Projekto „KRC keičiasi“ III susitikimas
Valio! Popierizmas baigtas
2007 m. lapkričio 15 dieną Kūrybinės raiškos centras
(buvęs Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centras)
oficialiai įregistruotas juridinių asmenų registre.
Naujasis asociacijos kodas – 175894939. Šią dieną taip
pat oficialiai registruoti naujieji Kūrybinės raiškos
centro įstatai.

FLARE – jaunimas prieš organizuotą nusikalstamumą
Kūrybinės raiškos centro atstovai Lina Verseckaitė, Darius
Simavičius ir Donatas Šidagis grįžo iš Vokietijos, kur
pradėjo tarptautinio nevyriausybinių jaunimo organizacijų
tinklo kūrimą, kurio tikslas – kova prieš organizuotą
nusikalstamumą.

2007 metų spalio 5-7 Sedulos poilsiavietėje prie Tytuvėnų
įvyko III projekto „KRC keičiasi“ susitikimas bei KRC
visuotinis susirinkimas. Renginio metu KRC nariai trumpai
įvertino praeitų metų veiklą, susipažino su savanoriu
Robinu ir planavo kitų metų organizacijos veiklas. Valdybos
nariai pristatė KRC 2007-2009 metų veiklos strategiją bei
buvo aptartos kitos KRC naujovės: mokymų komandos,
pinigų telkimo grupės steigimas, viešieji ryšiai bei e-KRC.
Susitikimo metu taip pat sutarta dėl KRC narių priėmimo
tvarkos ir nario mokesčio. Šiuo susitikimu baigėsi nuo
vasaros pradžios vykęs projektas „KRC keičiasi“, kurio
metu buvo pakeistas organizacijos pavadinimas, įstatai,
vadovybė ir sutartos KRC plėtros kryptys artimiausiems
dviem metams.

Savanorio Robino komentaras apie III KRC
susitikimą
FLARE (Freedom, legality and rights in Europe – Laisvė,
teisėtumas ir teisės Europoje) – tai ilgalaikė programa, kuri
sutrauks daugiau nei du šimtus dalyvių iš visos Europos ir
susidės iš keturių etapų.
Susitikimas Berlyne lapkričio 7-10 dienomis buvo pirmasis
žingsnis, kurio metu dalyviai bandė geriau vienas kitą
pažinti, diskutavo apie organizuoto nusikalstamumo padėtį
savo šalyse, darė išvadas ir planavo galimus ateities
veiksmus. Diskusijų metu išsiaiškinta, kad šiuolaikinės
nusikalstamo pasaulio grupuotės, vykdydamos savo veiklą,
įtakoja ne tik vietinę, bet ir tarptautinę bendruomenę.
Antrasis FLARE susitikimas įvyks sausio 17-20 dienomis
Krokuvoje (Lenkijoje), kurio metu dalyviai daug dėmesio
skirs diskusijoms apie žmogaus teises, prekybą žmonėmis
bei korupciją ir pinigų plovimą.

Tai buvo labai turiningas susitikimas su dauguma
Kūrybinės raiškos centro narių. Buvo įvertinti praėjusių
metų projektai ir pradėtos planuoti ateities veiklos. Buvo
sunku suprasti turinį, kadangi dauguma diskusijų vyko
lietuvių kalba. Pamačiau ir susipažinau su žmonėmis, kurie
turi tam tikrų įgūdžių ir atsakomybes organizacijoje. Taigi,
nuo šiol aš žinau, kokie žmonės man gali padėti išspręsti
iškilusias tam tikras problemas ar klausimus. Žinoma,
vakarai su Kūrybinės raiškos centro nariais man buvo taip
pat labai įdomūs, nes dar niekad neturėjau tokių susitikimų
su lietuviais.

Robinas Vilniuje: aptarimas, įvertinimas ir ateities planų kūrimas
Šių metų spalio mėnesio pabaigoje KRC savanoriaujantis Robinas lankėsi Vilniuje. Pagrindinis tikslas – aptarti ir įvertinti Robino
mėnesio darbą bei įtraukti Robiną į tolimesnes Kūrybinės raiškos centro veiklas. KRC nariai priėmę savanorį iš Vokietijos, aptarę
bei įvertinę pastarojo darbus „atakavo šviežiomis“ veiklomis: prisidėjimas prie Linos ir Sandros organizuojamų jaunimo mainų
„European Language Academy“, idėjos generavimas Tarptautinei savanorystės dienai ir jos įgyvendinimas, prezentacijų (apie
Vokietiją Kuršėnuose, apie KRC veiklas ir EST galimybes Biržų stažuotojams, apie seminarą Latvijoje) paruošimas. Jis taip pat
buvo įtrauktas į www.kursenai.lt, www.krc.lt veiklą ir KRC naujienlaiškio tobulinimo procesą. Šiuo metu Robinas aktyviai veikia ir
inicijuoja naujas veiklas.
Viešnagės Vilniuje metu Robinas patyrė kultūrinį šoką: „Sekmadienis, tačiau kodėl čia tiek mažai žmonių“, – tuojau pat
palygindamas Lietuvos sostinę su didžiaisiais Vokietijos miestais. Paskutinį vizito vakarą įvyko neformalus aptarimas neformalioje
aplinkoje.

Neįkainojama patirtimi dalijasi Lina, Kūrybinės raiškos
centro valdybos narė

Lapkričio 16 – 18 KRC iniciatyva jauni kuršėniškiai
buvo apkrėsti virusu – mokymais „Projektas Žemė“

Spalio ir lapkričio mėnesiais tau teko pabuvoti keliuose
mokymuose už Lietuvos ribų. Kokie tai mokymai?

„Mokymais buvo siekiama išugdyti, plėtoti jaunų žmonių
supratimą apie žmogaus teises ir įvairovę jų aplinkoje.
Pasirinktos interaktyvios, kūrybinės užduotys leido dalyviams
patiems mąstyti, diskutuoti, dalintis patirtimi ir gilinti
supratimą apie žmogaus teises. Norėta kuo priimtiniau
jauniems žmonėms pateikti šią temą“, - teigė mokymų
koordinatorė Agnė Navickaitė.

BiTriMulti: European Training Course for Quality in European
Youth Exchanges within the Youth in Action Programme. - Bona,
Vokietija, 2007 10 27-31.
Dialogue Among Civilizations: Long Term Training Course with
focus on EVS. - Nafplio, Graikija, 2007 11 11-18
Kokiomis temomis vyko mokymai? Kokie tavo tikslai? Ir
kuo jie tave sužavėjo, kad nusprendei dalyvauti mokymų
atrankose?
Bonoje vykusiuose mokymuose didžiausias dėmesys buvo skirtas
jaunimo mainams. Dalyviams buvo pristatytos programos
„Veiklus jaunimas“ teikiamos galimybės organizuojant jaunimo
mainus. Pagrindinis mano tikslas – padėti jauniems žmonėms iš
Kuršėnų organizuoti jaunimo mainus įvairiomis temomis bei
įtraukti juos į partnerių organizuojamus mainus.

Mokymų metu buvo pritaikytas naujas, tik šiais metais
Lietuvoje pradėtas naudoti, vaidmenų žaidimas „Projektas
Žemė“, kurio metu dalyviai vaidino pagal pateiktas roles
ateivių rases. Kiekviena iš rasių turėjo įtvirtinti savo vertybę
Žemėje, įtikinant ir diskutuojant su kitomis rasėmis, kad jų
vertybė yra svarbi Žemėje. Vertybės buvo pateiktos trys:
ramybė, laisvė ir turtas.
„Žaidimas parodo, kaip žmogaus teisės gali būti
pažeidžiamos dėl kitų tikslų, dėl valdžios siekimo ir kokios yra
svarbios derybos, bendradarbiavimas“, - teigė Orinta
Dambrauskaitė, vaidmenų žaidimo vedėja.
Dalyviai ir mokymų koordinatorės išsiskirstė su viltimis ir
tikėjimu, kad tai ne paskutiniai tokio pobūdžio Kuršėnuose
organizuoti mokymai.
Mokymus finansavo Šiaulių rajono savivaldybė, patalpas
nemokamai suteikė Lauryno Ivinskio gimnazija.

Nafplio vykę mokymai buvo skirti organizacijų, užsiimančių
tarptautinės savanoriškos veiklos organizavimu, tinklo tarp
Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių kūrimui.
Mokymai Graikijoje buvo puiki galimybė pagilinti žinias bei
susirasti partnerių ne tik iš Europos Sąjungos bet ir iš Viduržemio
jūros regiono šalių, su kuriais tikiuosi bendradarbiauti padėdama
jauniems žmonėms iš Lietuvos atlikti savanorišką veiklą svečiose
šalyse.
Ką rekomenduotum
organizatoriams?

ateities

mokymų

dalyviams

ir

Pagrindinė rekomendacija – dalyvauti. Nebijoti dalyvauti
atrankose, mėginti tol, kol pasiseks. Tik žinoma, labai svarbu
nedalyvauti „bet kur“, suvokti, kur vyksti, kokius turi asmeninius
ir mokymosi tikslus, pasiruošti tinkamam savo organizacijos ir
savo šalies pristatymui, atstovavimui. Mokymus matau kaip
neįkainojamą galimybę tobulėti tiek asmeniškai, tiek grįžus į savo
šalį, savo miestą, savo organizaciją, savo kasdienę veiklą,
sąmojingiau dalyvauti, dirbti, realizuoti savo idėjas.
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Žadu dirbdama Kūrybinės raiškos centre daug dėmesio skirti
jaunimo mainų, kaip vienos iš mūsų veiklos sričių, stiprinimui, bei
bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais gerinimui. Tikiuosi
būti naudinga Kuršėnų jaunimui, pasidalindama su jais turimomis
žiniomis.
Graikijoje vykę mokymai buvo pirmoji ilgalaikio ciklo dalis, dabar
prasideda antrasis mokymų etapas – mokymų metu sukurtų
projektų realizavimas. Nusimato didžiulis darbas, atsakingas bet
labai įdomus Kūrybinės raiškos centro veiklų išplėtimas. Tam, kad
pavyktų visas veiklas įgyvendinti, reikia jaunų žmonių, norinčių
prisijungti prie Kūrybinės raiškos centro veiklų savanorystės
srityje. Tikiuosi, kad mūsų gretos pasipildys!
Kovos už Amifeatrą pasisekimo įrodymas
Apie Amfiteatro akciją didelį žodį visuomenei tarė nacionaliniai
dienraščiai: „Lietuvos žinios“, „Respublika“. Taip pat vietinėje
tribūnoje pasirodė ir „Valstiečių laikraštis“, „Šiaulių kraštas“,
Šiaulių rajono savivaldybės internetinė svetainė, Kūrybinės
raiškos centro koordinuojamas Kuršėnų miesto bendruomenės
tinklapis www.kursenai.lt, internetinis dienraštis www.delfi.lt. Žodį
tarė ir vaizdinę medžiagą pateikė Baltijos TV bei Šiaulių TV.
Video akimirka:
http://www.youtube.com/watch?v=usXVnXWvVCA

Nauji KRC planai
Prieš lapkričio 1 d. paraiškų pateikimo terminą jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje (JTBA) ir jaunimo
reikalų departamente (JRD) KRC nariai darbavosi iš peties.
Vytenis ir Agnė N. rengė paraišką pirmajam Lietuvoje (pagal
ES programą „Veiklus Jaunimas“) demokratiškumo projektui
„Vitaminai“, kurio tikslas – mokytis interesų atstovavimo
vietos lygmenyje. Šį projektą planuojama įgyvendinti per
2008 metus kartu su partneriais iš Lentvario, Talsi ir Tukums
miestų (abu iš Latvijos). Projekto biudžetas įspūdingas – apie
200 000 litų, todėl dar teks gerokai padirbėti siekiant
tinkamai finansuoti šį projektą.
Lina ir Sandra 2008 metų pavasarį planuoja įgyvendinti
tarptautinius jaunimo mainus „European Language Academy“
(„Europos kalbų akademija“). Tai jaunimo iš Lietuvos,
Čekijos, Ispanijos ir Vokietijos susitikimas, kurio metu bus
kuriamas Europos piliečio žodynas, parašytas gimtosiomis
mainų dalyvių kalbomis. Finansavimo tikimasi gauti iš JTBA.
Agnė N. ir Alina rengė po paraišką Jaunimo reikalų
departamento jaunimo leidinio finansavimo konkursui. Agnės
idėja – išleisti informacinį paketą jaunimo veiklos
koordinatoriams, o Alinos – leidinukas apie savanorystę.
Agnė N. ir Kasparas suskubo rengti paraišką dar šiemet
(gruodžio mėnesį) vyksiančiam Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų
projektui,
kurį
finansuotų
jaunimo
reikalų
departamento administruojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų fondas. Planuojamų mainų tema – kultūriniai Lietuvos
ir Lenkijos skirtumai.

KRC savanoriaujantis Robinas pristatė savo tėvynę – Vokietiją
(lapkričio 18d.)
Robinas pasidalijo patirtimi, pasakojo apie Vokietijos maisto
tradicijas, kartu su prezentacijos dalyviais pabandė nustatyti
Lietuvoje ir Vokietijoje nusistovėjusius stereotipus, labiau apie
juos susimąstyti. Tai buvo turiningas, diskusijos forma paremtas
susitikimas, kuris pritraukė ir jaunus kuršėniškius, ir Kuršėnų
intelektualus – mokytojus.

Jaunimo veiklos projektų koordinatorių mokymai
Lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis naujoje kaimo turizmo
sodyboje tarp Kelmės ir Tytuvėnų vyks Šiaulių rajono
jaunimo veikos projektų koordinatorių mokymų paskutinė
dalis – įvertinimo susitikimas. Jo metu susirinks visi Šiaulių
rajone 2007 metais jaunimo veiklos projektus įgyvendinę
žmonės. Susitikimo programoje įgyvendintų projektų
įvertinimas ir rekomendacijų ateities projektams rengimas.
Rekomendacijos turėtų padėti idėjų turintiems jauniems
žmonėms imtis įgyvendinti jaunimo veiklos projektus.
Tikimės, kad šiame susitikime dalyvaus ir naujoji Šiaulių
rajono jaunimo reikalų koordinatorė. Įvertinimo susitikimą
ves Agnė N. ir Edgaras.

Europos – Azijos bendradarbiavimo įvertinimo
susitikimas Magdeburge

Savanorio Robino pamąstymai apie jaunimo veiklą
Man jaunimo veikla siejasi su žmogaus iniciatyva kažką veikti.
Neturi reikšmės, ar tu nori daryti kažką savo gimto miesto labui,
ar organizuoti politines diskusijas, seminarus ir pan. Mano
manymu, yra svarbu, kad jauni žmonės pradėtų veikti savo
gimtame mieste, nes jaunimas turėtų suprasti, kad jie turi jėgos
kažką pakeisti, turėti įtakos jų gyvenamo regiono plėtrai. Kartais
suaugusieji bando kažką padaryti jaunų žmonių labui, tačiau jie
nežino, ko iš tikrųjų reikia jaunimui. Jauni žmonės yra mūsų
ateitis ir labai gerai, jei jie gali kurti ateitį patys. Patirtį, įgytą
dalyvaujant jaunimo veikloje, gali labai efektyviai panaudoti
dirbdamas darbe.

Lapkričio 27 – gruodžio 2 dienomis Magdeburge (Vokietijoje)
vyks
Europos-Azijos
bendradarbiavimo
projekto
„Bendradarbiavimas dėl tobulėjimo“ įvertinimo susitikimas,
kuriame dalyvaus KRC nariai Laimonas ir Vytenis. Šio
susitikimo metu bus įvertintas rugsėjo mėnesį vykęs
seminaras Hanojuje (Vietname) bei įvertinta tolimesnių
projektų tarp Azijos ir Europos jaunimo organizacijų
galimybė. Tikimasi, kad šiame kontekste KRC pradės
bendradarbiauti savanorių siuntimo ir priėmimo programose:
KRC siųs po vieną savanorį į Vietnamą, Kambodžą ir Laosą ir
priims po vieną savanorį iš minėtų šalių.

Kūrybinės raiškos centro naujienlaiškio lietuvišką versiją galite užsiprenumeruoti www.krc.lt tinklalapyje, o jei pageidaujate gauti ir
anglišką versiją, apsilankykite www.krc.lt/en. Pasiūlykite Kūrybinės raiškos centro naujienlaiškio prenumeratą ir savo draugams,
kolegoms. Juk tai nieko nekainuoja! Tegul ir kiti žino daugiau nei žinojo iki šiol.

