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KRC VALDYBOS VEIKLOS STRATEGIJA 2008-2010 METAI
2008 m. lapkričio 30 d.
Valdybos narių atsakomybės
Agnė

Kamilė
Lina
Edgaras
Kasparas

KRC ir KRC valdybos veiklos koordinavimas
KRC darbo grupių (komandų) konsultavimas
KRC komunikacijos koordinavimas
Mokymų veiklos koordinavimas
Tarptautinių jaunimo mainų veiklos koordinavimas
Savanoriškos veiklos populiarinimas ir savanorystės sričių veiklų koordinavimas
KRC finansų pritraukimas/ 4Pinigų telkimas
Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir paramos joms koordinavimas
Darbas su esamais ir naujais nariais
(Naujų narių pritraukimas)
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KRC KOMUNIKACIJA
Agnė Navickaitė
Tikslai:
 EVS, mokymų komandos ir kitų KRC egzistuojančių veiklų atskiras viešinimas
 KRC zinomumo didinimas ir stiprinimas Kuršėnuose
 Būti KRC komunikacijos (ryšių su visuomene) atstove ir vykdyti su šia sritimi susietas veiklas.
 Teikti konsultacijas komunikacijos srityje.
Nuolatinė veikla:
 Spaudos pranešimų rengimas
 Žmonių konsultavimas
 Informacijos talpinimas www.krc.lt ir konsultavimas www.krc.lt dėl pačio tinklalapio koncepcijos,
informatyvumo ir naujumo
 Informacijos apie KRC platinimas
 Ataskaitų ruošimas: apie išeinančius į aplinką pranešimus; vidinės ir išorinės komunikacijos
vertinimas
 Konsultavimas dėl projektų matomumo (atributika, matomumo būdai, galimybės, rezultatų sklaida ir
jos efektyvumas ir pan.)
Eil.
nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Veikla

Laikas

Kas įgyvendins?

Projektų ir KRC veiklų matomumo skatinimas ir vykdymas

2009
m.
Krc 10mečio organizavimas
2009
m.
Renginių organizavimas Kuršėnuose, platinant informaciją 2009
apie KRC vykdomas veiklas
m.

Agnė
ir
kursenai.lt
komanda
Agnė, Kamilė ir 10mečio
komanda
Agnė ir komanda

KRC internetinio naujienlaiškio prieziūra
krc.lt tinklalapio atnaujinimo koordinavimas ir vykdymas
Kursenai.lt komandos palaikymas, prieziūra
KRC veiklų viešinimas per kursenai.lt

Agnė, Aurimas
Agnė, Darius Simavičius
Agnė, Benediktas
Agnė ir kiti..

KRC žinomumas Kuršėnuose
Dalyvavo: Benediktas Jonuška; Kornelija Macevičiūtė; Migle Mikalauskaite;
Darbo rezultatai:
 Nuspręsta, kad iššokantys langai dažniausiai erzina interneto lankytojus, ir butu gautas
atvirkštinis rezultatas – interneto vartojojai neigiamai atsilieptu apie KRC.
 Apgalvotos „brovimosi“ į televiziją galimybės:
a) BTV laidoje “šeštadienio rytas” pasiūlyti diskusijos temą bei patiems šioje
diskusijoje sudalyvauti, tuo pačiu išreiškiant KRC poziciją visuomenei aktualiu
klausimu.
b) LNK laidoje “susitIKIme virtuvėje” užpildyti dalyvio anketą, ir pasikviesti laidos
kūrybinę grupę i KRC “virtuve” (gal net kokios nors veiklos metu).
c) Išnaudoti vietinę televiziją STV pristatinėjant vykdytas veiklas.
 Surengti apklausą kartu su kursenai.lt komanda tema: “Ką žinai apie Kūrybinės raiškos
cntrą?”. Atsakinga Kornelija. Iš gautų rezultatų pasidaryti išvadas kam informacijos apie
KRC truksta, kur jos truksta, ir daugelį kt. dalykų.
 Ugdymo aspektas (paskaitos mokyklose) vertintos įvairiai. Norinčių tuo užsiimti neatsirado.
Abejota tikslingumu.
 Nuspręsta platinti KRC naujienlaiškį kuršėnų miesto mokyklų bibliotekose, bei miesto
bibliotekose, vos pasirodžius naujam KRC naujienlaiškiui. Dėl lėšų skirtų KRC
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naujienlaiškio spausdinimui nesusitarta. Taip pat reikalingas KRC naujienlaiškiu arhyvas
krc.lt
Aptarta galimybė organizuoti KRC matomumo akciją. Nutarta atidėti vėlesniam laikui
reklamuojant KRC išnaudojant ir KRC 10 – mečio renginius.
KRC 10 – mečio išnaudojimas KRC reklamai priklausys nuo renginių. Tikslesnis
reklamavimosi planas bus daromas žinant konkretų renginį/veiklą ir jo datą. Atsakinga visa
„Krc matomumo Kuršėnuose“ komanda.
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MOKYMŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS
Agnė Navickaitė
Tikslai:
 Skatinti organizuoti mokymus.
 Tirti, kokių mokymų reikia KRC nariams ir kitoms publikoms, su kuo dirba KRC.
 Rinkti ir skleisti informaciją apie vykstančius mokymus, kuriuos organizuoja ne KRC.
 Prisidėti prie KRC veiklų kokybiško organizavimo.
 Teikti konsultacijas mokymų organizavimo, įgyvendinimo srityje.
Nuolatinės veiklos mokymų srityje:
 Konsultavimas
 Stebėti KRC narių poreikius ir pagal poreikius organizuoti, inicijuoti vidinius mokymus
 Organizuoti, inicijuoti mokymus KRC tikslinėms grupėms
 Informuoti KRC narius apie mokymus, vykdomus kitų organizacijų, institucijų
 Ataskaitų ir vertinimo ruošimas (viskas, kas susieta su mokymais: kiek jų buvo, kokie, kas organizavo, o
kas dalyvavo)

Eil.
Veikla
nr.
1. Organizuoti ir įgyvendinti mokymus su mokymų komanda
2. Darbai su mokymų komanda:
Intensyvi KRC mokymų komandos reklama;
Fondų KRC mokymų programoms paremti paieška;
Stiprus KRC mokymų komandos stažavimasis/ mokymasis ir naujų
programų kūrimas, darbas su paklausomis.
Prasiplečiančios KRC mokymų komandos galimybės arba teikiamos
paslaugos.
Apmokyti, motyvuoti KRC žmones, kurie galėtų organizuoti mokymus
kartu su KRC mokymų komanda.
Kaip? Pasiimti kartu su mokymų komanda dirbti, stebėti veiklą, vėliau
leidžiant pabandyti dirbti su grupe, tema ir/ar pan.
Vėliau, suorganizuoti atskirus mokymus mokymų komandai su naujais,
norinčiais ir potencialiais žmonėmis

Laikas
2009
m.
2009
m.

Kas įgyvendins?
Agnė ir mokymų
komanda
Agnė ir mokymų
komanda
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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)
Nuolatinė veikla:
 Fondoieškos grupės koordinavimas
Veiklos aprašas: 2 % kampanija
Eil. nr.
Veikla
3. Fondoieškos
grupės
sudarymas ir I susitikimas
4. Pasiruošimas kampanijai dėl
2% skyrimo KRC
5. Kampanija dėl 2% skyrimo
KRC
6. Pasiruošimas kampanijai dėl
2% skyrimo KRC
7. Kampanija dėl 2% skyrimo
KRC

Laikas
2008 lapkričio 3-4 savaitė

Kas įgyvendins?
Edgaras

2009 sausis – vasaris

Fondoieškos grupė

2009 kovas – gegužė

Fondoieškos grupė

2009 sausis – vasaris

Fondoieškos grupė

2009 kovas – gegužė

Fondoieškos grupė

Veiklos aprašas: KRC FONDO kūrimas ( Kodinis pavadinimas: KRC – F1)
Eil. nr.
Veikla
1. Fondoieškos
grupės
sudarymas ir I susitikimas
2. Idėjos konkretinimas ir
strategijos kūrimas
3. Pasiruošimas
kampanijai
dėl KRC-F 1
4. Kampanijos vykdymas
5. Kampanijos
rezultatų
apžvalga ir persigrupavimas
6. Kampanijos vykdymas

Laikas
2008 lapkričio 3-4 savaitė

Kas įgyvendins?
Edgaras

2008 gruodis – 2009 sausis

Fondoieškos grupė

2009 sausio 2-3 savaitė

Fondoieškos grupė

2009 sausis - birželis
2009 - birželis

Fondoieškos grupė
Fondoieškos grupė

2009 liepa - gruodis

Fondoieškos grupė
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SAVANORYSTĖ
Lina Verseckaitė
Tikslai:
 EST veiklų įgyvendinimas ir tęstinumas
 „Vaikų linijos“ 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: tiek savo pačios
mokymasis ir informacijos atnaujinimas, tiek kitų KRC narių 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.
Nr.

Veikla

1
Europos Savanorių Tarnyba
1.1. Komanda, dirbanti su EST projektais – jos būrimas,
motyvavimas, jos veiklų koordinavimas.
1.2. EST savanorių priėmimas darbui KRC veiklose, du
savanoriai vienu metu
1.3. EST savanorių siuntimas. Savanorius išsiuntus – tęstinis
darbas,
bendradarbiavimas
su
priimančiomis
organizacijomis, ryšių su savanoriu palaikymas.
1.4. Dalyvavimas
EST
projektuose
atliekant
koordinuojančios organizacijos vaidmenį.
1.5. Partnerių organizacijų kontaktų tinklo sudarymas,
tarpusavio keitimasis informacija ir bendradarbiavimas
įgyvendinant EST projektus.
1.6. Dalyvavimas
mokymuose
ir
bendradarbiavimo
susitikimuose, susijusiuose su EST
1.7. EST
organizacijų
tinklo
kūrimo
susitikimo
organizavimas Lietuvoje

1.8. EST populiarinimas per KRC išsiųstų savanorių patirties
pavyzdį, pristatymų organizavimas

1.9. Informacijos apie EST veiklas sklaida www.kursenai.lt ir
www.krc.lt svetainėse.
2
„Vaikų linija“/Klausučiai
PASTABA: žemiau numatytas naujos „kalusučių“

Laikas

Kas
įgyvendins?

Nuolat

Sandra
Navickaitė
EST komanda

Pagal galimybes
Pagal
poreikį
galimybes

ir EST komanda

Pagal
poreikį
galimybes
Nuolat

ir EST komanda
Sandra
Navickaitė

Pagal galimybes

EST komanda

Paraiška teikiama 2009
m.
pradžioje,
įgyvendinimas
tais
pačiais metais
Pirmas
pristatymas
Kuršėnuose – 2008
gruodžio/ 2009 sausio
mėn., vėliau – pagal
galimybes
Nuolat

Kamilė Šopytė,
EST komanda

Lina
Verseckaitė,
Sandra
Navickaitė
Sandra
Navickaitė
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kartos apmokymas nebus vykdomos šiemet, tačiau
tikimasi ateityje prie šios veiklos igyvendinimo
sugrįžti. Dėl šiois priežasties informacija pateikta
kursyvu. Ateinančių metų pabaigoje numatoma
peržiūrėti galimybes įgyvendinti šioje startegijoje
numatytus žingsnius.
2.1. „Vaikų linijos“ esamų veiklų stiprinimas ir tęstinumo
užtikrinimas.
Kasmet teikiama paraiška ŠRJRT dėl finansinės paramos
„Vaikų linijos“ mokymams.
2.2. „Vaikų linijos“ savanorių grupės atranka, subūrimas,
grupės formavimas ir komandos formavimas apjungiant
naujus ir jau dirbančius savanorius.
2.3. Savanorių mokymai.

Nuolat

Rugilė
Alminaitė

Kasmet
mėn.

rugsėjo/spalio Rugilė
Alminaitė

Kasmet, trukmė – iki 10 Rugilė
mėnesių (gali varijuoti Alminaitė
priklausomai
nuo
prieinamų
mokymo
programų)
Nuolat
Rugilė
Alminaitė

2.4. Savanorių išlaikymas mokymų ir darbo VL metu:
Sistemingi susitikimai su savanoriais, kuriuose
aptarinėjami darbiniai klausimai, vykdoma bendra
veikla.
Veikiantis groups‘as, skirtas darbiniams ir grupės
klausimams spręsti.
Naujų savanorių krikštynos.
Neformalūs susitikimai, didinantys tarpusavio ryšį ir
komunikavimą.
2.5. „Vaikų linijos“ populiarinimas ir informacijos apie Nuolat
veiklos galimybes bei įgyvendintas veiklas sklaida
www.kursenai.lt ir www.krc.lt svetainėse.
2.6. Vaikų linijos integracija į KRC.
Savanorių informavimas ir supažindinimas su kitomis
KRC veiklomis bei KRC nariais.
Savanorių įtraukimas į neformalius susitikimus su KRC
nariais.
3
Savanoriškos veiklos plėtra
3.1. Komanda, atliekanti įvairaus pobūdžio savanoriškas
veiklas – jos būrimas, motyvavimas, jos veiklų
koordinavimas.
3.2. Bendradarbiavimas su organizacijomis ir institucijomis,
tokiomis kaip „Viltis“, Kuršėnų VGN ir kt., kur galima
nukreipti savanorius veiklai.
3.3. Finansų paieška savanorystei skatinti.
Kasmet teikiama paraiška ŠRJRT dėl finansinės paramos
savanorystės skatinimui ir savanorių mokymams („Būk
super! Būk savanoris!“ tęstinumas)
3.4. Kalendorinių švenčių, susijusių su savanoryste, arba
veiklomis, kuriose veikia KRC savanoriai, minėjimo
organizavimas (pvz. savanorio dienos šventė, tą dieną

Rugilė
Alminaitė

Nuolat

Ruginė
Alminaitė, Lina
Verseckaitė

Nuolat

Rugilė
Alminaitė

Nuolat, pagal galimybes

Rugilė
Alminaitė

Nuolat, pagal galimybes

Rugilė
Alminaitė
+
savanorystės
komanda
Rugilė
Alminaitė
+
savanorystės

Pagal galimybes
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organizuojamos akcijos, renginiai)
3.5. Savanorystės populiarinimas ir informacijos apie veiklos
galimybes
bei
įgyvendintas
veiklas
sklaida
www.kursenai.lt ir www.krc.lt svetainėse

Nuolat

komanda
Rugilė
Alminaitė
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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).
 Kurti idėjų mainų sistemą KRC groups‘e (skatinamas pasidalijimas idėja ir uztikrinama
pagalba ją įgyvendinant).
 Užtikrinti mainų dalyvių pasiruošimą mainams. Bei fiksuoti mainuose dalyvavusius
žmones, juos kviesti į kitas krc veiklas.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Veikla
Laikas
KRC narių, turinčių idėjų, skatinimas teikti Vasario
arba
paraiškas jaunimo mainams.
balandžio 1d.
terminui
Informacijos
apie
artimiausius Iki
gruodžio
vyksiančius mainus bei mokymus mainų 15d.
organizatoriams - paieška
Partnerių duomenų banko
sudarymas, turimos informacijos apie
partnerius surinkimas,
apibendrinimas, patalpinimas
www.krc.lt
Tarptautinių mainų organizavimas
Per
2009uosius

Kas įgyvendins?
Kamilė Šopytė

Kamilė Šopytė

Kamilė Šopytė (su Linos
Verseckaitės pagalba)

Kamilė Šopytė

Tarptautiniai jaunimo mainai
Dalyvavo:
Kornelija, Sandra, Evaldas, Kamilė, Romas, Miglė.
Svarstyta, kad jaunimo mainai galėtų vykti iki KRC 10metų renginio, o jo metu galėtų
būti pristatomi mainų rezultatai. Taip nuspręsta todėl, kad būtų lengviau finansiniu ir
laiko atžvilgiu.
Buvo kalbėta apie temas aktualias šiuolaikiniam jaunimui bei apie priemones, kurios būtų
jiems patrauklios.
Minčių lietus apie tarptautinius jaunimo mainus:
 Menas, teatras;
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Grafiti (nagrinėjant diskriminacijos ir tolerancijos problemas);
Breikeriai, neatpažintas menas; filmukas;
Santykiai, meilė; šeimos, pilietiškumas; 1000 priežasčių, kodėl reikėtų kurti
šeimą; jaunosios kartos nenoras kurti šeimos; per kokius būdus einant visa tai
išsiaiškinti? Teatras? Šokis?
Narkotikai; prevencija per pojūčius, potyrius (perteikiant viską per video kūrybą);
Muzika (repas; hip hopas, street dance,); gatvių kultūra – street
dance...narkotikai?

Iš kelių idėjų daugiausia buvo aptartos narkotikų ir šeimos temos. Kalbėta ir aptarta, kad
patraukliausia būtų šių temų aktualumo išraiška per muziką, šokį. Nuspręsta toliau plėtoti
idėjas
ir viską sukonkretinus teikti paraišką balandžio pirmos terminui.
KRC 10 metų renginiai
Pusryčių stalo nutarimai, minčių lietus:
 Jaunų kuršėniškių organizuoti workshop‘ai (meniniai ir kt.);
 Senų narių pakvietimas (tūsas su jais);
 KRC 10 logo : Benis ir Darius...
 Atributika (naudinga, rašikliai ir kt.);
 Atskira skiltis elektroninėje erdvėje (rašyti duomenis išreikštus skaičiais, sukurta
erdvė buvusiams dalyviams ar nariams, kad parašytų atsiliepimą ar dar ką nors;
video interviu su senais žmonėmis: Roma, Laimiu...; teminiai mėnesiai,pvz.:
savanorystės mėnuo);
 Įspūdžiai buvusių jaunimo mainų atsiliepimai;
 Graffiti ant sienos krc.lt arba Kūrybinės raiškos centrui 10metų. (Galbūt kartu su
rampos grupe iš vitaminų) arba trafaretinis variantas visur; eskizas, aiški vieta
(leidimas iš savivaldybės);
 Mainai, kurie galėtų vykti iki krc dešimtmečio renginio, o jo metu būtų pristatomi
reazultatai iš mainų.
 Pilietiškumo akcija.;
 Kuršenų jaunimo grupių pasirodymas: Kamile Kielaitė?, Dove?, moksleivių
grupės;
KRC dešimtmečio workshopas:
Nuspręsta iki KRC 10 metų renginio kiekvienas mėnuo bus kažkuo ypatingas. Žemiau
pateikti mėnesiai ir galimos veiklos jų metu. Viskas vyks su KRC 10 metų LOGO.
Kovas. Savanorystės mėnuo.
 Video su atvykusiais savanoriais apie savanorystę;
 Pristatymai apie jų šalis;
 Savanorystės akcija; (Amfiteatro tvarkymas?)
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KRC pristatymas savo partneriams Kuršėnuose (tam, kad tie su kuriais
bendraujame, kaip pavyzdžiui, Vilties bendrija tiksliau žinotų, kas mes esame ir
pan.);

Balandis. Mainų mėnuo.
 Informacija apie įvykusius mainus;
 Žemėlapis su šalimis, kuriose vyko tarptautinės veiklos, kuriose dalyvavome.
 Knygų mainai, daiktų mainai ar kažkokie kitokie mainai, kuriuos mes
suorganizuotume Ivinskio aikštėje, turguje ar dar kur.
Gegužė. Pilietiškumo mėnuo.
 Akcija, susijusi su skatinimu balsuoti; (Prezidento rinkimai bei artėjantys rinkimai
į Europos Parlamentą);
 Renginių/projektų, vykusių pilietiškumo tema, pristatymas;
 ELA kalbų gatvė (?).
Birželis. Kūrybiškumo mėnuo.
 Kūrybiškumo konkursas. Gali vykti krc.lt, kur jauni žmonės galėtų talpinti savo
meninės veiklos rezultatus (muzikiniai kūriniai, tapyba, molis ir t.t.);
RENGINYS LIEPOS MĖNESĮ:
I dalis. (Vieta. Galvojama apie kurį nors mokyklos stadioną, parką)
 Gyvoji biblioteka;
 Jaunų žmonių dirbtuvės (meninės, sportinės ir kt.);
II dalis. (Kultūros namai)
 Muzikinis / breikerių ringas;
 Tarptautinių jaunimo mainų rezultatų pristatymas.
Tik dar labai trūksta vieningos renginio koncepcijos, viską jungiančių grandžių ir
pan.
Taip pat dar tiksliai nenuspręsta krc dešimtmečio renginio data, galvojama apie
Liepos 24– 25d.
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Jaunimo iniciatyvos/pilietinės jaunimo iniciatyvos
Kasparas Laureckis
Tikslai:
 Jaunų žmonių iniciatyvų palaikymas
 Skatinti bendradarbiavimą su kitomis Šiaulių raj. jaunimo organizacijomis
 Įkurtas KRC fondas skirtas padėti jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas
Nuolatinė veikla:
 Ryšio palaikymas tarp jaunų žmonių bei KRC. Konsultacijų, moralinio palaikymo,
nukreipimo ar kitokios konkrečios pagalbos poreikiui esant.
 KRC narių informavimas apie esamą pagalbos poreikį jauniems žmonėms.
 Informacijos apie KRC teikiamą pagalbą jauniems žmonėms atnaujinimas (www.krc.lt)
 Informacijos apie veiklas įvykusias jaunimo iniciatyvų/pilietinių jaunimo iniciatyvų
rinkimas.
 KRC fondo koncepcijos sudarymo koordinavimas.
 KRC fondo veiklos plėtojimas
Nr.
1.

Veikla
Laikas
Jaunų
žmonių
iniciatyvų Pagal poreikį
rėmimas. Prašomos pagalbos
suteikimas arba nukreipimas.
Informacijos
apie
KRC Iki 2009-01-01
teikiamą pagalbą jauniems
žmonėms
atnaujinimas
(www.krc.lt)
Susitikimai su organizacijomis Iki 2009-03-01
partnerėmis (vilties bendrija,
vaikų linija).

Kas įgyvendins?
KRC
–
koordinuos
Kasparas

4.

Susitikimai su kitomis Šiaulių Iki 2009-03-01
raj. jaunimo organizacijomis
(Šiaulių raj. jaunimo centras).

Kasparas

5.

KRC
fondo
koncepcijos Iki 2009
vasario
kūrimas
mėnesio.
KRC
fondo
veiklos Iki 2009 - 2010 metai
palaikymas

Kasparas, norintys prie to
prisidėti KRC nariai
Kasparas/fondo veiklos
koordinatorius

2.

3.

6.

Kasparas

Kasparas
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Naujų žmonių pritraukimas
Kasparas Laureckis
Tikslai:
 Užtikrinti pastovią KRC narių kaitą
 Skatinti naujų KRC narių integraciją į KRC „gyvenimą“
 KRC atvirumo didinimas KRC globojančioms komandoms (Kuršėnai.lt, Klausučiai,
Vitaminai ir t.t.)
Nuolatinė veikla:
 Ryšio palaikymas su žmonėmis norinčiais tapti KRC nariais.
 Ryšio palaikymas su naujais KRC nariais.
 Naujų jaunų žmonių pritraukimas į KRC veiklas.
 Strategijos prižiūrėjimas ir atsakomybė už jos vyksmą.
 Tam tikrų konkrečių veiklų jaunų žmonių įtraukimo srityje koordinavimas.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Veikla
Informacijos kaip tapti KRC
narių įdėjimas į www.krc.lt
Naujų žmonių įtraukimas į
KRC vykdomus susitikimus
(formalius).
Kalėdinis
susitikimas
su
potencialiais KRC nariais.
Ateities stovykla 2009
Kontaktavimas su žmonėmis
norinčiais tapti KRC nariais
Neformalūs
aptarimai
su
naujaus KRC nariais. Kaip
sekasi? Kas gerai? Ko trūksta?
El. laiškai skatinantys tapti
KRC nariu, potencialiems KRC
nariams.
Ryšio palaikymas su esamais
KRC nariais

Laikas
Iki 2009 metų

Kas įgyvendins?
Darius

Nuolatos

Kasparas

2008 metų Kalėdos

Kasparas ir visa KRC

2009metų vasario mėnuo
Nuolatos

Kasparas
Kasparas

Pagal poreikį

Kasparas

Iki
Kalėdinio
susitikimo
Nuolatos

KRC Kasparas

Kasparas

Naujų narių įtraukimas










Didinti matomumą ir duoti suprasti jaunam žmogui, kad jis mūsų tarpe yra
laukiamas;
Tiesiogiai kviesti;s
Per veiklas stebėti, kabinti;
Pabrėžti krc pliusus ir pačią krc;
Daugiau susitikimų su esamais ir potencialais krc nariais;
Padėti naujiems nariams rasti vietą krc;
Intregacijos procese nuolatinis rūpinimasis naujais nariais;
Galima įtraukti ir ne kuršėniškius;
Potencialių narių duomenų bazė;
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Potencialių narių įtraukimas į naujų veiklų planavimą ir strategavimą.
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