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KRC VALDYBOS VEIKLOS STRATEGIJA (TĘSINYS 2008-20010) 2009 M. SPALIS - 2011 METAI
VALDYBA ATSISTADYNO 2009 M. PABAIGOJE, BUVO SUDARYTAS NAUJAS PLANAS 20102011 M.
2009 m. rugsėjo 18 d. buvo perrenkami Kūrybinės raiškos centro valdybos nariai.
Nutarta, jog nauja valdyba bei vadovė pasidalina visų KRC sričių koordinavimo atsakomybėmis.
Kūrybinės raiškos centro veiklos planu yra siekiama susiplanuoti KRC veiklas ir jas įgyvendinti KRC
valdybos narių pagalba ir koordinavimu.
„KRC 2010 m. turėtų turėti vykdomų veiklų pasiūlą jauniems žmonėms ir Kuršėnų bendruomenei, kad šios
veiklos padėtų nenukrypti, o laikytis ir siekti organizacijos vizijos ir tikslų. Siekiama, kad ši veiklų pasiūla
būtų dvigubai didesnė nei buvo 2009 m.
Organizacijai svarbios savanorytės, mokymų, tarpkultūrinio mokymosi ir pažinimo, darbo su naujausiomis
technologijomis veiklos.
Organizacijai norint organizuoti daugiau veiklų (užtikrinant jų įvairovę ir gausą) derėtų nepamiršti narių
tarpusavio ir organizacijos jausmo stiprinimo, motyvavimo, narių poreikių ir interesų atitikimo, taip pat
įtraukiant į organizaciją naujus narius, kurie norėtų vykdyti, organizuoti veiklas. Svarbu stiprinti į
organizaciją įsitraukusius naujus narius bei nepamiršti narių (dirbti, palaikyti ryšį su jais), kurie yra išvykę iš
Lietuvos.
Organizacijai be žmogiškųjų resusrsų yra reikalingi ir finansai bei naujos formos jų pritraukimui.
Organizacijos įvaizdžiui bei žinomumui, viešumai yra reikalinga vystyti išorinę komunikaciją ir dirbti su
naujausiomis technologijomis. Informavimas ir komunikavimas apie organizaciją atneša ne tik pasitikėjimą
organizacija ar lengviau pritraukiami finansai, tačiau ir jauni žmonės lengviau, laisviau dalyvauja
organizacijos veiklose.
Tikimasi, kad su nauju veiklos planu bus įmanoma pasiekti šių uždavinių, įveikiant iššūkius.“
Agnė Kviklienė

Kūrybinės raiškos centro valdybos narių atsakomybės. Po bendromis KRC valdybos ir vadovės
atsakomybėmis slepiasi visas spektras įvairių atsakomybių, kurios apima visas arba daugelį KRC veikimo
plotmių.
Agnė Kviklienė

Agnė Rapalaitė
Edgaras Mankus
Sandra Navickaitė
Kamilė Šopytė

Jaunų žmonių iniciatyvų rėmimas
Mokymai
Programa „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“
KRC išorinė komunikacija
www.kursenai.lt
Finansų pritraukimas
KRC Fondas
Savanorystė (vietinė, EST, klausučiai)
KRC nariai ir vidinė komunikacija
Tarptautinių jaunimo mainų veiklos
Bendradarbiavimas
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Jaunų žmonių iniciatyvų rėmimas
(Agnė Kviklienė)
Jaunų žmonių iniciatyvų rėmimas: atsakomybė KRC valdyboje, kuri reiškia, jog KRC skatina
jaunus žmones kurti bei įgyvendinti veiklas, kurios darytų teigiamą poveikį jiems arba
aplinkiniams. KRC remia j. ž. iniciatyvas – suteikia galimybes ir sąlygas iniciatyvos
įgyvendinimui (padeda organizuoti, konsultuoja, kai atsiras fondas – rems finansiškai).
Jaunų žmonių iniciatyvų rėmimas skatina jaunus žmones atstovauti savo interesus,
įgyvendinant veiklas, kurios jiems rūpi, yra įdomios, iniciatyvų rėmimas tiesiogiai atitinka
jaunų žmonių porekius.
Tikslai: skatinti jaunų žmonių iš Kuršėnų idėjų įgyvendinimą (iniciatyvų vykdymą) ir remti
jų iniciatyvas.
Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per 2010 – 2011 m.
Eil.
Nr.

Veikla

1.

KRC fondo koncepcijos paruošimas

2.

KRC fondo įkūrimas

3.

KRC fondo įgyvendinimas (demo
versija): dar neįsteigus oficialiai
fondo – išbandyti iniciatyvų rėmimo
sistemą
Darbas su jaunais žmonėmis per
kitas KRC veiklas: kursenai.lt,
savanorystę.

4.

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
Iki 2010 m. vasario
mėn.
Iki 2010 m. gruodžio
mėn.
2010 m. vasario –
spalio mėn.

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?
Agnė K., Agnė R.,
Kasparas, Edgaras
Agnė K., Agnė R.,
Kasparas, Edgaras
Agnė K., Agnė R.,
Rasa, Romas, Benis

Nuolatos

Agnė K.
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Mokymai
(Agnė Kviklienė)
Tikslas: vykdyti mokymo veiklas asmenims (prioritetiškai jauniems žmonėms), NVO, verslo
ir valstybiniam sektoriams pagal KRC ir jos narių galimybes ir kompetencijų ribas.
Nuolatinė veikla:
o Mokymų komandos stiprinimas.
o Mokymų komandos groupso galimybių išnaudojimas
o Mokymų komandos tobulėjimo skatinimas
o Informacijos rinkimas apie mokymus ir jos platinimas
o Mokymų organizavimas
o Teisinis aspektas dėl apmokėjimų
o Mokymų komandos viešinimas
Administraciniai ir finansiniai klausimai:
 Dalyvių sutartys, tėvų sutikimai
 Info paketai
 Apmokėjimai

Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per 2010 – 2011 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

Veikla

Mokymų komandos
atnaujinimo/atšviežinimo
susitikimas
Paruošti ir išleisti mokymų
komandos paketą

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2010 m. sausio mėn.

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?
Agnė K.

2010 m. vasario mėn.

Agnė K.
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Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai
(Agnė Kviklienė)
Tikslas: koordinuoti programą „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“
Nuolatinė veikla:
o Mokymai apie šią programą
o Veiklos koordinavimas ir naujienų platinimas
o Stiprinamas jausmas ir darbas KRC erdvėje su TJA
Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per 2010 – 2011 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

Veikla

Įtraukti į TJA programos
įgyvendinimą 15 žmonių per 2010
m.
Turėti susitikimus su jais;
Organizuoti ekspedicją.
Skatinti, kad Šiaulių r. atsirastų bent
3 įstaigos dirbančios su programa
TJA.

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2010 m.

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?

2009 - 2010 m.
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Išorinė komunikacija
(Agnė Rapalaitė)
Tikslai:
 Vykdyti Kūrybinės raiškos centro veiklų, dalyvių ir biudžeto monitoringą
 Užtikrinti Kūrybinės raiškos centro veiklų viešumą ir informacijos prieinamumą
aplinkai
 Užtikrinti KRC įvaizdžio formavimo priemonių tikslingą funkcionavimą (www.krc.lt,
youtube.com, facebook.com, naujienlaiškis ir kt.)
Veiklos:
Eil.
Nr.

Veikla

1.

Duomenų bazės kaupimas ir
statistinis veiklų, dalyvių, finansinis
registravimas
Statistikos suvestinės viešinimas
Kūrybinės raiškos centro nariams
bei išorei
Straipsnių šaltinių, nuorodų ir
publikacijų apie KRC veiklas
kaupimas
Veiklų koordinatorių skatinimas
aprašyti veiklas ir aprašymų
viešnimas naudojant įvairias
informacinės sklaidos priemones
Informacinio renginio apie KRC
veiklas bendruomenei surengimas
Dalyvavimas ir KRC
reprezentavimas organizacijų
mugėse, kituose renginiuose
Išanalizuoti organizacijos tinklapio
www.krc.lt galimybes ir dabartinę
situaciją, išsiskirti rekomendacijas,
išspręsti informacijos užpildymo
klausimus
Skatinti Kūrybinės raiškos centro
facebook.com puslapio plėtrą,
atrasti naujas galimybes ir jas
išnaudoti, užtikrinti nuolatinį
informacijos atnaujinimą
per tris mėnėsius suorganizuoti po
vieną interaktyvų konkursą

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Padidinti puslapio gerbėjų skaičių
nuo iki 700 (dabar yra 277)
Reguliariai leisti ir viešinti KRC
naujienlaiškį

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2009-2011

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?

Kiekvieną mėnesį
2009-2011 metais
2009-2011 metais

2009-2011 metais

2009/2010/2011
metų gruodis
2009-2011 metais

2009m. Spalislapkritis

2009 gruodis
2010 kovas, birželis,
rugsėjis, gruodis
2009-2011 metais
2009-2011 metais
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www.kursenai.lt
(Agnė Rapalaitė)
Tikslai:
 Skatinti ir užtikrinti informacinių technologijų visuomenės plėtrą
 Pritraukti ir koordinuoti naujus kursenai.lt rėmėjus
 Užtikrinti ir tęsti kursenai.lt koncepcijos modelį bei viziją
 Pagerinti kursenai.lt technines galimybes
 Suburti naują komandą ir užtikrinti komandos veiklumą bei sukurti jos motyvavimo
sistemą
 Sukurti galimybę jauniems žmonėms tobulėti IT ir žiniasklaidos srityse
 Įgyvendinti kursenai.lt reklaminę kampaniją

Veiklos:
Eil.
Nr.

Veikla

1.

Suburti naują komandą ir užtikrinti
komandos veiklumą bei sukurti jos
motyvavimo sistemą
Pritraukti bent 3 naujus nuolatinius
kursenai.lt tinklapio remėjus
Užtikrinti kursenai.lt naujienų ir
turinio kasdieninį atnaujinimą
Įgyvendinti bent vieną jaunimo
veiklos projektą kursenai.lt
rėmuose, susijusį su jaunų žmonių
tobulėjimu IT ir žiniasklaidos
srityse
Sukurti kursenai.lt reklamos
strategiją ir ją įgyvendinti
Padidinti kursenai.lt vidutinį
lankytojų skaičių per dieną iki 1000
(dabar vidurkis yra apie 690)
Nuolatos informuoti Kuršėnų
miesto įstaigas, jaunimo
nevyriausybines asociacijas ir kt.
organizacijas apie kursenai.lt
galimybes

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2009m.

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?

2009-2011m.
2009-2010m.
2009-2010m.

2009-2010m.
2009-2011m.

2009-2011m.
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FONDOIEŠKOS KOORDINAVIMAS
(Edgaras Mankus)
Tikslai: gauti ne projektinių lėšų, kurias galėtų naudoti organizacijos tikslams įgyvendinti;
Sukurti funkcionuojantį KRC paramos FONDĄ mini projektams įgyvendinti. (tapti mikro
projektų finansuotojais)
Prioritetai: 2% sumokėtų mokesčių skyrimo KRC kampanija;
Mikro paramos iš verslo organizacijų gavimo kampanija KRC fondui sukurti.
Mano, kaip KRC valdybos nario nuolatinė veikla:
 Fondoieškos grupės koordinavimas
Veiklos aprašas: 2 % kampanija
Nr. Veikla
1
Fondoieškos grupės
sudarymas ir I susitikimas
2
Pasiruošimas kampanijai dėl
2% skyrimo KRC
3
Kampanija dėl 2% skyrimo
KRC

Laikas
2009 lapkričio 3-4 savaitė

Kas įgyvendins?
Edgaras

2010 sausis – vasaris

Fondoieškos grupė

2010 kovas – gegužė

Fondoieškos grupė

Veiklos aprašas: KRC FONDO kūrimas ( Kodinis pavadinimas: KRC – F1)

Nr.
1
2
3
4
5
6

Veikla
Fondoieškos grupės
sudarymas ir I susitikimas
Idėjos konkretinimas ir
strategijos kūrimas
Pasiruošimas kampanijai dėl
KRC-F 1
Kampanijos vykdymas
Kampanijos rezultatų
apžvalga ir persigrupavimas
Kampanijos vykdymas

Laikas
2009 lapkričio 3-4 savaitė

Kas įgyvendins?
Edgaras

2009 gruodis – 20010
sausis
2010 sausio 2-3 savaitė

Fondoieškos grupė

2010 sausis - birželis
2010 - birželis

Fondoieškos grupė
Fondoieškos grupė

2010 liepa - gruodis

Fondoieškos grupė

Fondoieškos grupė
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SAVANORYSTĖ
(Sandra Navickaitė)
Tikslai:
 EST veiklų įgyvendinimas ir tęstinumas
 Savanoriškos veiklos KRC plėtra
Nuolatinė veikla:
 KRC narių skatinimas ir pagalba jiems organizuojant/dalyvaujant savanorystės
veiklose. Pagalba: konsultavimas, bendradarbiavimas pildant paraiškas, mezgant ir
palaikant ryšius su partneriais, konkrečių savanorystės srityje įgyvendinamų veiklų
koordinavimas.
 Nuolatinis KRC kompetencijų savanorystės srityje gerinimas: KRC narių (ypač EST
komandos) skatinimas didinti kompetencijas savanorystės srityje, informacijos apie
mokymosi galimybes šioje srityje nukreipimas potencialiems interesantams (KRC
nariams).
 Informavimas apie KRC organizuojamas savanorystės veiklas ir dalyvavimo
galimybes tiek tarp KRC narių, tiek tarp platesnės bendruomenės (tikslinė grupė –
jaunimas).
 Informacijos apie įvykusias savanorystės veiklas rinkimas iš savanorystės sričių
koordinatorių ar konkrečių veiklų koordinatorių, jos apibendrinimas.
 Bendradarbiavimo palaikymas taro KRC ir kitų savanorystę skatinančių organizacijų.
Eil.
Nr.

Veikla

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2010-2011m.

Kas įgyvendins ar galėtų
įgyvendinti?

1.

EST komandos subūrimas ir
stiprinimas

2.

Kiekvienam terminui išsiųsti po
2-3 savanorius
Tapti koordinuojančia org. Padėti
akredituotis „Vilties“ namams,
vaikų namams (jei jie išreikštų
norą)
Organizuoti EST pristatymus

2010-2011m.

EST komanda (Sandra,
Akvilė, Viktorija)
EST komanda (Sandra,
Akvilė, Viktorija)

5.

Priimti grupinį EST idėjai apie
krepšinį

2010-2011m.

6.

Grįžusių savanorių „ataskaita“
KRC, jų savanorystės pristatymas

Gruodis

Sandra

7.

Suorganizuoti savanorystės
konferenciją

Laprkičio 6

8.

Palaikyti ryšį su tomis
institucijomis, kuriose galima
savanoriauti (siųsti KRC
naujienlaiškius)

2010-2011m.

EST komanda (Sandra,
Akvilė, Viktorija)+KRC
valdyba
Nino+Viktorija+Akvilė

3.

4.

2010-2011m.

2010-2011m.

Sandra+Agnė K. +KRC
valdyba

EST komanda (Sandra,
Akvilė, Viktorija) + Nino
EST komanda (Sandra,
Akvilė, Viktorija)
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KRC nariai ir vidinė komunikacija
(Sandra Navickaitė)
Tikslai:
 Užtikrinti nuolatinę vidinę KRC narių komunikaciją
 Palaikyti teigiamą, visą laiką skatinančią mokytis atmosferą tarp KRC narių
 Užtikrinti pastovią KRC narių kaitą
 Skatinti naujų KRC narių integraciją į KRC „gyvenimą“
Nuolatinė veikla:
 Vidinės KRC narių komunikacijos palaikymas bei skatinimas
 Teigiamos atmosferos palaikymas
 Ryšio palaikymas su žmonėmis norinčiais tapti KRC nariais.
 Ryšio palaikymas su naujais KRC nariais.
 Naujų jaunų žmonių pritraukimas į KRC veiklas.

Eil.
Nr.

Veikla

1.

Vidinių naujienlaiškių parengimas
nariams
3 KRC narių susitikimai
KRC narių tėvelių susitikimas
1 KRC narių mokomasis
susitikimas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Idėjų banko susitikimas
Fotogalerijos paruošimas
Naujų narių gaudymas – apie 4
nariai per metus
Tradicijų palaikymas (gimtadieniai)
Mėnesio žmogaus rinkimai
Tobulėjimo kalendoriaus
paruošimas KRC nariams

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
2010-2011m.
(kiekvienas mėnuo)
2010-2011m.
Gruodis
Pavasaris

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?

Sausis
2010-2011m.
2010-2011m.

Sandra
Sandra
Raskė

2010-2011m.
2010-2011m.
2010-2011m.

Romkis
Darius
Sandra

Sandra
Karolis C.
Benediktas
Vytenis
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Tarptautiniai jaunimo mainai
(Kamilė Šopytė)
Tikslai:
 Jaunų žmonių skatinimas dalyvauti mainuose naudojant tiesioginį bendravimą
(„Vitaminų“ pavyzdys).
 Dalyvių kaitos užtikrinimas (įtraukti vis naujus žmones iš Kuršėnų).
 Kokybės ir kiekybės siekimas(2003-2007ataskaita, iš 76 veiklų, JM - 19)
 Naujų partnerių paieška – mainų geografijos plėtra. (Bendradarbiavimas ne tik su ES
narėmis, bet ir kaimyninėmis, teikiant paraiškas pagal trečią „Veiklus jaunimas“
veiksmą “Pasaulio jaunimas“.
 2009 metai – jaunimo mainų metai.
Nuolatinė veikla:
 Kontaktų su partneriais palaikymas, naujų partnerių paieška.
 Informacijos apie būsimus jaunimo mainus paieška ir perdavimas KRC nariams bei
jaunimui iš Kuršėnų (gali būti skelbimai Kuršėnų mokyklose).
 Užtikrinti mainų dalyvių pasiruošimą mainams. Bei fiksuoti mainuose dalyvavusius
žmones, juos kviesti į kitas krc veiklas.
 Grupės paruošimas, koordinatorių konsultacija paraiškų pildymui
 Ieškoti partnerių, palaikyti kontaktus, stiprinti partnerystę
 Stebėti pasiūlymus mainų, mokymų koordinatoriams
 Fondų paieška, skirtingos finansavimo galimybės
 Statistikos rinkimas (dalyviai, projekto biudžetas)
 Mainų koordinatorių įvertinimai, rekomendacijos, atsiliepimai
 Veiklų viešinimas
 Mainų prioritetas Kuršėnai, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms
 Administraciniai ir finansiniai klausimai;
 Bilietų užsakymas su Agne K. ir Sandra
 Ataskaitos su fondais
 Projekto dokumentų administravimas (finansų lentelė)
 Įsakymų ruošimas
 Dalyvių sutartys
 Info paketai
 Tėvų susitikimai

Nr.
1.
2.

3.

Veikla

Laikas

Kas
įgyvendins?
KRC narių, turinčių idėjų, skatinimas teikti Pagal
paraiškų Kamilė
paraiškas jaunimo mainams.
teikimo terminus
Šopytė
Partnerių duomenų banko
Iki 2009 gruodžio Kamilė
sudarymas, turimos informacijos apie
15d.
Šopytė
(su
partnerius surinkimas,
Linos
apibendrinimas, patalpinimas
Verseckaitės
www.krc.lt
pagalba)
Tarptautinių mainų organizavimas
Per 2010-2011-uosius Kamilė
metus
Šopytė
ir
KRC nariai
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Bendradarbiavimo skatinimas
(Kamilė Šopytė)
Tikslas: skatinti bei palaikyti bendradarbiavimą su vietinio lygmens institucijomis,
partneriais, jaunimo koordinatoriumi.
Nuolatinė veikla:
 Nuolatinis kontaktų palaikymas su partneriais
 Susitikimai
 Nuolatinis informavimas apie KRC veiklas (naujienlaiškių išsiuntimas)
 Kontaktų ir duombazių kaupimas
 KRC interesų atstovavimas priimant įvairius sprendimus
Eil.
Nr.

Veikla

1.

Susitikimo su Jaunimo centru
iniciavimas
Duomenų bazės sukūrimas
(partneriai, )

2.

Kada bus
įgyvendinta?
(laikotarpis, metai)
Per 2009 lapkričio
mėn.
Iki gruodžio 15
dienos.

Kas įgyvendins ar
galėtų įgyvendinti?
Kamilė Šopytė +
valdyba
Kamilė Šopytė
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