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VADOVĖS ATSAKOMYBIŲ SRITIS
Metiniai veiklos prioritetai:
1. Organizacijos žinomumo (atvirumo) užtikrinimas ir bendradarbiavimo ryšių
stiprinimas;
2. Organizacijos žmonių pagausėjimas.
Prioritetų įgyvendinimas:
1. Organizacija tapo žinomesnė bendruomenės renginių organizavimo metu (Gegužės 2
d. šventė; Himno giedojimo akcija; KRC 10mečio renginiai; Kalbos Nacionalinių
švenčių metu). Daugelis iš organizuotų renginių buvo skirtos KRC vardo garsinimui ir
veiklų atvirumui Kuršėnų bendruomenei.
Bendradarbiavimas buvo užmegztas arba toliau tęsiamas su Šiaulių r. kultūros
centru, Jaunimo centru, vaikų namais, Vilties bendrija, seniūnija, Šiaulių r. valdžia,
jaunimo reikalų koordinatore, Šiaulių r. jaunimo organizacijomis. Bendradarbiavimą
stiprinti labiausiai padėjo įvairios savanorystės veiklos.
2. Organizacija pasipildė keturiais naujais nariais, kurie sustiprėjo KRC veiklų metu,
tačiau organizacija vis labiau išgyvena žmonių kaitą (netiesioginę, o veiklų ir
atsakomybių vykdymo prasme). Beveik puse organizacijos narių arba nebegali, arba
nebenori aktyviai veikti organizacijos rėmuose.
Sėkmės:
Valdybos nariai net ir tie, kurie neturėjo patirties iš anksčiau įsitraukė į veiklų koordinavimą ir
veikė pagal savo sukurtus veiklų planus.
2008 m. mokymų komandos nariai turėjo labai daug užsakymų ir sėkmingai vedė mokymus
visoje Lietuvoje.
2008 m. vyko mokymai Šiaulių r. jaunimo veiklos projektų koordinatoriams – plečiamas KRC
mokymų, konsultacijų ratas Šiaulių r.
Iššūkiai:
Asmeninis atitolimas nuo KRC reikalų ir pasinėrimas į mokslus;
Komandos motyvavimas ir organizacijos valdymas;
Finansiniai ir administraciniai organizacijos reikalai;
Mokymų veiklos nutraukimas;
Nėra laiko užsiimti stipria organizacijos komunikacija: vykdyti monitoringus, įgyvendinti KRC
komunikacijos strategiją; komunikacijos veiksmai būna trumpalaikiai, įgyvendinami konkrečių
veikų rėmuose, o ne ilgalaikiai, tęstiniai.
Rekomendacijos:
Organizacijos finansams ir administraciniams reikalams turėti apmokamą ir apmokytą žmogų,
kuri suvoktų kaip teisingai reikia tvarkyti organizacijos reikalus.
Daugiau priežiūros ir atsakomybės iš veiklų koordinatorių pusės finansiniais ir
odministraciniais klausimais.
Skatinti KRC narius kreiptis pagalbos, organizuojant veiklas KRC erdvėje.
Suteikti daugiau paramos ir motyvacijos KRC nariams.
Komunikacija: perleisti su komunikacija susijusius reikalus kitam KRC nariui.
Mokymai: atgaivinti mokymų komandos veiklą ir suteikti tobulėjimo galimybių mokymų
komandos nariams.
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VALDYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS SRITIS:
JAUNIMO/PILIETINĖS INICIATYVOS (čia pasislepė CIVITO veiklos)
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
Sėkmės:
- KRC nariai iniciuoja pilietines akcijas
Iššūkiai:
- Veiklos neapibrėžtumas
- Aplinkos pasyvumas
- Organizacijos specifika neleidžianti turėti nuolatinio kontakto su jaunu žmogumi
Rekomendacijos:
- Gerai pagalvoti ar verta valdyboje turėti žmogų atsakingą už paramą
pilietinėms/jaunimo iniciatyvoms. Jeigu bus nuspręsta tęsti darbą su KRC fondu,
galbūt to gana?
- Visiems kartu apibrėžti ir sukonkretinti ką reiškia pilietinės/jaunimo iniciatyvos.
- Galvoti apie naujus būdus prisiliesti prie jauno žmogaus (Reguliarus renginukai
jaunimo centre, daugiau bendradarbiavimo su „Projektomanais“, galbut kažkoks
bendras projektas ir t.t.). Manau tai labai svarbu, kad KRC ir toliau išliktu su jaunais
žmonėmis DIRBANTI organizacija. Tikiu, kad KRC turi daug galios, Kuršėnuose ir
labai norisi, kad ta galia būtų panaudota auginant naująją kietųjų jaunuolių kartą.
Dabar to labai reikia.
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DARBAS SU ESAMAIS IR POTENCIALIAIS NARIAIS
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.)
Vykdyta veikla:
KRC nariai:
- KRC dalyvio mokesčio surinkimas
- Ryšio palaikymas su pasyvesniais KRC nariais
Naujų KRC narių pritraukimas:
- Ryšio palaikymas su žmonėmis, kurie susidomėjo KRC, susitikimas su jais
- Informacijos suteikimas žmonėms parašiusiems užklausą į info@krc.lt apie KRC
veiklas ir pačią organizaciją.
- Žmonių kvietimas ir tiesioginis kontaktavimas su norinčiais tapti KRC nariais.
Sėkmės:
KRC nariai:
- Nariai jaučiasi, kad jais rūpinamasi
- Išsiaiškinta kelių pasyvesnių narių būsena/suteikiama proga įvertinti savo būvimą
KRC
Naujų KRC narių pritraukimas:
- 4 žmonės (Viktorija, Romas, Kornelija, Akvilė) planuotai tapo KRC nariais.
- KRC yra skaidresnė ir labiau atvira organizacija, kai yra aiškus žmogus jaučiantis
atsakomybe palaikyti ryši su žmonėmis, kurie nėra organizacijos nariai, bet išreiškė
susidomėjimą ja.
Iššūkiai:
KRC nariai:
- Sužinojus narių būseną sunku operatyviai reaguoti ar kitaip jiems pagelbėti jaustis
geriau, išskyrus moralinį palaikymą ir padrąsinimą. (Pvz. žmogus sako, jog šiuo metu
neranda savęs KRC veiklose)
- Įtraukti į veiklas tuos žmones, kurie šiuo metu yra atsitraukę.
- Ne visi pasyvesni nariai noriai vertina savo būvimą KRC. (Pvz. parašius el. laišką,
kurio tikslas išsiaiškinti kaip narys jaučiasi, žmogus neatsako.)
Naujų KRC narių pritraukimas:
- Naujiems nariams sunku atrasti savo „nišą“ KRC veiklose
- Naujų narių stiprinimas (mokymasis ne vien natūraliu būdu)
- Naujiems nariams yra sunku perprasti organizacijos specifika, vertinti savo būvimą
KRC elektroniniu būdu. (Pvz. parašius el. laišką, kurio tikslas išsiaiškinti kaip narys
jaučiasi, žmogus neatsako.)
- Dauguma narių retai imasi savo iniciatyvos, o mieliau prisideda prie KRC narių
branduolio vykdomų veiklų.
Rekomendacijos:
KRC nariai:
- Tūrėti žmogų, kuris rūpintųsi KRC nariais (nebūtinai valdybos nario atsakomybė.)
- Išsiaiškinti kaip save toliau mato KRC nariais tie žmonės, kurie nedalyvavo
vykdomojoje apklausoje bei nedalyvauja 2009m. rugsėjo mėnesio susitikime
Micaičiuose.
- Skatinti žmones imtis savo iniciatyvos (geru žodžiu, padrąsinimu, gundymu tapti KRC
mėnesio žmogumi, piniginėmis premijomis ir t.t.)
Naujų KRC narių pritraukimas:
- Stiprinti naujuosius KRC narius ne natūralių būdu (priverstinai išsiusti į mokymus,
skatinti imtis didesnių atsakomybių su „kietesnių“ pagalba.)
- 2010metų pavasarį vykdyti pakartotinę naujų potencialių KRC narių medžioklę.
- Padėti naujiesiems nariams įsivertinti kaip sekasi KRC veiklose.
- Skatinti pilnai dalyvauti KRC susitikimuose ir nepamiršti neformalių KRC sueigų.
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TARPTAUTINIAI JAUNIMO MAINAI
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.
Sėkmės:
Pagrindinė sėkmė – nestovima vietoje.
- 2009m. vasar, įgyvendinti vieni tarptautiniai jaunimo mainai „Hedgehog, get back to
the forest“ Kuršėnuose.
- 2009m. vasarą 5 jauni žmonės iš Lietuvos dalyvavo Mainai Rumunijoje.
- 2009m. spalį 7 jauni žmonės išvyks į mainus Turkijoje.
Iššūkiai:
KRC strategijoje minima siekiamybė kokybės ir kiekybės užtikrinimui. Kokybės užtikrinimo
reikmė itin reikalinga, tačiau dėl kiekybės kyla klausimas. Svarstytina ateitis – ar esame
pajėgūs (ar yra poreikis) turėti daugiau nei yra dabar. Kitas iššūkis – kuršėniškių dalyvavimas
jaunimo mainuose kitose šalyse.
Rekomendacijos: visuomet aiškintis poreikius (tiek KRC narių, tiek jaunų žmonių).
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SAVANORYSTĖ
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.
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FONDOIEŠKOS KOORDINAVIMAS
Tikslai:
 Gauti ne projektinių lėšų, kurias galėtų naudoti organizacijos tikslams įgyvendinti;
 Sukurti funkcionuojantį KRC paramos FONDĄ mini projektams įgyvendinti. (tapti
mikro projektų finansuotojais).
Sėkmės:
2proc. Kampanija – vis dar nežinau skaičių. Jei gavome lėšų iš SEB – sąskaita turėtų
padidėti nuo 2 iki 4 tūkst. Lt. Tada laikau sėkmingu žingsniu tiesioginę/tikslinę komunikaciją
su potencialiais rėmėjais ir santykių su verslo struktūromis užmezgimą.
Paramos per 2009 m. yra gauta 3131.74 Lt.
Fondas:
Sukurtas KRC paramos FONDO šablonas – preliminarūs rėmai;
Rasti potencialūs „investuotojai“.
Iššūkiai:
Pamirštas komandinis darbas: veiklas buvo stengiamasi vykdyti asmeniškai, neorganizuojant
komandinio darbo, priešingai negu buvo Vytenio laiku.
Fondas:
Neįvertintas laiko faktorius ir metų reikšmingumas KRC nariams (Mokyklos, universitetų
baigimai). Nesukurta fondo sistema ir galutinis fondo konceptas. Neišlaikyta fondoieškos
grupė.
Rekomendacijos:
Sutelkti komandą ir „žasiti komandinį, o ne asmeninį krepšinį“.
Fondas:
Įvertinti ateities perspektyvas laiko ir KRC narių užimtumo atžvilgiu. Nuolatinė sisteminga
komunikacija su fondo grupe.
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