2007-2008 METŲ VALDYBOS KANDENCIJOS ATASKAITA
2008-10-18, Kuršėnai
Vytenis Kviklys – vadovas
Darius Simavičius – IT (Kursenai.lt, krc.lt, naujienlaiškis (techninė pusė))
Kasparas Laureckis – jaunimo iniciatyvos, nauji nariai, vaikų linija
Agnė Navickaitė – mokymai, komunikacija
Lina Verseckaitė – savanorystė, jaunimo mainai

2007 metų liepos 7d. Vytenis, tapdamas vadovu, pristatė tris pagrindinius tikslus
KRC:
1. Stiprinti organizaciją ir narių jausmą, kad KRC priklauso jiems (“ownership of
KRC”)
2. Sukurti veiksmingą narių motyvacijos/motyvavimo sistemą
3. Peržiūrėti dabar egzistuojančias veiklos sritis ir esant poreikiui pradėti naujas,
labiau poreikius atitinkančias veiklas
Pirmas tikslas įgyvendintas 70-80%. KRC nariai zino, kas yra KRC, kaip ji veikia,
kaip priimti sprendimus, jaučia tapatybę su šia organizacija ir nebijo prisistatyti
esantys šios organizacijos nariais. Tikslas nepasiektas pilnai, nes tokį jausmą turi dar
ne visi nariai, kai kurie šiek tiek atitrūko nuo KRC veiklos.
Antras tikslas įgyvendintas 60-70%. Didziausią įtaką narių motyvavimui turėjo darbo
komandose organizavimas (kuršėnai.lt, EVS, mokymai ir t.t.). Taip pat naudotos ir
kitos motyvavimo priemonės: reguliarūs narių susitikimai, KRC susitikimas Londone.
Taip pat „mėnesio zmogaus/įvykio“ rinkimai KRC.lt, viešo kalbėjimo seminaras.
Mokymų komandos nariai dirbdami išorei turi galimybę gauti atlygį uz darbą. Reikia
dad daugiau tarpusavio palaikymo tarp narių, galimybių tobulėti nariams įvairiuose
mokymuose, seminaruose.
Trečias tikslas įgyvendintas (sunku pasakyti kiek) – tai tiesiog natūralus organizacijos
procesas. Vyko maziau Civitas veiklų, atsirado mokymų komandos veikla, EVS
priėmimas.
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APIE VALDYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS SRITIS:
Sėkmės

Iššūkiai, problemos

Rekomendacijos

Kursenai.lt, krc.lt, naujienlaiškis (techninė pusė)
www.kursenai.lt gyvuoja
Sumazėjęs
2008 uzsitikrinta
www.kursenai.lt
savivaldybės parama
lankomumas
www.krc.lt gyvuoja,
Problematiškas kuršėnai.lt
aplanko 250 zm./dn.
komandos skatinimas (taip
Sėkminga naujienlaiškio
pat dėl atstumo)
leidyba
Vyksta rutina (nieškoma
@krc.lt pašto dėzutės
naujovių svetainėms
atnaujinti)

Atnaujinti www.kursenai.lt
ir www.krc.lt sistemas
www.kursenai.lt
komandos koordinatorius
turi būti Kuršėnuose
Krc.lt turinį turėtų galėti
atnaujinti daugiau zmonių,
ne vienas Darius

Jaunimo iniciatyvos + naujų narių pritraukimas
Kuršėnuose vykdomos
Sunkiai randamas ryšys su
jaunimo iniciatyvos, yra
jaunais zmonėmis jiems
pavyzdzių, kai KRC joms parodant, kad KRC gali
padėjo
teikti pagalbą
Yra sukurta sistema, kaip
tapti KRC nariu
Buvo priimti keli nauji
nariai

Didinti KRC kaip pagalbos
(paramos, konsultacijos)
organizacijos jauniems
zmonėms
Specialus darbas su naujais
KRC nariais (kandidatais į
narius)

Komunikacija
KRC matomumas
straipsniuose (logo,
pagrindinė info apie
organizaciją ir pan.)
KRC pristatymai
(mokyklose,
savivaldybėse, vykdomų
veiklų metu)
Susitikimai su tėvais
Informacinis paketas
Vizitinės kortelės
Youtube.com/krclt kanalas
www.krc.lt
Naujienlaiškis
Leidiniai (ELA CD,
Vitaminų laikraštis)
„Vitaminų viešas“
renginys
Mokymai
KRC nariai tobulinosi
Siųsti mokytis kitų
organizacijų nariai,
organizuotas jų

Nedarytos apklausos,
tyrimai
Nėra aiškios
komunikacijos sistemos

Daryti tai, kas jau daroma,
mokyti kitus

Mokymų komandos
organizuotumas
Ar Kuršėnų poreikiai
atsispindi mokymų

Daugiau visų KRC narių ir
mokymų komandos narių
kvalifikacijos tobulinimosi
Mokymų kokybės
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parengimas
Mokymų komandos
pirmieji mokymai išorės
organizacijoms

Vaikų linija
Jauni zmonės įgijo
savarankiškumą
Nuosekli zmonių kaita
KRC nariai daugiau zino
apie vaikų liniją

Civitas
Debatai su kandidatais į
Seimą

Fundraising
Jau surinkta 2008 metais
daugiau pinigų iš 2% nei
2007. Tikimasi lapkričio
mėnesį sulaukti daugiau
paramos.
Surinkta nemazai lėšų iš
siunčiamų į
mokymus/jaunimo mainus
dalyvių.

pasiūloje?

palaikymas
Tarptautinių mokymų
organizavimas
Nepamiršti, kad mokymai
- nevisagaliai

Zmonių išlaikymas ir
motyvavimas
Vaikų linija yra brangus
projektas

Nereikia atskiros
atsakomybės valdyboje uz
vaikų liniją (tebūnie
savanorystės dalis)
Ar vaikų linija visdar
atitinka aplinkos
poreikius?

Mazas KRC narių
suinteresuotumas
CIVITAS klubo veikla
Ribotos Vytenio
galimybės organizuoti
renginius Kuršėnuose

Jei atsiras poreikis, bus ir
veiksmas. Nepamiršti
kontaktų su Civitas,
Piliečių santalka.

Nario mokestis kol kas
mokamas pasyviai.

Tęsti darbą rengiant 2%
rinkimo kampaniją.
Pratęsti Edgaro pradėtą
darbą su Lietuvos verslo
gigantais.

Kadangi Linos nebuvo susitikime, tai jos ataskaitai rastu kiek issamesne:
JAUNIMO MAINAI
Pasiseke dalykai:
Sustiprinti seni ir uzmegsti nauji partnerystes rysiai su organziacijomis, su kuriomis
dalyvauta jaunimo mainuose.
Visuose igyvendintuose mainuose detos pastangos kokybiskai atstovauti KRC bei
islaikyti edukacini mainu aspekta.
Kai kurie i KRC veiklas isijunge zmones pradejo butent nuo dalyvavimo jaunimo
mainuose.
Nusistovejo informavimo apie siulomus mainus kultura KRC groupse: gavusieji
informacija arba persiuncia man, kaip sia sriti koordinuojanciai valdybos nariei, o as
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reziumuodama persiunciu informacija i groupsa, arba bet kuris prie groupso
prisijunges zmogus reziumuoja informacija ir ja persiuncia i groupsa.
Taip pat nusistovejo tradicija papildyti foto albuma www.krc.lt nuotraukomis is
kiekvienu mainu, apie mainus parasyti straipsni www.kursenai.lt. Nuorodas i visu
mainu aprasymus ir nuotraukas galima rasti musu puslapyje prie Veiklu.
Veike aiski dalyviu atrankos (naudojamos dalyviu atrankos anketos, atranka
skelbiama www.kursenai.lt ir www.krc.lt puslapiuose) bei dalyvio mokescio
(skirtingo dalyviams nuo KRC ir is KRC) rinkimo sistema.
Pirma karta vykstantiems i jaunimo mainus LT grupiu vadovams buvo teikiamos
konsultacijos del logistiniu ir kitu su mainais susijusiu reikalu.
Didziausi issukiai
Is strategijoje 2007 m. rudeni numatytu siekiu nebuvo igyvendintas planas sukurti
KRC partneriu duomenu baze. Darbas buvo pradetas, bet nepabaigtas, esu numaciusi
naujai inicijuoti ir uzbaigti duomenu bazes sudaryma EST tarnybos metu.
Noretusi didesnes iniciatyvos is KRC nariu del paraisku jaunimo mainams
organizuoti teikimo.
Rekomendacijos ateiciai
Testi kas pradeta, islaikyti pasisekusius dalykus.

SAVANORYSTĖ
Pasiseke dalykai:
Igyvendintas pirmas EST savanorio priemimo projektas (Robinas is Vokietijos), siuo
metu i EST tarnyba is Lietuvos issiusti trys savanoriai (i Graikija, Turkija ir
Vokeitija) bei du zmones ketina isvykti i tarnyba 2009 metu pradzioje (jei neklystu!).
Lapkricio 1d. terminui ruosiama parasika dvieju savanoriu priemimui i KRC nuo
2009 metu pavasario. Taip pat ruosiama paraiska giminingo pobudzio programai
Amicus, preliminus noras - issusti 3 savanorius atlikti savanoriska tarnyba ekologijos
tema 2009 m. vasaros laikotarpiui i Graikija.
KRC nariai dalyvavo su EST susijusiuose renginiuose: Lina ilgalaikiuose mokymo
kursuose "Dialogue Among Civilizations", kuriu I dalis vyko 2007 m. lapkriti
Graikijoje, II dalies metu 2008 m. geguze Lina dalyvavo mokomajame vizite
Ispanijoje, tu paciu mokymu II dalies renginyje - seminare Latvijoje 2008 m. spalio
men. - dalyvaus Kamile, o 2008 m. lapkriti Ispanijoje mokymuose dalyvaus Sandra
(pridursiu, kad savanore Laura i Turkija issiusta taip pat sio ilgalaikio mokymu kurso
rezultate); III dalis - ivertinimo susitikimas vyks 2008 m. gruodi Kipre, dalyvauja
Lina.
Taip pat Sandra 2007 m. spali dalyvavo mokymuose Estijoje, kurie buvo skirti
daugiau bendradarbiavimui su Azijos salimis igyvendinant EST projektus.
Darbui su Azijos salimis buvo ryztasi ir bendromis pastangomis su partneriais pildyta
paraiska del savanoriu apsikeitimo (siuntimo ir priemimo) su Kambodza ir Laosu,
taciau Koordinuojanti organizacija is Vokietijos galiausiai nepateike paraiskos. Del
sio bendradarbiavimo susitikime Vokietijoje 2007 m. gruodi dalyvavo Alina.
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2007 m. gruodi isleistas lankstinukas "Buk super! Buk savanoris!", 2008 m.
suorganizuoti mokymai "Buk super! Buk savanoris!" jaunimui is Kursenu.
www.krc.lt prie veiklu sutvarkyta (aprasyta) EST ir Vaiku linijos informacija.
(Prasau Kasparo imesti statistikos apie Klausucius, aciu!!!)
2007 m. vasara suorganizuotas buvusiu Bendraamziu/Moksleiviu/Vaiku linijos
savanoriu susitikimas.
Pasirasyta bendradarbiavimo sutartis su "Vilties" bendrija.(?)
2008 m. vasara igyvendinta stovykla kartu su "Vilties" bendrija.
Didziausi issukiai
KRC truksta zmogiskuju resursu darbui su EST. Dalis dirbusiu su Robino EST
projektu neturi motyvacijos testi tiesioginio darbo su savanoriais (taciau yra sukaupe
neikainojama patirti, svarbu ja pasinaudoti itraukiant i darba su EST naujus zmones).
Siuo metu veikianti EST komanda buvo pagrinde susiformavusi dirbant prie Robino
projekto, artejant naujo EST projekto igyvendinimui noretusi komanda papildyti
motyvuotais toliau veikti zmonemis.
Darbas su EST yra reikalaujantis daug pastangu ir laiko administravimui.
Rekomendacijos ateiciai
Stiprinti su savanoryste dirbanciu zmoniu motyvacija.
Pasinaudoti rekomendacijomis, isplaukusiomis is patirties su pirmuoju KRC EST
savanorio priemimo projektu, ir testi EST savanoriu siuntima ir priemima.
Suteikti struktura "Savanorystes apskritai" sriciai, kurti strategija ir ja igyvendinti.
Palaikyti Vaiku linijos Klausuciu ruosimo testinuma.
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Taip pat pridedam organizacijos „pulsą“ arba „kardiogramą“ – t.y. el. laiškų
kiekio krc groupso statistiką.

Groupso kardiograma

250

200

150

100

50

0

K-R-C gropso pulsas

250

200

2005
2006
2007
2008

50

0

6

