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KRC VALDYBOS VEIKLOS STRATEGIJA 2007-2009 METAI 
2007 m. rugsėjo 30 d. 

 
Valdybos narių atsakomybės 
 
Vytenis KRC ir KRC valdybos veiklos koordinavimas 

Pinigų telkimo veiklos koordinavimas 
CIVITAS veiklos koordinavimas 
KRC darbo grupių (komandų) konsultavimas 

Agnė KRC viešųjų ryšių koordinavimas 
Mokymų veiklos koordinavimas 

Lina Savanoriškos veiklos populiarinimas ir savanorystės sričių veiklų koordinavimas  
Jaunimo mainų veiklos koordinavimas 

Darius Kuršėnai.lt ir krc.lt veiklos koordinavimas 
KRC veiklos, susijusios su IT koordinavimas 

Kasparas Vaikų linijos veiklos koordinavimas 
Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir paramos joms koordinavimas 
Naujų narių pritraukimas 

 



KRC IR KRC VALDYBOS VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
(Vytenis Kviklys) 

 
 
Mano, kaip KRC valdybos nario tikslai/uždaviniai: 

 Stiprinti organizaciją ir narių jausmą, kad KRC priklauso jiems 
 Sukurti veiksmingą narių motyvavimo sistemą 
 Peržiūrėti dabar egzistuojančias veiklos sritis ir esant poreikiui pradėti naujas, labiau poreikius 

atitinkančias veiklas 
 
Veiklos aprašas: 
Nr. Veikla Laikas Kas įgyvendins? 
1 KRC visuotinis susirinkimas (KRC 

keičiasi III susitikimas) 
2007 spalio 5-7  

2 KRC kalėdinis susitikimas 
(padėkos vakaras KRC nariams) 

2007 gruodžio 23  

3 KRC velykinis susitikimas 2008 kovo 24  
4 KRC visuotinis susirinkimas 

(Mindauginės) 
2008 liepos 5-6  

5 KRC kalėdinis susitikimas 
(padėkos vakaras KRC nariams) 

2008 gruodžio 27  

6 KRC velykinis susitikimas 2009 balandžio 13  
7 KRC visuotinis susirinkimas 

(Mindauginės). KRC vadovo, 
valdybos rinkimai 

2009 liepos 4-5  

 
 

PINIGŲ TELKIMO VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
(Vytenis Kviklys) 

 
Tikslai: gauti didesnį lėšų kiekį (ne projektinio finansavimo), kuris galėtų būti naudojamas organizacijos 
tikslams įgyvendinti 
Prioritetai: 2% sumokėtų mokesčių skyrimo KRC kampanija ir KRC siūlomų paslaugų pardavimas 
 
Mano, kaip KRC valdybos nario nuolatinė veikla: 

 Pinigų telkimo grupės koordinavimas 
 
Veiklos aprašas: 
Nr. Veikla Laikas Kas įgyvendins? 
1 Pinigų telkimo grupės sudarymas ir 

I susitikimas 
2007 spalio 3-4 savaitė Vytenis 

2 Pasiruošimas kampanijai dėl 2% 
skyrimo KRC 

2008 sausis – vasaris Pinigų telkimo grupė 

3 Kampanija dėl 2% skyrimo KRC 2008 kovas – gegužė Pinigų telkimo grupė 
4 Pasiruošimas kampanijai dėl 2% 

skyrimo KRC 
2009 sausis – vasaris Pinigų telkimo grupė 

5 Kampanija dėl 2% skyrimo KRC 2009 kovas – gegužė Pinigų telkimo grupė 
 



CIVITAS VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
(Vytenis Kviklys) 

 
Tikslai: kelti aktualias bendruomenei problemas ir sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jas diskutuoti  
Prioritetai: Kuršėnų savivaldybės steigimas ir vietos aktualijos 
 
Veiklos aprašas: 
Nr. Veikla Laikas Kas įgyvendins? 
1 Diskusija apie Kuršėnų 

savivaldybės steigimą 
2007 lapkričio 3-4 savaitė Karolis G., Vytenis 

2 Apie ES kitaip 2008  Agnė, Vytenis, Povilas 
(LJEF) 

3 Diskusija vietos benruomenei 
aktualia tema 

2008 pavasaris Karolis G., Vytenis 

4 Diskusija vietos bendruomenei 
aktualia tema 

2008 ruduo Karolis G., Vytenis 

5 Diskusija vietos bendruomenei 
aktualia tema 

2009 pavasaris Karolis G., Vytenis 

 
 



KRC VIEŠIEJI RYŠIAI 
(Agnė Navickaitė) 

 
Tikslai: 
- Sukurti ir prižiūrėti KRC viešųjų ryšių strategijos įgyvendinimą.  
- Būti KRC viešųjų ryšių atstove ir vykdyti su šia sritimi susietas veiklas. 
- Teikti konsultacijas viešųjų ryšių srityje.  
 
Viešųjų ryšių prioritetai: 
- Siekti, kad kuo daugiau informacijos įvairiais moderniais kanalais (internetu ir jo teikiamomis galimybėmis, 
skrajutėmis, plakatais, akcijomis, ...) pasiektų kuo daugiau KRC tikslinių auditorijų, siekiant, kad KRC taptų 
atvira, nuolat „važiuojanti“ organizacija.  
 
Nuolatinės veiklos viešųjų ryšių srityje: 
- 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. 

Veiklos aprašas Laikas  Kas įgyvendins? 

1. KRC viešųjų ryšių strategijos sukūrimas.  
Per KRC II-ąjį susitikimą išsiaiškint KRC narių 
nuomonę, kaip KRC gali komunikuoti ir kaip turėtų 
atrodyti KRC motyvavimo sistema.  

II-asis KRC 
susitikimas 
 
Jau pradėta ir 
pabaigta.  

Agnė ir KRC nariai, 
kurie dalyvavo II-
ajame susitikime 

2. KRC komunikavimo priemonių aprašymas ir 
įgyvendinimas. 

Iki III-iojo KRC 
susitikimo 

Agnė 

3. KRC II-ojo susitikimo metu išskirtų viešųjų ryšių 
priemonių įgyvendinimas 

Nuolatos Agnė 

4. Padaryti KRC viešųjų ryšių paketus/atmintines, ką 
reiktų žinoti koordinatoriams, ką reikia daryti, kaip 
reikia komunikuoti, kokių priemonių imtis, kuo 
naudotis. 

Iki III-iojo KRC 
susitikimo 

Agnė  

5. Padėjimas tvarkyti KRC tinklapį.  nuolatos Agnė, Darius 
6. Sukurti šablonus dėl 2% skyrimo.  2007 lapkričio – 

2008 vasario mėn.  
Agnė, 
Dirbti kartu su grupe, 
kuri būtų atsakinga už 
KRC finansus. 

7. Parengti ir pildyti KRC publikų duomenų bazes 
Gauti group el. paštų adresus (studentų atstovybių, 
studentų, mokyklų, kitų organizacijų) 

2007 m. rugsėjis - 
gruodis 

Agnė 

8. Numatyti reikalavimai pranešimams žiniasklaidai 2007 m. rugsėjis - 
lapkritis 

Agnė 

9. Apklausų rengimas. 
Per pusmetį surengti bent po vieną apklausą viešųjų 
ryšių srityje.  
Organizuoti apklausas tiek KRC viduje, tiek KRC 
išorinėms publikoms apie komunikaciją, informacijos 
prieinamumą, pakankamumą, apie KRC įvaizdį.  

2007 m. gruodis 
2008 m. birželis – 
liepa 
2009 m. balandis - 
gegužė 

Agnė 
Sandra  

10.Įvertinamasis susitikimas KRC VR veiklos (jei ne 
apklausa arba pagal apklausą) ir naujo išmokimas, 
pristatymas, pakoregavimas KRC VR planų 

2008 m.  
2009 m.  

Agnė 



11.KRC atitinkamos atributikos leidyba  2008 m. balandis - 
liepa 

Agnė ir ko 

12.Sudaryti naujienlaikraščio koncepciją, jį pradėti 
Kuruoti KRC naujienlaikraštį.  
 

2008 m. rugsėjis 
Kuravimas - 
nuolatos 

Agnė, Darius ir ko 

13.Mokymai viešųjų ryšių temomis. Galimos temos: 
pranešimų rengimas, bendravimas su žiniasklaida, 
prezentacijų ruošimas, organizacijos reprezentavimas, 
tarpkultūrinė komunikacija ir kt.  

2008 m. sausis - 
balandis 

Agnė ir  

14.Mokymai apie projektų matomumą  
Arba suburta komanda, kuri norėtų smagumo ir sutiktų 
važinėti po kitų arba savus projektus ir juos viešinti  

2008 m. sausis - 
balandis 

Agnė ir  

15.Novatoriškų komunikacijos formų įdiegimas KRC  2007 – 2009 m.  Agnė  
16.Konsultacijos su viešųjų ryšių agentūra 2009 m. birželis (po 

paskutinės 
apklausos iš vr 
pusės) 

Agnė 

 



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.  
 
KRC mokymų prioritetai: 

- Mokymų komandos efektyvus darbas 
- Nuolatinis KRC mokymų organizavimas 
- KRC žmonių tobulinimas, siunčiant į mokymus/seminarus/konferencijas 

 
Nuolatinės veiklos mokymų srityje: 
- Konsultavimas 
- Žiūrėti į 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. 
nr. 

Veiklos aprašas Laikas  Kas 
įgyvendins? 

 Informacinis paketas veiklų koordinatoriams.  
Reikalinga informacija, pradedantiems 
organizuoti mokymus, jaunimo mainus, 
įgyvendinantiems iniciatyvas, ar 
organizuojantiems diskusijas.  
Informaciniame pakete pagal atskiras veiklos 
sritis turėtų būti sudėta teisinė informacija, 
informacija apie KRC, kita būtina informacija. 

2007 m. rugsėjis – gruodis  Agnė, Karolis 
Gudas 
Kitų KRC narių 
konsultacijos 

 Apklausų rengimas.  
Tirti KRC narių poreikius ir pagal reikiamumą 
organizuoti, inicijuoti arba siūlyti dalyvauti 
mokymuose.  

2007 m. ir 2008 m. ir 2009 m. 
Gruodžio ir balandžio mėnesiai, 
prieš dažniausiai būnamus 
„Deadlines“ fondų 

Agnė 
Sandra 

 Suorganizuoti mokymus projektų matomumo 
tema 

2008 m. sausis Agnė 

 Surinkti mokymų komandą ir paruošti mokymų 
ciklo programas, kurios būtų orientuotos į 
pasirinktas tikslo grupes (darbas už atlygį)   

2007 m. rugsėjis - spalis Agnė  

 Organizuoti ir įgyvendinti mokymus su mokymų 
komanda  

2007 m. rugsėjis – 2008 m. 
gruodis, gal ir 2009 m. , jei 
seksis dirbti 

Agnė ir mokymų 
komanda 

 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.  

2007 m. rugsėjis – 2008 m. 
gruodis 

Agnė ir mokymų 
komanda 

 Apmokyti, motyvuoti KRC žmones, kurie galėtų 2008 m. ir 2009 m.  Agnė ir mokymų 



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 

 komanda 

 
 
 



SAVANORYSTĖ  
(Lina Verseckaitė) 

 
Mano, kaip KRC valdybos nario tikslai/uždaviniai: 

 KRC narių skatinimas ir pagalba jiems savanorystės veiklose. 
 Savanorystės populiarinimas tarp KRC narių bei platesnės bendruomenės (tikslinė grupė – jaunimas). 
 Partnerystės su kitomis organizacijomis stiprinimas. 
 Nuolatinis kompetencijų savanorystės srityje gerinimas (tiek savo pačios mokymasis ir informacijos 

atnaujinimas, tiek kitų KRC narių skatinimas didinti kompetencijas savanorystės srityje). 
 Savanorystės srities veiklų koordinavimas. 

Mano kuruojamų KRC sričių prioritetai  
 EST veiklų įgyvendinimas 
 „Vaikų linijos“ veiklų įgyvendinimas 
 Savanoriškos veiklos KRC plėtra 

Mano, kaip KRC valdybos nario nuolatinė veikla: 
 KRC narių skatinimas dalyvauti savanoriškoje veikloje. 
 Bendravimas su esamų ar potencialių partnerių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 
 Savanorystės veiklų KRC koordinavimas. 
 Informacijos apie savanoriškos veiklos partneres organizacijas talpinimas Partnerių duomenų banke 

www.krc.lt . 
 Informacijos apie vykstančias ir įvykusias savanorystės veiklas sklaida bei kitų šioje srityje 

veikiančių KRC narių raginimas ir pagalba jiems ruošiant informaciją. 
 Informacijos apie savanorystės veiklas bei su jomis susijusias mokymosi galimybes (TC) 

nukreipimas potencialiems interesantams (KRC nariams). 
 KRC narių informavimas ir skatinimas veikloms bei grįžtamojo ryšio davimas per turimas 

komunikavimo erdves ir priemones – per KRC renginius, narių susitikimus, per k-r-c groups‘ą bei 
asmeninius kontaktus. 

 
Mano kuruojamų sričių veiklos aprašas: 
Nr. Veikla Laikas Kas įgyvendins? 
1 EST veiklų įgyvendinimas:   
 Komanda, dirbanti su EST projektais – jos 

būrimas, motyvavimas, jos veiklų 
koordinavimas. 

Nuolat, konkretūs 
veiksmai atliekami pagal 
poreikį 

Alina 

 EST savanorio Robin May projekto 
įgyvendinimo metu sukauptos patirties 
apibendrinimas, remiantis ja numatomos 
tolimesnės EST savanorių priėmimo KRC 
gairės. 

Projekto įgyvendinimo 
eigoje – organizuojami 
įvertinimui skirti 
susitikimai; 
apibendrinimas projekto 
įgyvendinimo pabaigoje 

EST komanda 

 EST savanorių priėmimas darbui KRC 
veiklose, apytikriai vienas savanoris vienu 
metu 

Pagal galimybes EST komanda 

 Savanorių priėmimo atveju – veiklų, 
nukreiptų į kitų savanorių motyvavimą, 
organizavimas savanorio darbo turinyje. 
Veiklos „savanoris – savanoriams“ 

Esant savanoriui (šiuo 
metu Robin May, ateityje 
– kiti EST savanoriai) 

EST komanda 

 EST savanorių siuntimas. 
Mažiausiai 2 savanoriai per metus. Svarbus 
ne tik fizinis savanorių išsiuntimas, bet ir 
darbo kokybės užtikrinimas, tęstinis darbas 
savanorystės metu, KRC atstovavimas.  

Pagal galimybes EST komanda 

 Dalyvavimas EST projektuose atliekant 
koordinuojančios organizacijos vaidmenį. 
Koordinuojami bent 2 projektai per metus. 

Pagal galimybes EST komanda 

 Partnerių organizacijų tinklo sudarymas, Pagal galimybes EST komanda 



tarpusavio keitimasis savanoriais. 
Paraiškos dėl tinklo kūrimo projekto 
parengimas. 

 Dalyvavimas mokymuose ir contact-
making susitikimuose, susijusiuose su EST 

Pagal galimybes KRC nariai, veikiantys EST 
srityje 

 Ryšių su partnerėmis organizacijomis bei 
EST veiklomis besidominčiais asmenimis 
palaikymas 

Nuolat Lina 

 Dalyvavimas renginyje „Vilnius - Europos 
kultūros sostine 
2009“ (www.culturelive.lt ) 

2008-2009 m. Koordinuojant Linai 
[koordinavimas bent kol 
kas, kontaktų mezgimo 
etape. Šiuo metu yra 
kontaktuojama dėl 
galimybės dalyvauti, 
detalesnę info tikiuosi turėti 
iki susitikimo] 

2 „Vaikų linija“ 
PRIDEDAMA (Kasparo atsiųstas doc.) 

Žr. strategiją Kasparas 

3 Savanorių iniciatyvos Šiaulių rajone Pagal galimybes Kasparas ir Agnė (įtraukti į 
Iniciatyvų veiklos strategiją) 

4 Savanorystė teikiant pagalbą kitų 
organizuojamose veiklose  

Pagal galimybes Dar reikia išsigryninti dėl 
tokių veiklų koordinavimo ir 
įgyvendinimo mechanizmo, 
tikimasi KRC susitikimo 
metu apie tai diskutuoti 

5 Finansų paieška savanorystei skatinti.  Nuolat KRC nariai, veikiantys 
savanorystės srityje 

 Paraiškos JTBA parengimas organizuoti 
mokymus, motyvacinį seminarą, bei 
susikurti, įsigyti atributiką. 

Iki lapkričio 1 d. Alina 

6 EVS savanoris kitiems savanoriams  Savanorio veiklų 
koordinatoriai 

7 Kalendorinių švenčių, susijusių su 
savanoryste, arba veiklomis, kuriose veikia 
KRC savanoriai, minėjimo organizavimas 
(pvz. savanorio dienos šventė, tą dieną 
organizuojamos akcijos, renginiai) 

Pagal galimybes KRC nariai, veikiantys 
savanorystės srityje 

8 Bendravimas su esamais ar potencialiais 
partneriais dėl veiklų, susijusių su 
savanoryste 

Nuolat Lina 

9 EST skilties www.krc.lt sutvarkymas bei 
informacijos apie savanoriškas veiklas 
sklaida 

 Agnė  

 
 



JAUNIMO MAINAI (toliau – JM) 
(Lina Verseckaitė arba L.V.)  

 
Mano, kaip KRC valdybos nario tikslai/uždaviniai: 

 KRC narių skatinimas ir pagalba jiems JM veiklose. 
 JM populiarinimas tarp KRC narių bei platesnės bendruomenės (tikslinė grupė – jaunimas). 
 KRC tarptautinės partnerystės stiprinimas. 
 Kompetencijų JM srityje gerinimas (mokymasis, informacijos atnaujinimas, KRC narių skatinimas 

didinti kompetencijas JM srityje). 
 JM srities veiklų nuoseklumo ir tikslingumo užtikrinimas. 

 
Mano kuruojamų KRC sričių prioritetai (ne daugiau nei po dvi-tris sričiai) 

 KRC tarptautinė partnerystė 
 JM organizavimas ir dalyvavimas kitų organizacijų organizuojamuose JM 

 
Mano, kaip KRC valdybos nario nuolatinė veikla: 

 KRC narių skatinimas teikti paraiškas organizuoti JM bei tapti kitų šalių partneriais jų 
organizuojamuose mainuose. 

 Pagalba pildant paraiškas ir organizuojant mainus: konsultavimas, pagalba ieškant žmogiškųjų 
resursų (tiek organizatorių, tiek dalyvių), tiesioginis įsitraukimas į organizacinius darbus. 

 KRC narių informavimas ir skatinimas JM veikloms bei grįžtamojo ryšio davimas per turimas 
komunikavimo erdves ir priemones – per KRC renginius, narių susitikimus, per k-r-c groups‘ą bei 
asmeninius kontaktus. 

 Informacijos apie vykstančias ir įvykusias JM veiklas sklaida; raginimas ir pagalba JM srityje 
veikiantiems KRC žmonėms darant informacijos sklaidą. 

 Informacijos apie JM bei su jais susijusias mokymosi galimybes (TC) nukreipimas potencialiems 
interesantams (KRC nariams). 

 Ryšių su partneriais palaikymas ir KRC narių paieška kontaktavimui su partneriais konkrečiuose 
projektuose. 

 Partnerių duomenų banko sudarymas ir pildymas, nuorodų patalpinimas www.krc.lt su partnerių 
sutikimu ir kreipimasis į partnerius su prašymu turėti nuorodą į www.krc.lt jų organizacijų 
internetiniuose puslapiuose. 

 
Mano kuruojamų sričių veiklos aprašas: 
Nr. Veikla Laikas Kas įgyvendins? 
1 JM organizavimas Lietuvoje Pagal galimybes, siekiamybė - 

2-3 paraiškų nuo KRC 
pateikimas per metus 

KRC veikiantys žmonės. 
Mėnesį prieš kiekvieną deadline‘ą 
– priminimas k-r-c groups‘e, 
raginimas, pagalbos siūlymas. 
(Artimiausiam deadline‘ui kartu 
su Sandra Navickaite teiksime 
paraišką  tarptautiniams JM 
Lietuvoje.) 

2 Dalyvavimas išvažiuojamuose 
JM 

Pagal galimybes; teigiamai 
reaguoti reiktų į visus 
partnerystės siūlymus, išskyrus 
argumentuotą priežastį, kodėl 
parterystės atsisakoma (pvz. 
pagrįstas nepasitikėjimas 
partneriais ir pan.) 

Galiu pildyti kuo daugiau Part III 
ir skatinu tai daryti kitus KRC 
veikiančius žmones, o patvirtintų 
paraiškų atveju – ieškoti 
žmogiškųjų resursų organizacijos 
viduje projekto įgyvendinimui. 

3 Išvažiuojamųjų JM atvejais – 
kokybiškas dalyvių atrankos ir 
grupės paruošimo procesas 

Pagal poreikį JM vadovai; reikalingas 
informacijos pasidalinimas su 
L.V. 

4 Partnerystė su kitų šalių 
jaunimo organizacijomis: ryšių 
su ankstesniais partneriais 

Nuolat, pagal galimybes KRC veikiantys žmonės 
(pasinaudodami įvairiais 
informacijos šaltiniais, 



atnaujinimas ir palaikymas, 
naujų partnerių paieška ir ryšių 
mezgimas 

asmeniniais kontaktais, 
elektroniniame susirašinėjime 
skleidžiama informacija) 

5 Partnerių duomenų banko 
sudarymas 

Iki 2007 m. pabaigos iki šiol 
turimos informacijos apie 
partnerius surinkimas, 
apibendrinimas, patalpinimas 
www.krc.lt, po to – nuolatinis 
informacijos atnaujinimas 

L.V. ir bent vienas padedantis 
KRC narys, tikimasi jį rasti ir 
pradėti bendrą darbą KRC 
susitikimo spalio mėn. metu. 
Teikdami informacija įsitraukia 
KRC nariai, anksčiau veikę ar 
dabar veikiantys JM veiklose. 

6 Kompetencijų gerinimas 
mokymuose, skirtuose JM 
 

Pagal galimybes JM veiklose dalyvaujantys KRC 
nariai, ypač – esami ir potencialūs 
JM vadovai (esant galimybei - 
informacija tikslingai nukreipiama 
į potencialius mokymų dalyvius) 

7 Informacijos sklaida tarp KRC 
narių apie JM veiklas ir 
galimybes veikloms (per k-r-c 
groups‘ą, www.kursenai.lt) 

Nuolat KRC veikiantys žmonės 

8 Informacijos sklaida platesnei 
visuomenei apie KRC veiklas 
šioje srityje (per www.krc.lt, 
www.kursenai.lt ) 

Savalaikis informavimas 
vykdant veiklas 

JM organizatoriai ir dalyviai 

 
 

 



KURŠĖNAI.LT IR KRC.LT 
(Darius Simavičius) 

 

                 
Tikslai: 

 Sukurti dvejų metų kursenai.lt ir krc.lt strategiją, suformuoti kryptį, kuria sistemingai eisime; 
 Suformuoti naują kursenai.lt komandą; 
 Taip atsakingu už KRC veiklą, kuri susijusi su IT technologijomis; 
 Nuolat stiprinti kursenai.lt komandą; 
 Perkelti krc.lt tinklalapį ant naujos versijos platformos, kuri atvertų didesnes galimybes. 

 
Mano kaip valdybos nario nuolatinė vaikla: 

 Kursenai.lt komandos koordinavimas; 
 Krc.lt veiklos koordinavimas; 
 Kursenai.lt veiklos koordinavimas; 

IT reikalų koordinavimas. 
 
Eil. 
Nr. Veikla Laikas Kas 

įgyvendins? 
2007 
1. Sukurti kursenai.lt atributiką, ją išleisti: 

Pagrindiniai dalykai, kaip išleidimas, kontaktavimas bei finansiniai 
dalykai eina per Darių ir Vytenį. Kūrybinis procesas, vertinimas 
priklauso visiems KRC nariams. Taip pat, planuojama aptarti ir 
pažymėjimus komandai. 
 
Planuojama išleisti:  

 500 lipdukų; 
 100 puodelių (su kursenai.lt ir KRC atributika); 
 5 marškinėliai. 

Spalio 1 – 15 d. Darius 
Vytenis 
(KRC nariai) 

2. Sukurti (atkurti) kursenai.lt forumą: 
Iš turimų ankstesnio kursenai.lt forumo failų atkurti forumą, arba 
sukurti naująjį. Išanalizuoti, paskelbiant apklausą, vartotojų 
poreikius. Suformuoti forumo moderatorių komandą iš kursenai.lt 
komandos bei aktyviausių forumo dalyvių. 
Forumo atkūrimo darbai tenka Dariui, komandos formavimas 
Beno ir Dariaus atsakomybėje. Forumo atkūrimas planuojamas per 
pirmąją spalio savaitę, stabilios komandos formavimas visą spalį, 
nauji nariai – nuolat. 
 

Spalis Darius 
Benediktas 

3. Tentas: 
Planuojama į Kuršėnus vykti spalio antrą savaitę darbo dieną, kad 
galėtume sutvarkyti tento reikalus.  

Spalio 15 – 
22d. 

Darius 
Roma 
Vytenis 



4. Mokymai, Komandos formavimas: 
Planuojama mokymus vesti naujiesiems kursenai.lt komandos 
nariams spalio 3-ąjį savaitgalį, arba esant mokymų vietos 
užimtumui, lapkričio pirmoje pusėje. 
Atsakomybė: 

 Agnė: mokymų vieta ir anketų atranka; 
 Benas, Darius, Agnė N., Vytenis: mokymų programa 

(Agnė N. Ir Vytenis teiks konsultacinio pobūdžio 
rekomendacijas); 

Spalio 19 – 21 
arba 
Lapkričio 
pirmoji pusė 

Agnė 
Agnė N. 
Vytenis 
Benediktas 
Darius 

5. Pažymėjimai komandos nariams: 
Planuojama sukurti pažymėjimus komandos nariams, ir aptarti su 
organizacijomis leidimus įeiti į renginius. 

Lapkritis Darius 
Agnė 
Benas 

6. Skilties „Kuršėnų organizacijos“ koncepcijos pakeitimas: 
Planuojama reformuoti skyrių, paliekant tik esminę informaciją 
apie organizacijas. Atnaujinti informaciją. Planuojama tai daryti po 
mokymų, kaip pirmoji užduotis kursenai.lt komandai.  

Lapkritis Kursenai.lt 
komanda 

7. Tvarkaraščių sudarymas: 
Planuojama sutvarkyti tvarkaraščius, atnaujinti informaciją. 
Atsakomybėmis pasiskirstys kursenai.lt komanda (vieni padirbės 
prie organizacijų, kiti prie tvarkaraščių). 

Lapkritis Kursenai.lt 
komanda 

8. Krc.lt internetinio puslapio struktūros pakeitimas, papildomų 
skilčių planavimas, poreikių analizavimas: 
Planuojama esminę analizę atlikti jau III KRC susitikimo metu 
(esant galimybei) arba kontaktuojant per groupsą. Pagrindinėmis 
atsakomybėmis pasidalina Agnė N. ir Darius (viešieji ryšiai).  

Spalio 5 – 7 
(analizė, 
pakartotinas 
aptarimas) 
Lapkritis 
(pakeitimai) 

Darius 
Agnė N. 

9. Darbas su verslu (reklama ir rėmimas, skilties Verslo 
organizacijos tvarkymas): 
Planuojama atsakomybė kursenai.lt komandai, darbas vyktų 
nuolatos. 

Nuo lapkričio 
mėn. 

Kursenai.lt 
komanda 

10. Susitikimas su kursenai.lt komanda, tolimesnių veiksmų 
planavimas: 
Planuojama palaikyti nuolatos kontaktus su kursenai.lt komanda, 
motyvuoti juos darbui. 

Gruodžio 15-16 Darius 
Agnė 
Benas 

2008 
11. Išvyka į naujienų portalo redakciją: 

Planuojama kaip motyvacijos priemonė komandos nariams. Kartu 
aptarsime rezultatus. 

Sausis Darius 
Vytenis 

12. Kursenai.lt struktūros keitimas 
Analizuosime kursenai.lt skiltis, planuosime ir bandysime keisti, 
kas atrodo tinkama. 

Vasaris Kursenai.lt 
komanda 

13. Krc.lt tinklalapio perkėlimas ant naujos versijos platformos, 
kuri atvertų didesnes galimybes: 
Naujos turinio valdymo sistemos sukūrimas 

Kovas-Balandis Darius 

14. Ilgalaikis planas – kursenai.lt dizaino tobulinimas, pritaikant jį 
pasikeitusiai realybei, perėjimas nuo 5ci prie lankstesnės 
kompanijos: 
Nuo gegužės mėn. Planuojame pradėti tam tikrus darbus, kurie 
būtų įžanga į kursenai.lt atnaujinimą. 

Gegužė Kursenai.lt 
komanda 
Vytenis 

15. KRC naujienlaiškis: 
Kuriamas nuolat priklausomai nuo informacijos kiekio.  

Nuo spalio Agnė N. 
Aurimas 
Benediktas 
Darius 
Vytenis 

 
 



VAIKŲ LINIJA 
(Kasparas Laureckis) 

 
Tikslai: 

 Sustiprinti „Vaikų liniją“. 
 „Vaikų linijos“ savanoriai – KRC nariai. 
 „Vaikų linijos“ savanorių kokybiškesnis darbas. 
 Savanorių motyvavimas. 
 2008 metais Kuršėnų „Vaikų linija“ turi 15 dirbančių savanorių. 

 
Prioritetai: 

 „Vaikų linijos“ savanoriai – KRC nariai. 
 Savanorių motyvavimas. 

 
Mano kaip valdybos nario nuolatinė veikla: 

 Vaikų linijos koordinavimas. 
 Naujų žmonių pritraukimas. 
 Ryšininkas tarp Vaikų linijos ir KRC. 
 Ryšių su lektoriais palaikymas. 
 Statistikos vedimas. 

 
Vaikų linijos stiprinimo strategija: 
 
Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Kas įgyvendins? 

1. Informacijos sklaida: 
Patalpinti visa reikalinga info į www.krc.lt.( Kuršėnų 
linijos raida, info apie dabartine VL ir klausučio šalį, ir 
t.t.) Skelbimai apie renkamus savanorius,  
www.kursenai.lt 
Surengti mokyklose prezentacijas apie Vaikų liniją. 
Naudojant slide show, interaktyves užduotis, anketas. 
Lankstinukai su info apie mokymus būsimiems 
konsultantams. Panaudojant buvusių savanorių 
pasakymus, ką man davė darbas BL, ML, VL ir t.t....  
Plakatai su info apie mokymus būsimiems 
konsultantams. 

Rugsėjo antroje 
pusėje, spalio 
pradžioje. 

Kasparas, Ina, Roma, 
Neringa, Karolis. + 
žmonės savanoriai. 

2. Gilesnis supažindinimas su darbu Vaikų linijoje 
(žmonių, kurie pareiškė norą tapti savanoriais): 
Susitikimas su žmonėmis pareiškusiais norą būti 
savanoriais. (Susitikime žmonės bus supažindinami 
plačiau supažindinami su mokymais ir darbu VL. 
Susitikime dalyvaus – lektoriai, buvę ir esami savanoriai.) 
 

Iki spalio vidurio. Kasparas, Ina, Roma, 
Neringa, Karolis. + 
žmonės savanoriai. 

3. Mokymai Apie 10 mėnesių. Vaikų linijos 
lektoriai. 

4. Savanorių išlaikymas mokymų metu: 
Sistemingi susitikimai su savanoriais, kurių metu bus 
aptarinėjami darbiniai klausimai, bei vykdoma benrda 
veikla. 
Sukurtas groupsas skirtas darbiniams ir asmeniniams 
klausimams spręsti. Didesnio komunikavimo stiprinimas. 
Naujų savanorių krikštynos. 
Neformalūs susitikimai, didinantys tarpusavio ryšį ir 
komunikavimą. 

Visų mokymų ir 
darbo VL metu. 

Kasparas + 
savanoriai 

5. Vaikų linijos integracija į KRC: Prezentacija KRC Kasparas + 



Kuršėnų linijos raidos ir dabartinės Vaikų linijos bei 
Klausučio šalies prezentacija KRC nariams. 
(Prezentacijos metu KRC nariai bus supažindinami su 
Bendraamžių, Moksleivių linijos veikla ir dabartine 
Vaikų linijos – Klausučio šalies veikla. Bus atsakyti šie 
klausimai: 
Kuršėnų linijos raida? 
Kas yra Vaikų linija? 
Kas yra Klausutis? 
Koks mūsų vaidmuo? Ką mes veikiam?) 
Būsimų savanorių informavimas ir supažindinimas su 
KRC. (Į būsimų savanorių mokymus, bus įtrauktas 
savaitgalis, kurio metų žmonės bus supažindinami su 
KRC ir jos veiklos sritimis.) 
Bus išrinktas atsakingas asmuo, kuris KRC žmones 
informuos apie tai ką mes darome. (groupse, krc.lt). 
Neformalūs susitikimai su KRC nariais. 

nariams -  3 KRC 
susitikimo metu. 
 
Naujų savanorių 
mokymų metu. 
 
Visą laiką 

savanoriai. 

6. Naujos grupės rinkimas 2008 rugsėjis Vaikų linijos 
koordinatorius. 

 

 
 
 

Informacijos sklaida 

Gilesnis supažindinimas su darbu Vaikų 
linijoje (žmonių, kurie pareiškė norą tapti 

savanoriais) 
 

Stipri būsimų savanorių atranka 

Mokymai 

Palaikymas, komandos formavimas, 
komandos jausmo stiprinimas. 

Kompetencijų kėlimas. 



JAUNIMO INICIATYVOS 
(Kasparas Laureckis) 

 
Tikslai: 

 Sukurti jaunimo iniciatyvų 2 metų strategiją ir ją prižiūrėti. 
 Jaunų žmonių ir KRC narių skatinimas inicijuoti jaunimo iniciatyvas. 
 Jaunų žmonių pritraukimas į jaunimo veiklą. 
 Organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas. 
 KRC veiklos plėtojimas Šiaulių rajone.  

 
Prioritetai:  

 Organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas. 
 KRC veiklos plėtojimas Šiaulių rajone.  
 Jaunų žmonių pritraukimas į jaunimo veiklą. 

 
Mano, kaip valdybos nario, nuolatinė vaikla: 

 KRC narių ir jaunų žmonių skatinimas inicijuoti jaunimo iniciatyvas. 
 Jaunų žmonių informavimas apie iniciatyvų galimybes. ( Tikslinė grupė: projektomanai, „Vaikų 

linija“). 
 Fizinė, moralinė pagalba iniciatyvų organizatoriams. 
 Jaunų žmonių informavimas apie KRC veiklas. 
 Renginių, akcijų organizavimas. 
 Krc.lt jaunimo iniciatyvų skilties užpildymas. 

 
Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Kas įgyvendins? 

1. Jaunimo iniciatyvų organizavimas. Mažiausiai 2 – 3 
iniciatyvos per 
metus. 

KRC nariai ar jauni 
žmonės kuriems 
padeda KRC. 

2. Jaunų žmonių informavimas apie iniciatyvų organizavimo 
galimybes. ( fondai, temos, KRC kaip organizacija kuri 
teikia pagalbą ir paramą jaunimo iniciatyvų 
organizatoriams)  

Iki lapkričio 
mėnesio. 

Agnė R., Ka‘spira + 
Robinas ( savanoris) 

3. Pagalba jauniems žmonėms norintiems organizuoti savo 
iniciatyvas: 

 Konsultacijos 
 Fizinė 
 Moralinis palaikymas ir t.t. 

2007-2008 Ka‘spira, Agnė, 
Robinas.  
 
 
 
 

4. krc.lt skilties jaunimo iniciatyvos užpildymas. Iki gruodžio mėn Ka‘spira 
5. Jaunų žmonių informavimas apie KRC veiklas ir 

organizaciją apskritai. 
Iki 2008 metų. Ka‘spira, Agnė, 

Robinas. 
6. krc.lt skiltis „kaip tapti KRC nariu“. Iki gruodžio 

mėn. 
Ka‘spira 

7. Jaunų žmonių informavimas apie KRC veiklas, 
organizuojamus, projektus, reginius ar akcijas. Skatinimas 
juose dalyvauti. 

Visą laiką Ka‘spira, Agnė. 

8. Skatimas bendradarbiauti su kitomis Šiaulių raj. 
organizacijomis bei miesto institucijomis. 

Visą laiką Ka‘spira, Agnė 

 


