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KRC valdybos narių ir vadovės veiklos ataskaita 2010 m. - 2011 m.
KRC – jaunimo organizacija, kokybiškai įgyvendinanti trumpalaikius ir ilgalaikius
projektus ir veiklas, kuriose turi ilgametę patirtį. Tai organizacija, kuri atvira
jaunoms asmenybėms, kitoms organizacijoms, neatrastoms šalims,
novatoriškoms veiklų idėjoms ir iššūkiams. Tai erdvė, kurioje kiekvienas narys
atranda save iš naujo, tobulėja ir mokosi. Tai būdas pasiekti jauną žmogų. Tokią
KRC aš matau dabar ir norėčiau matyti ateityje.
Agnė Rapalaitė
Kūrybinės raiškos centro vadovė
Kūrybinės raiškos centro strategiją įgyvendina valdybos nariai, atsakingi už tam
tikras veiklos sritis.
Valdybos narių atsakomybės
Agnė Rapalaitė
Miglė
Mikalauskaitė
Kamilė Šopytė
Darius
Simavičius
Rasa
Verseckaitė

Finansų telkimas
KRC iniciatyvos ir vidinė komunikacija
Tarptautiniai jaunimo mainai
Bendradarbiavimas
kursenai.lt, Išorinė komunikacija
Savanrorystė, naujų narių pritraukimas
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Finansų telkimas
Agnė Rapalaitė
Ilgalaikis(iai) tikslas(ai).
Gauti ne projektinių lėšų, kurias būtų galima naudoti organizacijos tikslams
įgyvendinti.
Trumpalaikis(iai) tikslas(ai).
- skatinti ir įgyvendinti alternatyvių finansavimo šaltinių paiešką
- įvertinti ir nusimatyti lėšų reikalingumą ir panaudojimą KRC veiklų
įgyvendinimui
- įgyvendinti 2% kampaniją
- sukurti KRC veiklų dalyvių ir partnerių ryšių strategiją ir palaikyti su jais
ryšius
Planuotos įgyvendinti veiklos:
Uždavinys
Skatinti ir
įgyvendinti
alternatyvių
finansavimo
šaltinių
paiešką.
Įvertinti ir
nusimatyti
lėšų
reikalingumą
ir
panaudojimą
KRC veiklų
įgyvendinimui
įgyvendinti
2%
kampaniją

Sukurti KRC
veiklų dalyvių
ir partnerių
ryšių
strategiją ir
palaikyti su
jais ryšius

Veikla/Priemo
nė
Fondoieškos
grupės
subūrimas
I fondoieškos
grupės
planavimo
susitikimas

Data
Vasario
pab.

I fondoieškos
grupės
planavimo
susitikimas
Sukurti duomenų
bazę
Sukurti padėkos
šabloną

Pastabos/turimi/reikalingi ištekliai
Numatyti susitikimo datą
Fondoieškos grupės sudėtis gali kisti
(žmonės gali prisijungti)

Vasario
pab.

Agnė R.

20102012m
.

KRC
nariai,
fondoiešk
os grupė

Vasario
pab.

Agnė R.

Numatyti susitikimo datą

Vasario
pab.

Agnė R.

Fondoieškos grupės sudėtis gali kisti
(žmonės gali prisijungti)

Planų
įgyvendinimas

Fondoieškos
grupės
subūrimas

Atsaking
as asmuo
Agnė R.

Susitikimų metu planuojami konkretūs
veiksmai, dalijamasi atsakomybėmis

Susitikimų metu planuojami konkretūs
veiksmai, dalijamasi atsakomybėmis
Vasario
pab

Agnė R.

Iš naujų ir senų partnerių/ organizacijų/
įmonių kontaktų.

Vasario
pab..

Darius

Padėkos planuojamos įteikti už
bendradarbiavimą KRC veiklose
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Įgyvendintos veiklos:
1) fondoieškos grupės susitikimas 2010 vasario 28d. (susitikimo protokolas
pridedamas priede nr. 1)
2) 2% kampanija 2010
-Facebooke padaryta reklaminė kampanija, laimėti flashiukui, atsakant į tam
tikrus klausimus.
- Visi įsipareigojo patalpinti „kodėl skirti 2% KRC“ filmuką.
- Krizės metu reikia veikti ypač aktyviai su dviem proc.
- Reklamuoti ne tik internete, kabinti
- KRC mainų dalyviams išsiuntinėti formas dviejų proc. ir kitų veiklų dalyviams.
- siūloma veiklų dalyviams taikyti ir dalyvio mokestį ir 2proc.
- maži reklaminiai popieriukai, su dviejų proc. pervedimo skatinimu, parašyta,
kam būtų skirta.
(Medžiagą parengs Darius, Aurimas) Raske išdalina savo name, Romkis aplink
save, Kamilė aplink save, Darius aplink save, Benis aplink save.
3) Remėjų paieška. Kursenai.lt reklamavosi ir KRC remia:
- Baidarių nuoma.
- Ekologinės prekės Kuršėnuose
- Vila Janus. Viso surinkta:
- Sodyba „Prie miško“ – galimybė pasinaudoti pirtimi 2 kartus. Vienas jau
išnaudotas.
4) Mokymų komandos narių parama
5)
6)
7)
8)

Dalyvių mokesčiai
Vakarėlis Tarantino klube „Kas į Kuršienus?!“ 2010 rugsėjo 22d.
Nario mokestis
papildoma fondoieška Sporto ir kultūros festivaliui (2012 rugsėjo 3d.)

Sėkmės:
- suplanuotos fondoeiškos grupės veiklos buvo įgyvendintos
- vakarėlis „Kas į Kuršėnus?!“ buvo įgyvendintas ir viršijo visų lūkesčius
- KRC vienu metu turėjo bent 4 rėmėjus
- Pasitvirtino 2010 metų 2% kampanija
Nesėkmės:
- Nesukurta KRC rėmėjų ir partnerių duomenų bazė
Iššūkiai:
- Neužtikrintas skaidrus surinktų lėšų panaudojimo/nepanaudojimo
ataskaitos nariams mechanizmas
- 2011 metais užmiršta senoji strategija, fondoieškos grupė
Rekomendacijos:
- kiekvienais metais rengti ir burti fondoieškos grupę, nusimatyti metų
strategiją, įvairius renginius
- nuolatos atnaujinti numatytas veiklas, peržvelgti kas įgyvendinta, kas ne.
- Viešinti KRC narių tarpe surenkamų lėšų panaudojimo būdus, turimas
lėšas bent kartą į pusmetį
- Sukurti nesukurtą rėmėjų duomenų bazę, nes sunku atsekti/padėkoti KRC
rėmėjams. Reikėtų palaikyti šiltesnius santykius tarp rėmėjo ir KRC,
nuolatos užklausti ar jie patenkinti reklama, skatinti, ieškoti naujų rėmėjų
ir pan.
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KRC iniciatyvos ir vidinė komunikacija
Miglė Mikalauskaitė
VIZIJA:
Aktyvi, motyvuota, vieninga, pagausėjusi, kompetentinga įvairiausiose srityse
KRC narių komanda, vis dar veikianti Kuršėnų bendruomenės labui. Jaunatviško
maksimalizmo kupini ir brandžiai atsakingi, bei tikintys tuo ką daro. Lankstūs ir
dinamiški aplinkos pokyčiams. Novatoriška, gerą reputaciją ir žinomumą turinti
jaunimo organizacija, štai kokią matau KRC ateityje...
TIKSLAI:
Vidinės KRC narių komunikacijos palaikymas bei skatinimas;
Teigiamos atmosferos organizacijos viduje palaikymas;
Ryšių palaikymas su žmonėmis norinčiais tapti KRC nariais;
Ryšių palaikymas su naujais KRC nariais;
Įniciatyvų KRC viduje ir išorėje skatinimas ir įgyvendinimas.
NUOLATINĖ VEIKLA:
Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos (toliau ŠRJRT) posėdžiai, paraiškų
vertinimas, iniciatyvų rėmimas, projekto naudingumo įvertinimas.
Ryšio palaikymas tarp jaunų žmonių bei KRC. Konsultacijų, moralinio palaikymo,
nukreipimo ar kitokios konkrečios pagalbos poreikiui esant.
Naujų nuotolinio bendravimo priemonių paieška ir pritaikymas vidinėje KRC
erdvėje (facebook.com; google.doc; yahoo.groups.com).
Išankstiniai planuoti narių bei valdybos susitikimai.
Naujų narių pritraukimas ir integracija. Atsakomybės, veiklos (ati)-davimas.
SĖKMĖS:
Dalyvavimas ŠRJRT veikloje.
Velykinis, kalėdinis susitikimai, valdybos susitikimai.
Išvažiuojamasis posėdis vasarą, žygis baidarėmis.
3 nauji nariai.
Vietine iniciatyva „Ką veikti baigus mokyklą“.
Fondoieškos iniciatyva „Kas į Kuršėnus?“ Vilniuje.
NESĖKMĖS:
Tradicijų nepuoselėjimas (naujienlaiškiai, gimtadieniai, tėvelių sisitikimai).
Pamirštas KRC Fondas, fondoieškos iniciatyvos, daiktų mainai.
Vidinių mėnesinių naujienlaiškių nebuvimas.
Išorinių naujienlaiškių nereguliarumas.
Nepuoselėta idėjų banko e-versijos idėja.
Mėnesio žmogaus rinkimų pabaiga.
Nevykdoma koordinuota nauju nariu integracija.
Nesistemiškas, nekoordinuotas narių motyvacijos kėlimas.
Neorganizuotas savišvietos rudeninis narių suvažiavimas.
IŠŠUKIAI:
Veiklos neapibrėžtumas;
Aplinkos pasyvumas;
Valdybos nario, atsakingo asmens pasyvumas;
Organizacijos specifika neleidžianti turėti nuolatinio kontakto su jaunu žmogumi.
REKOMENDACIJOS:
Remiantis ankstesnių valdybų ir šios valdybos rekomendacijomis, atsisakyti
valdyboje turėti žmogų atsakingą už paramą jaunimo iniciatyvoms. Neefektyvu,
nėra poreikio, neprioritetinė veiklos sritis.
Sukurti ir vykdyti sisteminį naujų narių integracijos procesą.
Daugiau dėmesio skirti narių motyvacijos ir savimotyvacijos ugdymui.
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Tarptautiniai jaunimo mainai
Kamilė Šopytė
Mano vizija
Tarptautiniai jaunimo mainai yra viena patraukliausių jaunimo veiklų. Tai veikla,
atverianti kultūrų ir kitų žmonių gilesnio pažinimo galimybes. Tai taip pat
galimybė praplėsti akiratį tiems, kurie išvykti už Lietuvos sienų turi mažiau
galimybių. Todėl Kūrybinės raiškos centras stengiasi užtikrinti galimybę dalyvauti
bei organizuoti priimamus ir išvykstamuosius mainus Kuršėnų jaunimui.
Ilgalaikis(iai) tikslas(ai).
Užtikrinti išvykstamųjų jaunimo mainų kokybišką organizavimą rūpinantis dalyvių
kaita (pirmenybė teikiama neturinčiam patirties ir mažiau galimybių turinčiam
jaunam žmogui) bei užtikrinti priimančių jaunimo mainų organizavimą.
Trumpalaikis(iai) tikslas(ai)
- 8 išvykstamieji mainai per 2 kalendorinius metus
- 2 mainai per kalendorinius metus
ĮGYVENDINTOS VEIKLOS
Jaunimo mainai pagal 3 “Veiklaus Jaunimo” veiksmą PASAULIO
JAUNIMAS
Per 2010 metus buvo įgyvendinti vieni jaunimo mainai. Paraiška teikta Lietuvos
JTBA, o mainai įgyvendinti Gruzijoje.
2011 metais įgyvendinti 2 jaunimo mainai.
Jaunimo
mainai

Projekto
dalyvių
skaičius

„A World Equal
To Everybody“

20

Dalyvių
iš
Lietuvo
s
skaičiu
s
5

My Earth My
Water

26

6

Eurobasket of
Cultures 2011

35

5

Projekto šalys

Lietuva, Latvija,
Armėnija,
Gruzija
Lietuva, Latvija,
Lenkija, Čekija,
Vokietija
Lietuva, Latvija,
Vokietija,
Ispanija,
Graikija, Kroatija

Šalis,
kurioje
vyko
mainai

Mainų
įgyvendinim
o laikas

Gruzija

2010 gegužė

Lietuva

2011 LiepaRugpjūtis

Lietuva

2011
Rugsėjis

Iššūkiai: paraiškos teikimas Lietuvoje, mainus organizuojant ir įgyvendinant
kitoje šalyje.
Rekomendacijos: palaikyti kontaktus su esamais partneriais ir planuoti ateities
projektus kartu su jais. Naudoti įgytą patirtį ir siekti kokybiškų veiklų
įgyvendinimo.
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Išvykstamieji mainai
Per 2010-2011 metus buvo įgyvendinti 6 išvykstamieji mainai.
Jaunimo mainai

Dalyvių iš

Šalis, kurioje

Mainų įgyvendinimo

Lietuvos

vyko mainai

laikas

skaičius
„Mov„in mix up“

5

Vokietija

2010 balandis

„Reuse for Art“

7

Olandija

2010 rugpjūtis

„Your time – your

5

Armėnija

2010 rugsėjis

5

Vokietija

2011 Liepa

5

Vokietija

2011 liepa

possibilities“
„Tavo tabu –
nardymas po
sąmoningus ir
nesąmoningus tabu
mūsų visuomenėje“
Hip hop against
raicsm

Bendradarbiavimas
Mano vizija
Sakoma, kad vienas lauke ne karys. Taip ir Kūrybinės raiškos centras daugelio
savo veiklų negalėtų įgyvendinti be savo partnerių: vietos valdžios, švietimo
institucijų, jaunimo ir kitų organizacijų, partnerių iš užsienio. Norime skatinti
bendradarbiavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu siekiant užtikrinti
savo veiklų įvairovę, kokybę, žinomumą. Kūrybinės raiškos centrą ateityje matau
kaip organizaciją, apie kurios veiklas partneriai ne tik yra girdėję, bet įvairiais
būdais prie jų prisidėję.
Ilgalaikis(iai) tikslas(ai).
Bendradarbiavimo išlaikymas su senais partneriais bei kontaktų užmezgimas su
naujais užtikrinant geras partnerių žinias apie Kūrybinės raiškos centrą ir jo
veiklas.
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kursenai.lt, Išorinė komunikacija
Darius Simavičius
Mano vizija:
Tobula vidinė ir išorinė komunikacija. Nauji krc.lt, kursenai.lt veidai. Nauja
komanda, sugebanti efektyviai ir greitai spręsti iškilusias problemas. Informacinių
technologijų plėtra tiek organizacijos viduje, tiek išorėje.
Ilgalaikis tikslas: Naujas krc.lt ir kursenai.lt veidas. Pagerinta kokybė
komunikacijos srityje. Reklaminė krc.lt ir kursenai.lt kampanija.
Trumpalaikiai tikslai:







Atnaujinti krc.lt turinį, išvaizdą;
Atnaujinti kursenai.lt turinį, išvaizdą;
Suburti kursenai.lt komandą ir koordinuoti jos darbą;
Išanalizuoti organizacijos išorinės komunikacijos priemones ir esant
reikalui jas atnaujinti, pildyti;
Ieškoti būdų ir finansinių išteklių reklamai;
Įgyvendinti krc.lt ir kursenai.lt reklaminę kampaniją.

Įgyvendinti tikslai:









Įvykę mokymai ekologijos tema;
kursenai.lt naujienų ir turinio kasdienis atnaujinimas ir pildymas;
Facebook grupių gerbėjų skaičiaus padidinimas: Kuršėnai – 1678 žmonės;
KRC – 1066 žmonės (tikslas - po 1000 žmonių);
Twitter svetainės pasekėjų skaičius – 35 (tikslas – 100, buvo 9);
Pajudėję ledai dėl krc.lt svetainės, jos atnaujinimas;
Naujienlaiškių leidimas (išleisti 2 naujienlaiškiai, pavasario ir rudens);
Virtualus KRC serveris perkeltas į kitą fizinį serverį, kuris palaiko
naujausias PHP ir MySQL versijas;
Prisidėta prie vakarėlio „Kas į Kuršėnus?“ organizavimo (sukurti
marškinėliai, organizaciniai klausimai).

Rekomendacijos, pastabos, pasiūlymai:



Dėl anksčiau laiko pasibaigusio valdybos nario darbo, nespėta įgyvendinti
kai kurių tikslų, tačiau link to einama nuosekliai nepriklausomai nuo
pareigų organizacijoje (www.kursenai.lt, www.krc.lt atnaujinimas);
Organizacijos rėmuose plėtojami ir kiti projektai nesusiję su valdybos nario
kompetencijomis: Kuršėnų krepšinio komanda, Krepšinio projektas,
Jaunimo mainai Turkijoje.
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SAVANORYSTĖ
Rasa Verseckaitė 2010/Sandra Navickaitė 2011
Kūrybinės raiškos centras veikia savanoriškais pagrindais, todėl savanorystės
idėja ir jos puoselėjimas mums itin svarbu ir prasminga. 2010-2011 metais, KRC
stengėsi įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą Kuršėnuose, bendradarbiauti
su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
siųsti ir priimti EST savanorius.
Tikslai
•
•

EST veiklų įgyvendinimas ir tęstinumas
Savanoriškos veiklos KRC plėtra

Įvykdyta veikla
•
KRC EST akreditacijos atnaujinimas (Sandra)
•
Informacijos ir paramos teikimas besidominčiais savanoryste EST
programos rėmuose (Rasa, Viktorija, Akvilė, Sandra)
o
Komunikacija su EST besidominčiais jaunuoliais norinčiais išvykti
savanoriauti
o
Informacijos apie EST projektus persiuntimas
o
Asmeniniai susitikimai su potencialiais savanoriais
o
Savanorio kandidatūros paruošimas (savanorio anketos, CV,
motyvacinis laiškas)
•
Išorinė komunikacija apie išsiųstus savanorius (Darius, Rasa, Sandra)
•
Komunikacija su savanoryste KRC besidominančiais jaunuoliais iš kitų šalių
(Rasa, Sandra)
•
Susitikimas dėl bendrijos „Šiaulių rajono Viltis“/Dienos centro sutrikusio
intelekto asmenims akreditacijos ir įsitraukimo į EST programą (Rasa)
•
Komunikacija su tarptautiniais partneriais ir Nacionaline Agentūra (Rasa,
Sandra)
•
Siunčiamų savanorių paruošimas (Rasa, Sandra)
•
Išsiųsti savanoriai (Rasa, Sandra):
1. Jurga Urbonaitė ir Gabrielė Jokubauskaitė – Ispanija
2. Rasa Verseckaitė – Portugalija
3. Regina Jegorova- Gruzija (KRC siunčianti ir koordinuojanti org. – ataskaita
pateikta)
4. Andrius Juodviršis- Prancūzija (trumpalaikis 1 mėn. projektas)
5. Raminta Šakinytė- Danija
6. Justė Petkevičiūtė ir Karolis Dambrauskas- Ispanija
7. Justina Paulauskaitė – Suomija
8. Raminta Stanulionytė ir Simonas Saineris- Gruzija (KRC siunčianti ir
koordinuojanti org.)
9. Vaida Maniušytė- Ispanija
10. Karolina Karabevičiūtė- Italija
•
Įsitraukimas į DAROM 2010 akciją
•
Informacijos sklaida apie bendrijos Viltis stovyklą „Mėgaukimės
skirtumais“ ir savanorių paieška
•
Trumpalaikis savanorystės projektas „Eurobasket of volunteers 2011”, 10
savanorių iš Latvijos, Vokietijos, Izraelio, Prancūzijos ir Italijos priimta
Kuršėnuose nuo 2011-08-01 iki 2011-09-30.
Sunkumai: Valdybos narių kaita ir atitolimas nuo organizacijos
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Pasiekimai: Veiklų tęstinumas

NAUJŲ NARIŲ PRITRAUKIMAS
Tikslas - Užtikrinti organizacijos atsinaujinimą ir žmogiškųjų resursų papildymą.
•
Veiklų įtraukiančių vietinį jaunimą vykdymas (pvz., Savo pačios ritmu,
Darom 2010)
•
Komunikacija ir narystės anketų priėmimas
Sunkumai: Valdybos narės išvykimas į užsienį ir atitolimas nuo organizacijos.
Naujų narių įtraukimas į veiklas ir jų savarankiškumas KRC erdvėje.
Pasiekimai: 2 nauji nariai ir 4 paraiškos tapti nariais.
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