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KRC vizija: 

KRC –nuolat auganti, aktyviai į veiklas įtraukianti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, Kuršėnų 

bendruomenės pripažinta ir atpažįstama/suprantama, kaip savarankiška, Kuršėnų organizacija. 

 

 

1. KRC įvaizdžio vystymas. Kuršėnų bendruomenės pripažinta ir atpažįstama kaip savarankiška Kuršėnų 

organizacija. 

2. Organizacijos naujų narių plėtra ir jų aktyvaus dalyvavimo bei veiklų organizavimo užtikrinimas. 

3. Prisidėti prie Kuršėnų bendruomenės plėtros. 

4. Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimas KRC veiklose. 

http://www.krc.lt/
mailto:info@krc.lt


Kūrybinės raiškos centras 

V.Kudirkos 33, 81147 Kuršėnai 

www.krc.lt , info@krc.lt  

 

 

2012 metų ataskaita 

 

Nr. Projekto/veikl

os 

pavadinimas 

Veiklos tipas Projekto tikslai Vykimo 

vieta 

Data Dalyviai Biudžetas 

Lt 

Finansavimo 

šaltiniai 

KRC 

kryptis 
Iš viso Įtrau

kti 

per 

KRC 

1. „Europrotai“. 

Pavasario 

sezonas. 

Intelektualus 

žaidimas 

Organizuoti 

„Europrotų“ žaidimą 

Kuršėnuose 

Kuršėnai 2012/03/

14 – 

2012/04/

18 

50-60 3 - EK atstovybė – 

natūra 

1, 3 

2. „Protų lyga“ Intelektualus 

žaidimas 

Kartu su FK Venta 

suorganizuoti protmūšį 

Kuršėnai 2012/12/ 40 3 - FK Venta – nėra 

duomenų. 

Kuršėnai.lt – nėra 

duomenų 

3 

4. „Environmenta

lly friendly“ 

Tarptautiniai 

mokymai, 

vietinės veiklos 

Suteikti galimybę dalyviams 

tobulėti ir Kuršėnuose 

įgyvendinti vietines veiklas 

skatinančias ekologiškesnį 

gyvenimą 

Kuršėnai 2013 30 7 453,435.

00 Lt 

„Veiklus jaunimas“ 2 
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5. Kuršėniškių 

vakarėlis 

Vilniuje 

Bendruomenės 

susitikimas, 

šventė 

Suburti Vilniuje gyvenančių 

kuršėniškių jaunimo 

bendruomenę 

Vilnius 2012 04 

18 

220 220 300 Lt Dalyvių aukos 3 

6. Kuršėnų 

jaunimo 

apdovanojimai 

Apdovanojimai Padėkoti jauniems 

žmonėms už jų darbus 

prisidedant prie Kuršėnų 

miesto bendruomenės 

plėtros  

Kuršėnai 2012 12 

27 

100 100 2000 Lt Aukos, parama iš 2% 1, 3 

7. Kursenai.lt 

atnaujinimas 

www.kursenai.lt Atnaujinti www.kursenai.lt 

interneto svetainę, paversti 

svetainę labiau 

patrauklesne, įdomesne 

skaitytojui, tuo pačiu 

pritraukiant naujus 

skaitytojus ir plečiant 

Kuršėnų naujienų sklaidą 

- 2012-04-

17 

- - 1700 Lt Kuršėniškių 

vakarėlis Vilniuje 

3 

8. EST savanorių 

siuntimas 

EST Padėti jauniems žmonėms 

mokytis savanoriaujant 

Ispanija, 

Čekija, 

Prancūzi

ja, 

Italija 

2012-

2013 

6 - - „Veiklus jaunimas“ 4 

9. KRC- EST 

koordinuojanti 

organizacija 

EST Padėti Tolerantiško Jaunimo 

Organizacijai priimti 2 EST 

savanorius 

Vilnius 2012-

2013 

2 0 29,763.0

0 Lt 

„Veiklus jaunimas“ 4 
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10. EST projektas 

„Media's 

persoective on 

Georgians and 

IDP's“  

EST Padėti jauniems žmonėms 

mokytis savanoriaujant 

 

Gruzija 

2011-

2012 

2 2 44,126.0

0 Lt 

„Veiklus jaunimas“ 4 

11. „Misija: 

jaunimo 

politikos 

kokybė“ 

Nacionalinis 

susitikimas 

Išanalizuoti ir papildyti 

realybę atitinkančias 

rekomendacijas ir veiksmų 

planą jaunimo politikos 

strategijai Šiaulių rajone bei 

projekto dalyviams suteikti 

reikiamas kompetencijas 

joms įgyvendinti 

Šiaulių 

raj. 

2012-

2013m 

15 15 64000 Lt „Veiklus jaunimas“ 

Šiaulių raj. 

administracija 

1, 4 

12. Siekiant 

projektų 

kokybės 

Mokymo šiaulių 

r. Jaunimo 

organizacijoms  

Gerinti projektų rengimo 

įgūdžius;  

Kelti Šiaulių r. jaunimo 

konkurso finansuotų 

projektų įgyvendinimo 

kokybę 

Kuršėnai 2012m. 

Balandis 

22 2 3000 Lt Šiaulių raj. 

administracija 

1 

13. „Volunteers 

4YOU” 

Traptautiniai 

mokymai 

Kelti kompetencijas darbe 

su savanoriais 

Vokietija 2012 02 

19-26 

25 5 - „Veiklus jaunimas“ 2 

14. „TC on 

Capacity 

Building for 

the future 

promoters in 

Tarptautiniai 

mokymai 

(dalyvavimas 

juose) 

Suteikti žinių, gebėjimų, 

pasidlainti patirtimi 

savanorių vadybos srityje 

Turku, 

Suomija 

2012 05 

13-18 

25 5 - „Veiklus jaunimas“ 2 
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EVS“ 

15. „History+“ Jaunimo mainai Skatinti jaunų žmonių 

domėjimąsi istorija bei 

praeitimi per tarpkultūrinį 

mokymąsi 

Lenkija 2012 

kovas 

30 6 N/a „Veiklus jaunimas“ 2 

16. „The Story of 

Story“ 

Jaunimo mainai Kartų bendradarbiavimo 

skatinimas 

Lenkija 2012 07 20 5 N/a „Veiklus jaunimas“ 2 

17. „Handcrafting 

our Future“ 

Jaunimo mainai Perteikti kitokį požiūrį į 

amatus  

Vokietija

, Halle 

2012 08 30 5 N/a „Veiklus jaunimas“ 2 

18. „Feel, See and 

Taste Diversity 

Through 

Outdoors“ 

Jaunimo mainai Tarpkultūrinis mokymasis 

per lauko veiklas, lavinti 

bazinius išlikimo gamtoje 

įgūdžius 

Gruzija, 

Salkhino 

2012 08 28 9 N/a „Veiklus jaunimas“ 2 

19. „Discover 

Yourself – 

Discover 

Europe“ 

Grundtvig 

suaugusiųjų 

seminaras  

Naudojant įvairias lauko 

metodikas suteikti galimybę 

besimokantiesiems pažinti 

save ir juos supančią aplinką 

Daugirdi

škės 

2012 06 

14-22 

16 1 69,056.0

0 Lt 

Švietimo mainų 

paramos fondas, 

Mokymosi visą 

gyvenimą programa 

- 

20. Savivalda 

Kretingoje 

(užsakovas 

Kretingos 

savivaldybės 

švietimo 

Vietiniai 

mokymai 

(darbas juose) 

Aktyvinti bendruomenės 

veiklą per projektus 

Kretinga 2012 

ruduo 

15 - - Užsakovo lėšos - 
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skyrius) 

21. Mokyklos 

bendruomenė

s stiprinimas: 

mokytojų ir 

mokinių tėvų 

bendradarbiav

imo tinklo 

kūrimas ir 

palaikymas 

Vietiniai 

mokymai 

(darbas juose) 

stiprinti mokyklos 

bendruomenę. Kurti ir 

skatinti mokytojų ir mokinių 

tėvų tarpusavio 

bendradarbiavimą 

Marijam

polis 

2012 

sausio 5-

6d. 

15 0 - Užsakovo lėšos - 

Iš viso:     693 392 667,380.

00 Lt 

  

 

Kiek veiklų, kurią KRC kryptį atitinka? 

1. KRC įvaizdžio vystymas. Kuršėnų bendruomenės pripažinta ir atpažįstama kaip savarankiška Kuršėnų organizacija- 4 veiklos 

2. Organizacijos naujų narių plėtra ir jų aktyvaus dalyvavimo bei veiklų organizavimo užtikrinimas -7 veiklos 

3. Prisidėti prie Kuršėnų bendruomenės plėtros – 5 veiklos 

4. Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimas KRC veiklose – 3 veiklos 
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Truputis daugiau apie komunikaciją, KRC veiklų viešinimą 

www.kursenai.lt svetainės atnaujinimas: jau apsilankė – 37 284 unikalūs vartotojai, ir išviso apsilankyta 104768 kartus. Tai reiškia, kad 64 proc. 

vartotojų – yra grįžtantieji vartotojai. 

Kuršėnai FACEBOOK: Aktyvios veiklos dėka gerbėjų skaičius toliau augo nuo 2002 gerbėjų iki 2201 (2011 m. – 700 gerbėjų). 

KRC FACEBOOK: Aktyvios veiklos dėka gerbėjų skaičius toliau augo nuo 1217 gerbėjų iki 1307. 

www.krc.lt – veiklų viešinimas: Apie veiklas perskaitė unikalūs 7478 lankytojai, ir jie apsilankė 12 335 kartus (vid. 33/per dieną). Tad grįžtantieji 

vartotojai sudaro 40,65 proc. 

 Įkeltos 73 naujienos (jaunimo veiklos - 56, blogo įrašai - 17) (2011 – 23 naujienos (visos iš jaunimo veiklos); 

 Sukurti 3 projekto puslapiai su rezultatais: Europrotai, Misija: Jaunimo politikos kokybė, Kuršėnų jaunimo apdovanojimai; 

 Sukurtas vienas KRC naujienlaiškis (2012 m. žiema) (2011 m. – 0) 

 Įkeltos 6 nuotraukų galerijos (2011 – 3) 

 Įkelta 1 video naujiena (2011 – 2) 

YOUTUBE, TWITTER kanalai: Youtube kanale įkelta 20 naujų video filmukų, 55 prenumeratoriai, 183,980 peržiūros; Twitter kanale 115 pasėkėjų 

(2011 – 100); 110 žinučių 
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KRC 2012 metų ĮSPŪDINGOS VEIKLOS 

 

 

„Misija: jaunimo politikos kokybė“- išleista knyga „Tarkite savo žodį“!!! 

 

Pirmą kartą gautas TOOOKS finansavimas- 452 316 Lt  biudžetas „Environmentally friendly“ projektas!!! 

 

Pirmą kartą suorganizuoti ir taip sėkmingai įgyvendinti Jaunimo apdovanojimai ! 

 

Įspūdingas norinčiųjų dalyvauti grundtvig projekte „Discover yourself- discover Europe“ anketų skaičius – 300!!! 

 

Ateities stovykloje dalyvavo 8 nauji jauni žmonės !!! 
 

Po metų laukimo - www.kursenai.lt naujas veidas!!! 

 

Pirmą kartą KRC istorijoje įdarbintas žmogus!!! 

 

Per KRC motyvacinį savaitgalį- dviračių žygį- numinta 90km per visą Nidą!!! 
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2013 m. veiklų planas 

 

Kokia veikla planuojama? KRC jau tiksliai 2013 metais siųs 1 savanorę. Ir KRC pasirašė sutikimus išsiųsti 4 savanorius, turinčius mažiau 
galimybių. 
 

Kuri KRC kryptis?  
Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimas KRC veiklose 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama?  
2012 ir 2013 metais KRC įtraukia į veiklas 20 mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių; 

Kokia veikla planuojama?  
EST pristatymas Šiaulių jaunimo darbo biržoje 

Kuri KRC kryptis? KRC Kuršėnų bendruomenės pripažinta ir atpažįstama kaip savarankiška Kuršėnų organizacija 
 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Kuršėnų bendruomenė (Šiaulių raj. savivaldybė, Kuršėnų seniūnija, Kuršėnų mokyklos, kultūros centras, 
kitos Kuršėnuose veikiančios NVO ir valstybinės institucijos) kreipiasi į KRC, kaip į nepriklausomą 
organizaciją, dėl nuomonės apie jaunimo ir Kuršėnų reikalus išsakymo. Kreipiamasi bent 4 kartus per metus; 

Kokia veikla planuojama? „Environmentally firendly“ projekto seminaras kovo 10-20. Ir vietinės veiklos Kuršėnuose aplinkosaugos 
tema. 
 

Kuri KRC kryptis? Kuršėnų bendruomenės plėtra 
 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? KRC 30proc. savo veiklų vykdo Kuršėnuose; 
Per metus suorganizuotos 3 veiklos orientuotos į jaunesnius nei 18 metų amžiaus jaunus žmones; 

Kokia veikla planuojama? Tarptautiniai mokymai „TRAINO – Transfer of Innovations of Outdoor Education“ Lietuvoje. 
 

Kuri KRC kryptis? Organizacijos naujų narių plėtra ir jų aktyvaus dalyvavimo bei veiklų organizavimo užtikrinimas. 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Įtraukti KRC narius, kaip savanorius projekte (2asm.) 
Įtraukti KRC narius, kaip dalyvius projekte (2 asm.) 
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Kokia veikla planuojama? KRC mokymų komandos susitikimas 
 

Kuri KRC kryptis? Vidinis KRC veiklos stiprinimas 
 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Funkcionuojanti KRC mokymų komanda, konkretus aprašymas ir komunikacijos planas 
 

Kokia veikla planuojama? Misija: jaunimo politikos kokybė tęstinumas Konferencijos (2vnt.), mokymai (3vnt.), įvertinimo susitikimas (1vnt.) 
 

Kuri KRC kryptis? Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimas KRC veiklose. 

KRC įvaizdžio vystymas. Kuršėnų bendruomenės pripažinta ir atpažįstama kaip savarankiška Kuršėnų organizacija. 
Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Projekto dalyviai taps KRC nariais 

KRC vardas aiškiai komunikuojamas, kaip organizacijos, siekiančios jaunimo politikos kokybės  Šiaulių rajone 
Į aktyvią veiklą ir KRC veiklas įsitrauks projekto dalyviai, sužinoję apie dalyvavimo galimybes  

Kokia veikla planuojama?  
Tarptautiniai mokymai (dalyvavimas juose) YOUTH IN THE FOCUS: SHARING INCLUSION MEASURES. 2 
dalyviai per KRC. Pasimokyti dirbt su socialinę atskirtį patiriančiomis jauunimo grupėmis. 16 – 23 03 2013 

Kuri KRC kryptis?  
Organizacijos naujų narių plėtra ir jų aktyvaus dalyvavimo bei veiklų organizavimo užtikrinimas. 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Nauji nariai per pirmuosius narystės metus patys inicijuoja ir įgyvendina bent vieną veiklą arba prisideda 
prie bent 2 kitų KRC narių organizuojamų veiklų įgyvendinimo; 

Kokia veikla planuojama? Tarptautiniai mokymai (dalyvavimas juose). CREATIVITY FOR SOCIAL ACTIVITY. Lenkija. 10-17 03 2013. 
Ugdyti kompetencijas taikyti kūrybiškumą darbe su jaunimu. 

Kuri KRC kryptis? kita 

Kurio KRC rodiklio bus siekiama? Nežinia 
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