savanorius, t.y. pamatyti, kaip viskas atrodo iš arti.
Kūrybinės raiškos centro iniciatyva yra organizuojami mokymai, įgyvendinami projektai ir kita jaunimo veikla. Kūrybinės raiškos centro
koordinuojamas, Kuršėnuose nuo šių metų rugsėjo 20 d. gyvena ir įvairias veiklas vykdo savanoris iš Vokietijos. Visa tai būtų naudinga
pamatyti stažuotojams. Todėl jie turės galimybę susipažinti su KRC vykdoma veikla iš arčiau, pasikalbėti su savanoriu iš Vokietijos (jis
papasakos apie savo tarnybą). Žinoma, įgytą patirtį ir žinias stažuotojai pabandys pritaikyti savo organizacijose.
Šiuo metu stažuotojų atvykimo laikas yra derinamas su atsakingais asmenimis. Tačiau planuojamas jaunų žmonių (stažuotojų)
atvykimas į KRC – spalio arba lapkričio mėnesį.

KRC naujienų laiško prenumerata
KRC naujienlaiškį galite užsisakyti tinklalapyje www.krc.lt, jeigu norite atsisakyti
newsletter@krc.lt , laiške reikia nurodyti savo el. paštą, kuriuo gaunate naujienlaiškį.

naujienlaiškio

parašykite

laišką

adresu:

Galite rašyti mums
Turite idėjų, pasiūlymų, norite sužinoti daugiau apie KRC, KRC veiklas, parašyti pagyros ar skundo žodį, kilo klausimų? – visa tai galite
padaryti rašydami mums el. paštu newsletter@krc.lt
Daugiau apie KRC
Kūrybinės raiškos centras yra nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kuri susikūrė 1999 m. Kuršėnuose. Tai yra neformalaus ugdymo
organizacija, kuri ugdo aktyvius, tolerantiškus, kritiškai mąstančius ir besimokančius jaunus žmones. Įgyvendinama savo veiklą
organizacija siekia prisidėti prie vietos bendruomenės plėtros.
Organizacija susideda iš savanorių jaunų lyderių ir jaunimo darbuotojų, kurie įgyvendina veiklą, skirtą 15 – 25 metų amžiaus jauniems
žmonėms. Organizacija siekia sukurti erdvę jaunų žmonių saviraiškai, iniciatyvai ir mokymuisi, atsižvelgiant į jų poreikius. Kūrybinės
raiškos centras bendradarbiauja su vietos ir užsienio organizacijomis, vykdo tarpkultūrinį mokymą ir siekia prisidėti prie jaunimo
politikos regione plėtros.
Kūrybinės raiškos centras vykdo įvairaus pobūdžio veiklas:
•mokymų, seminarų ir kitų ugdomųjų renginių organizavimas.
•parama įgyvendinant jaunimo iniciatyvas;
•jaunimo mainų organizavimas;
•Europos savanorių tarnybos savanorių siuntimas ir priėmimas;
•vietos bendruomenės tinklapio www.kursenai.lt administravimas ir išlaikymas;
•psichologinės paramos jauniems žmonėms teikimas;
•diskusijų politiniais-pilietiniais klausimais organizavimas (Civitas klubas);
Kūrybinės raiškos centro kontaktai:
V.Kudirkos 33, 81147 Kuršėnai
Telefonas/faksas: (8-41) 585845
Elektroninis paštas: info@krc.lt

