KRC skelbia pilietiškumo pavasarį
Daugelis iš mūsų laukia pavasario – KRC nariai taip pat! Šis
pavasaris išskirtinis tuo, kad organizuojama nemažai veiklų,
kurios susijusios su pilietiškumo tema. Kovo pabaigoje vyks
tarptautiniai jaunimo mainai „Europos kalbų akademija“. Prieš
prasidedant mainams Kuršėnuose planuojama diskusija su
jaunais kuršėniškiais apie pilietiškumą. Kovo viduryje mūsų
gimtajame mieste vyks projekto „Sujunkime mūsų istorijas,
sukurkime ateitį“ vietinės veiklos, kurių pagrindinė tema –
Europos ateitis ir jaunimo dalyvavimas, kuriant šią ateitį. Kovo
pabaigoje penki jauni žmonės iš Kuršėnų savo idėjomis apie
Europos ateitį dalinsis tarptautiniame renginyje Vokietijoje.
Balandžio mėnesį startuoja pirmasis Lietuvoje jaunimo
demokratiškumo projektas „Vitaminai“, kurio tikslas - padėti
jauniems žmonėms atrasti tradicines ir netradicines interesų
atstovavimo vietos lygmenyje formas, išbandyti jas praktiškai bei
įgalinti jaunus žmones veikti patiems, atstovaujant savo
interesus. Tiesa, aktyvi ir matoma bendruomenei projekto fazė
turėtų prasidėti gegužės – birželio mėnesiais.

Tau užtenka tik būti aktyviam. Pradėk jau šiandien
Aktyviausio Kuršėnų miesto bendruomenės
www.kursenai.lt žurnalisto konkursas

svetainės

Konkurso pradžia: 2008 metų sausio 15 d.
Konkurso pabaiga: 2008 metų gegužės 15 d.
Konkurso dalyviai: Jauni kuršėniškiai nuo 14 iki 25 metų
amžiaus.
Konkurso tikslas: parašyti kuo daugiau straipsnių (atsiliepimų,
anonsų, komentarų, interviu, tyrimų), atsiųsti nuotraukų, sukurti
video reportažų, kurie būtų susiję su Kuršėnais arba
kuršėniškiais.
Konkurso prizinis fondas: 300 litų.
Konkurso eiga
Nuo 2008 metų sausio 15 iki gegužės 15 dienos kiekvienas
konkurso dalyvis gali siųsti straipsnius, video reportažus ar
nuotraukas svetainei www.kursenai.lt. Už kiekvieną tinkamą ir
Kuršėnų miesto bendruomenės svetainėje paskelbtą straipsnį,
video reportažą ar nuotraukas autorius gaus nustatytą taškų
skaičių. Konkurso pabaigoje taškai bus sumuojami. Dalyviai,
surinkę ne mažiau kaip 15 taškų įgis teisę dalytis prizinį fondą.
Prizinis fondas bus išdalytas proporcingai surinktam taškų
skaičiui.
Daugiau informacijos apie taškų skaičiavimą, kaip publikuoti
straipsnius ir video reportažus rasite www.kursenai.lt
tinklalapyje.

Jūsų 2% padės mums įgyvendinti ateities viziją
Skirk 2% savo pajamų mokesčio Kūrybinės raiškos centrui!
Pavadinimas: Kūrybinės raiškos centras
Įmonės kodas: 175894939
Adresas: Kudirkos 33, LT-81147 Kuršėnai
Nori sužinoti kodėl? Paklausk!
Skirdamas 2% Kūrybines raiškos centrui tu remi:
- internetinę svetainę www.kursenai.lt
- tarptautinius jaunimo mainus
- Europos savanorių tarnybos projektus
- jaunų žmonių mokymus, seminarus, konferencijas
- klausučių šalį (psichologinė pagalba, kurią teikia
bendraamžiai bendraamžiams)
- jaunų žmonių iniciatyvas Kuršėnuose, Lietuvoje ir užsienyje

Kodėl verta skirti 2% savo pajamu mokesčio KRC? Pažiūrek:
http://www.youtube.com/watch?v=IWp1_Obszjk
Instrukcija, kaip užpildyti forma FR0512 ranka http://www.youtube.com/watch?v=2igNH9tZMwE
Instrukcija, kaip užpildyti forma FR0512 internetu http://www.youtube.com/watch?v=Hh40w4WrBPc

Ačiū už sugaištą laika ir gerus norus,
Kūrybinės raiškos centras

KRC susitikimas Londone
Balandžio 3-6 dienomis KRC nariai savo velykinį susitikimą
surengs Londone. Jį organizuoja Londone studijuojantis KRC
narys Donatas Šidagis. Susitikimo metu ne tik grožėsimės
Anglijos sostine bei atsipalaiduosime, bet ir svarstysime
organizacijos 2007 metų veiklos ataskaitą, artimiausius
planus. Be to, Londone planuojame susitikti su šiame mieste
gyvenančiais kuršėniškiais – ta proga planuojame parengti
keletą video reportažų iš gimtojo miesto bei trumpai
pristatyti organizacijos veiklą. Dar daugiau, Londone
planuojame parengti keletą video reportažų apie kuršėniškių
gyvenimą šiame metropolyje. Tai turėtų būtų pirmasis
kuršėniškių bendruomenės Londone susirinkimas.
Pilietiška Europos Kalbų Akademija
2008 m. kovo 14-22 d. Vilniuje vyks tarptautiniai jaunimo
mainai „Europos kalbų akademija.“ Priimanti organizacija –
Kūrybinės raiškos centras, kurios narės Lina Verseckaitė ir
Sandra Navickaitė yra šio projekto organizatorės. Dalyviai iš
KRC: Orinta Dambrauskaitė ir Aurimas Sobutas. Žinoma, į
projektą bus įtraukti ir kiti Kūrybinės raiškos centro nariai,
padėsiantys kokybiškai įgyvendinti šį projektą. Jaunimo
mainų metu bus skatinamas Europos piliečių sąmoningumas,
stiprinamas jaunų žmonių pilietiškumas, tautinis identitetas.
Mainų dalyviai susipažins su savo ir kitų šalių kultūra, jų
istorija, ypatybėmis bei mokysis penkiomis kalbomis
įvardinti su Europos pilietiškumu susijusias sąvokas. Šias
sąvokas jaunuoliai pasirinks ir įvardins kartu analizuodami,
ką jiems reiškia būti Europos piliečiais. Tokiu būdu bus
sukurtas jauno Europos piliečio žodynas, parašytas
gimtosiomis mainų dalyvių kalbomis. Mainų metu bus
bendradarbiaujama su šalių dalyvių kultūrų centrais,
esančiais Vilniuje, bei bus organizuojami mainų pristatymo
renginiai Vilniaus mieste.

Sujunkime mūsų istorijas, sukurkime ateitį!
Tokiu
pavadinimu
pavadintas
jaunimo
demokratiškumo
projektas, kurio vienas iš partnerių yra Kūrybinės raiškos
centras. Pagrindiniai projekto organizatoriai – mūsų ilgalaikiai
partneriai Magdeburge (Vokietijoje) – Exchange Sachsen-Anhalt.
Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti galimybes jauniems
žmonėms iš 5 Europos valstybių diskutuoti ir pasidalinti savo
idėjomis apie jaunimo dalyvavimą, kuriant bendrą Europos ateitį
ir viziją. Vasario 22-24 KRC nariai Agnė Navickaitė ir Benediktas
Jonuška dalyvavo šio projekto planavimo susitikime Magdeburge.

Susirinkimo metu A.Navickaitė ir B.Jonuška susipažino su
projekto partneriais iš Vokietios, Turkijos, Belgijos, Rumunijos ir
Graikijos, taip pat pasidalino savo idėjomis ir mintimis apie
vietines veiklas ir Europinį susitikimą Vokietijoje. Kovo mėnesį
bus įgyvendinamos su projekto tema susijusios veiklos
Kuršėnuose, o kovo 25 – balandžio 3 dienomis penki jauni
žmonės iš Kuršėnų dalyvaus susitikime Magdeburge, kuriame
galės pasidalinti savo mintimis apie Europos ateitį kartu su savo
bendraamžiais iš kitų Europos šalių.

Vienas žingsnis atgal – du į priekį
,,One step behind, two steps forward – historical and modern
understanding of European citizenship” – tai vasario 21 – 24
dienomis Vroclove vykęs tarptautinis projektas. Jo metu 12
jaunimo organizacijų atstovų, tarp kurių buvo ir KRC narės Agnė
Rapalaitė ir Orinta Dambrauskaitė, žengė žingsnį atgal –
prisiminė piliečio ir pilietiškumo atsiradimo istoriją ir sąvokos
prasmės keitimąsi skirtingais laikotarpiais.

Du žingsniai į priekį – dalyviai planavo ir generavo jaunimo
veiklos projektų idėjas Europos pilietiškumo tema programos
„Veiklus Jaunimas“ rėmuose. KRC bendradarbiaus su 5 šalių
organizacijomis, vykdydamos tarptautinius jaunimo mainus. Jų
metu jauni žmonės susipažins su „graffiti“ kultūra, išbandys
įvairius menus, sportines veiklas, media priemones ir jomis
bandys perteikti pilietiškumo temą. Projektą „One step behind,
two steps forward – historical and modern understanding of
European citizenship“ įgyvendino Vroclavo UNESCO Informacijos
centras.

Europos Kalbų Akademija žengė dar vieną žingsnį
kokybės link
2008 m. vasario 22-24 d. Vilniuje įvyko jaunimo mainų
European Language Academy (liet. Europos Kalbų Akademija)
išankstinio planavimo vizitas (APV), kuriame dalyvavo po 2
atstovus iš dalyvaujančių projekte šalių: Graikijos, Ispanijos,
Vokietijos, Čekijos ir Lietuvos. Vizito metu nuveikti darbai
viršijo pradžioje nustatytą naudingumo lygį: buvo susitarta su
dalyvių šalių kultūros centrais, esančias sostinėje, tradiciniais
restoranais, kuriuose bus organizuojami tarpkultūriniai vakarai.

Jo metu buvo išspręstos iškilusios organizacinės problemos,
numatyti ateities veiksmai ir toliau pratęstas rimtas bei
kokybiškas pasiruošimas projekto įgyvendinimui. Projekto
organizatorės - KRC narės Sandra Navickaitė ir Lina Verseckaitė
– ir visi dalyviai džiaugėsi pasiektais rezultatais, kurie tapo
stipria motyvacija toliau siekti Europos Kalbų Akademijos kalno
viršūnės.

Balandį startuoja „Vitaminai“
Pirmasis
Lietuvoje
jaunimo
demokratiškumo
projektas
„Vitaminai“, kurį per artimiausius pusantrų metų įgyvendins
KRC kartu su partneriais iš Lentvario, Talsio ir Tukums, startuos
jau
balandžio 1-ą dieną. Pastaruoju
metu baigiami
paruošiamieji darbai: renkamos projekto vykdytojų komandos,
derinami biudžetai ir sutartys su partneriais, planuojamas
pirmasis oficialus projekto vykdytojų susitikimas. Balandžio 1012 dienomis Lentvario apylinkėse susirinks „Vitaminų“
vykdytojų komandos iš keturių minėtų miestų. Paruošiamojo
susitikimo metu vykdytojų komandos susipažins tarpusavyje,
sieks labiau atskleisti projekto temą ir planuoti projekto veiklas
savo miestuose. Tikimasi, kad jau gegužės mėnesį vyks pirmieji
„Vitaminų“ renginiai, skirti vietos bendruomenėms ir kviečiami
projekte dalyvauti jauni žmonės. Tad nepramiegokite!

Finansų seminaras Vilniuje
Šių metų sausio 27d. Vilniuje įvyko Kūrybinės raiškos centro vadovo Vytenio Kviklio inicijuotas
finansų seminaras, skirtas KRC nariams. Susirinkimo metu V.Kviklys, atsakingas už finansus
organizacijoje, kiekvienam dalyvavusiam įteikė KRC nario atmintinę, kurioje pateikta
pagrindinė informacija apie tai, kaip yra nustatomas projekto dalyvio mokestis, kas turėtų būti
žinotina apie sutartis su dalyviais, išlaidų patvirtinimo dokumentus, sutarčių ir panašių
dokumentų pasirašymus, kaip turėtų būti elgiamasi perkant bilietus. Kūrybinės raiškos centro
narys Laimonas Ragauskas buvo parengęs praktinę užduotį dalyvavusiems, susijusią su
finansais projekto metu, o Agnė Navickaitė pristatė KRC infopack‘o pradinę versiją. Anot
seminaro dalyvių, tokio pobūdžio susitikimai yra reikalingi ir naudingi.

Jubiliejus KRC erdvėje
Garsiai ir džiaugsmingai dainuojant „SU GIMIMO DIENA“ šių
metų sausio 23 dieną buvo pasveikintas www.kursenai.lt
tinklalapis. Prieš penkerius metus, 2003 metų sausio 23 dieną
pradėjo veikti internetinė svetainė www.kursenai.lt.

Laisvė, teisėtumas ir teisės Europoje
KRC dalyvauja ilgalaikėje programoje FLARE (freedom, legality
and rights in Europe), kuri susideda iš keturių etapų.
Susitikimas sausio mėnesį Krokuvoje, kuriame dalyvavo keturi
KRC atstovai Darius, Kasparas, Agnė ir Karolis, buvo antrasis
viso FLARE projekto etapas. Jo metu jauni žmonės turėjo
galimybę aplankyti didžiausias istorijoje „kapines“ Europoje –
Aušvico koncentracijos stovyklą.

Keletas įdomių ir svarbių faktų apie www.kursenai.lt:
- Savanoriškais pagrindais egzistuojanti internetinė svetainė
- Svetainės finansavimu rūpinasi jaunimo nevyriausybinė
organizacija Kūrybinės raiškos centras

- www.kursenai.lt nedirba joks profesionalas
- Atvira erdvė svetainės lankytojų iniciatyvai

- www.kursenai.lt yra ir ugdymo įrankis, naudojamas jaunų
žmonių tobulėjimui
- Svetainės lankytojai ne tik iš Kuršėnų miesto ar Lietuvos, bet
ir užsienio
www.kursenai.lt komanda ir vartotojai tiki, kad visi žmonės,
ypač tarnautojai ar verslininkai, supras, kad svetainė gali ir turi
gyvuoti, užtikrinant sparčią informacijos sklaidą bendruomenei.
Padėka visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie kuršėnai.lt
įkūrimo,
administravimo,
siuntė
informaciją,
dalyvavo
diskusijose, kritikavo. Ačiū tiems, kurie skyrė kuršėnai.lt
svetainei 2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio ir taip
prisidėjo prie tinklapio išlaikymo.

Tris dienas susitikimo dalyviai dirbo, diskutavo atskirose
grupelėse temomis: narkotikų platinimas, ginklų prekyba,
prekyba žmonėmis, spaudos laisvė ir nusikaltimai aplinkai.
Pasibaigus susitikimui grupės suplanavo tolesnius pasiruošimo
veiksmus šiomis temomis kitam projekto etapui Italijoje, kuris
įvyks kovo mėnesį.

KRC Kalėdiniai stebuklai
Kaip ir kiekvienais metais keletą dienų prieš didžiąsias šventes
– Šv. Kalėdas ir Kūčias – Kūrybinės raiškos centro nariai
susitinka
įvertinti
praėjusių
metų
rezultatus,
aptarti
svarbiausius jau įvykusius įvykius KRC erdvėje, šiek tiek
pažvelgti į ateitį ir, žinoma, „papuošti“ KRC atmosferą šventine
nuotaika. Tačiau KRC Kalėdinis šių metų susitikimas buvo
neįprastai nuoširdus. Kodėl?

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.

Jūsų,
Kūrybinės raiškos centras
Laukiame jūsų pasiūlymų ir pageidavimų elektroniniu
paštu: newsletter@krc.lt.

Naujas įrašas organizacijos istorijoje: susirinko ne tik Kūrybinės
raiškos centro nariai bet ir jų tėveliai. Jiems buvo trumpai
paaiškinta KRC struktūra, veiklos sritys, perspektyvos.
Kūrybinės raiškos centro vadovas, padėkodamas organizacijos
nariams už veiklą KRC labui, įteikė darbo užrašų knygas ir
palinkėjo toliau ieškoti savęs veikiant jaunimo veikloje.

