Kūrybinės raiškos centro veiklos ataskaita
2007 m.
Mokymo veiklos
Nr.

Projekto
pavadinimas

Veiklos tipas

Projekto tikslai

Vykimo
vieta

Data

Dalyviai
Iš
Įtraukti
viso per
KRC
20 20

Atsakingi

Biudžetas

Finansavimo
šaltiniai

1.

“Equal
opportunities and
european education
in focus of local
and regional youth
participation”

Vietinė
konferencija
Kuršėnuose

Diskutuoti tokiomis temomis,
kaip: lygios galimybės visiems
jauniems žmonėms; švietimas
apie Europos reikalus;
tarpkultūrinis dialogas; bei
aktyvus pilietinis jaunų žmonių
dalyvavimas vietos lygmenyje.

Kuršėnai,
Lietuva

Kovas

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

1726

ES „Veiklus
jaunimas“

2.

“Equal
opportunities and
european education
in focus of local
and regional youth
participation”

Konferencija

Magdeburg,
Vokietija

Balandis

40

7

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

3.

„How many
colours does the
future have?“

Seminaras

Vilnius,
Lietuva

Gegužė

25

6

Kristina
Černousovaitė,
Vytenis Kviklys

41400

ES „Veiklus
jaunimas“

4.

KRC keičiasi:
įstatų keitimas,
vadovo ir valdybos

Strateginiai
susitikimai ir
seminarai

Diskutuoti tokiomis temomis,
kaip: lygios galimybės visiems
jauniems žmonėms; švietimas
apie Europos reikalus;
tarpkultūrinis dialogas; bei
aktyvus pilietinis jaunų žmonių
dalyvavimas vietos lygmenyje.
Padidinti supratimą apie
diskriminacijos apraiškas
medijoje nacionaliniame ir
tarptautiniame lygmenyje.
Padėti suvokti organizacijos
realybę;
Patvirtinti įstatus ir išsirinkti

Kuršėnai,
Lietuva

Liepa

22

22

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

5242

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija

ES „Veiklus
jaunimas“

1

rinkimas
5.

KRC keičiasi:
viešieji ryšiai ir
motyvavimas

Strateginiai
susitikimai ir
seminarai

6.

KRC keičiasi:
2008 m. veiklos
planavimas

Strateginiai
susitikimai ir
seminarai

7.

„Mokymai jaunimo
veiklos projektų
vadovams Šiaulių
rajone“

Mokymai

8.

„Mokymai jaunimo
veiklos projektų
vadovams Šiaulių
rajone“

Įvertinimo
seminaras

9.

„Kursenai.lt
komanda“

Mokymai

10.

„Cooperation for
development“

Paruošiamasis
seminaras

organizacijos valdymo
institucijas
Sukurti motyvavimo sistemą.
Sukurti KRC komunikavimo
strategiją.
Gerai praleisti laiką, formuoti
komandos jausmą.
Nustatyti veiklos prioritetus ir
parengti veiklos planą;
KRC veiklos 2006 – 2007 m.
įvertinimas;
Išmokti ir patirti kažko naujo
Suteikti Šiaulių rajono jauniems
žmonėms, kurių projektai gavo
finansavimą iš savivaldybės,
projekto įgyvendinimui
reikalingas žinias ir įgūdžius.
Įvertinti I-os dalies mokymų
rezultatus, konsultacijos
laikotarpį ir parengti
rekomendacijas kitiems jaunimo
veiklos projektų vykdytojams
Šiaulių r.
Ugdyti jaunus žmones
informacijos sklaidos
(žurnalistikos) pagrindų ir
atsakomybės už bendruomenę.
Suformuoti kursenai.lt komandą,
sustiprinti komandos jausmą;
Suteikti įgūdžių specifinėse
kursenai.lt darbui reikalingose
srityse (asmeninis tobulėjimas
žmonių);
Suplanuoti ateities veiksmus;
Sukurti komunikavimo sistemą;
Pristatyti KRC
Suplanuoti seminaro
„Cooperation for development“
programą, susitarti su partneriais.

Molėtų raj.,
Lietuva

Rugpjūtis

10

10

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija

Tytuvėnai,
Lietuva

Spalis

20

20

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija

Kuršėnai,
Lietuva

Birželis gruodis

15

15

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

Kelmės
rajonas,
Lietuva

Lapkritis

15

15

Agnė Navickaitė,
Vytenis Kviklys

Tytuvėnai,
Lietuva

Birželis gruodis

20

20

Darius
Simavičius,
Agnė Rapalaitė,
Benediktas
Jonuška

Hanoi,
Vietnamas

Birželis

10

2

Roma
Albrikienė,
Laimonas
Ragauskas

10142

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija,
Jaunimo reikalų
departamentas
Šiaulių r.
savivaldybės
administracija,
Jaunimo reikalų
departamentas

12752

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija,
Jaunimo reikalų
departamentas

ES „Jaunimas“

2

11.

„Participation
towards
citizenship“

Mokymai

Tytuvėnai,
Lietuva

Rugsėjis

30

7

Laimonas
Ragauskas

12.

„Jaunimo
solidarumo link“

Mokymai

Kuršėnai,
Lietuva

Rugsėjis

30

30

Miglė
Mikalauskaitė

13.

„Cooperation for
development“

Seminaras

Hanoi,
Vietnamas

Rugsėjis

40

8

Roma
Albrikienė,
Laimonas
Ragauskas

12085

14.

„Projektas Žemė“

Mokymai

Kuršėnai,
Lietuva

Lapkritis

15

15

Orinta
Dambrauskaitė,
Agnė Navickaitė

4092

15.

FLARE

Konferencija

Vokietija

Lapkritis
(7-10 d.)

40

3

Donatas Šidagis

16.

„Cooperation for
development“

Įvertinimo
seminaras

Magdeburg,
Vokietija

Lapkritis

20

4

Laimonas
Ragauskas

Seminaras „Cooperation for
development“ siekia užmegzti
santykius tarp Lietuvos,
Prancūzijos ir Vokietijos bei
Vietnamo, Kambodžos ir Laoso
jaunimo organizacijų atstovų bei
pasidalinti patirtimi neformalaus
ugdymo srityje. Tikimasi, kad po
šio seminaro vyks daugiau
bendradarbiavimo projektų tarp
Europos ir Azijos valstybių
jaunimo.
Išugdyti jaunų žmonių supratimą
apie žmogaus teises ir įvairovę jų
gyvenime bei įgalinti juos daryti
pokytį savo aplinkoje.
FLARE(Freedom, legality and
rights in Europe) – tai ilgalaikė
programa kuri sutrauks daugiau
nei 200 šimtus dalyvių iš visos
Europos ir susidės iš keturių
etapų.
Projekto tikslas sukurti
tarptautinį jaunimo tinklą kuris
kovotų prieš organizuotą
nusikalstamumą panaudojant
įvairias priemones, pvz.
Kampanijų, konferencijų,
susitikimų rengimas,
žurnalistinių tyrimų
publikavimas, įvairūs teatro
pasirodymai ir t. t.
Įvertinti vykusio seminaro
rezultatus ir suplanuoti ateities

75961

ES „Veiklus
jaunimas“,
Europos
jaunimo fondas
Šiaulių r.
savivaldybės
administracija
ES „Jaunimas“

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija

ES „Jaunimas“

3

17.

„Klausučių šalis“

Mokymai

veiklas.
Užtikrinti psichologinės pagalbos
internetu vaikams ir jaunimui
prieinamumą bei sudaryti sąlygas
šios pagalbos plėtrai.

Lietuva

Birželis gruodis

20

20

Kasparas
Laureckis

Šiaulių r.
savivaldybės
administracija,
LTTPA

1ir 2 nr. lentelėje
“Equal opportunities and european education in focus of local and regional youth participation”
Šis renginys vyko keliais etapais:
Vasario 26-28 įvyko grupių vadovų, dalyvaujančių projekte, paruošiamasis susitikimas
Kovo mėnesį vyko vietinės konferencijos apie lygias galimybes ir jaunimo dalyvavimą regionuose (Šiaulių rajone). Konferencijos metu jauni žmonės diskutavo tokiomis temomis,
kaip: lygios galimybės visiems jauniems žmonėms; švietimas apie Europos reikalus; tarpkultūrinis dialogas; bei aktyvus pilietinis jaunų žmonių dalyvavimas vietos lygmenyje.
Kovo 30 – balandžio 3 dienomis vyko regioninė jaunimo konferencija Magdeburge.
Balandžio 13 – 16 dienomis Kiolne vyko jaunimo renginys, skirtas Vokietijos pirmininkavimui Europos Sąjungai. Jame buvo pristatyti regioninės jaunimo konferencijos rezultatai
(dalyvavo vienas Kūrybinės raiškos centro atstovas – Karolis Gudas).
3 nr. lentelėje „How many colours does the future have?“
4 nr. lentelėje „KRC keičiasi“ vyko 2007 m. birželio 15 – gruodžio 15 d.
4. nr. Projekto „KRC keičiasi“ pagrindinis tikslas buvo sustiprinti Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centrą, kad jis būtų pasirengęs įgyvendinti savo misiją, atsižvelgiant į
besikeičiančią situaciją jaunimo politikoje ir jaunų žmonių poreikius. Šis projektas skirtas su kūrybinės raiškos centru susijusiems jauniems žmonėms ir jaunimo darbuotojams, bei
tiems žmonėms, kurie ateityje bus organizacijos veiklų vykdytojai arba naudos gavėjai. Projekto įgyvendinimo metu buvo pakeisti kūrybinės raiškos centro įstatai, sukurta
organizacijos narių motyvavimo bei vidinio ir išorinio komunikavimo sistema ir parengtas ilgalaikis organizacijos veiklos planas (KRC veiklos strategija).
Ši veikla buvo įgyvendinta trijų susitikimų ir darbo prieš bei po jų metu.
Pirmasis susitikimas – seminaras vyko liepos 6 – 8 d., Kuršėnai
Tikslas: galutinai išdiskutuoti klausimus, susijusius dėl įstatų ir pasiruošti teisiškam organizacijos statuso pakeitimui.
Susitikimo įvairių diskusijų ir darbo grupėmis metu buvo aiškinamasi įstatų reikšmė (tiek įstatyminė, tiek moralinė). KRC nariai buvo supažindinti su galutinai suformuluotais
įstatais, darė reikalingus įstatų pakeitimus. Seminaro metu buvo konsultuojamasi su teisininku. Parengus galutinį įstatų variantą buvo vykdomas įstatų patvirtinimas.
5 nr. Antrasis susitikimas – seminaras vyko rugpjūčio 3 – 5 d., Molėtai
Tikslas: aptarti KRC narių motyvavimą, vidinę ir išorinę komunikaciją.
Seminaro metu buvo sudarinėjamos motyvavimo strategijos, kurios užtikrina jaunų žmonių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą, organizuojant veiklas organizacijoje.
Dalyviai buvo supažindinti su informacijos sklaidos reikalingumu, reklamos ypatybėmis, kurios turėtų užtikrinti organizuojamų veiklų matomumą, rezultatų sklaidą, jaunų žmonių
pritraukimą ir dalyvavimą veiklose. Dalyviai praktinių užduočių metu patyrė ir išmoko priemones ir būdus, užtikrinančius išorinę komunikaciją.
6 nr. Trečiasis susitikimas – seminaras vyko spalio 5 – 7 d., Tytuvėnai
Tikslas: nustatyti veiklos prioritetus ir parengti veiklos planą 2007-2008 metams.

4

KRC vykdo daug skirtingų veiklų, reikėjo atsižvelgti į Šiaulių rajono jaunų žmonių poreikius ir suplanuoti veiklas, atitinkančias ne tik metinius šalies ar Europos prioritetus, bet ir
Šiaulių raj. Seminaro metu buvo sprendžiama, kaip, pasitelkiant praeito seminaro informacija ir rezultatais, būtų galima dirbti su nustatytomis tikslinėmis grupėmis, kokias veiklas
organizuoti ir kaip organizuoti jas kokybiškai.

7 ir 8 nr. lentelėje „Mokymai jaunimo veiklos projektų vadovams Šiaulių rajone“
Projektas suteikė jaunimo veiklas planuojantiems įgyvendinti Šiaulių rajono jauniems žmonėms projekto įgyvendinimui reikalingas žinias ir įgūdžius. Projekte dalyvavo Šiaulių
rajone 2007 metais savo projektus planavę ir įgyvendinę jauni žmonės iš Šiaulių rajono jaunimo organizacijų. Jie mokėsi vadovavimo jaunimo veiklos projektams pagrindų.
Projektas susidėjo iš trijų etapų: 1) jaunimo veiklos projektams vadovauti reikalingos kompetencijos suteikimo; 2) savo projektų (anksčiau suplanuotų) įgyvendinimo bei
konsultavimosi, ir 3) įgyvendintų projektų veiklos kokybės įvertinimo, rekomendacijų parengimo kitų jaunimo veiklos projektų įgyvendinimui.
Projekto metu pasiekti rezultatai:
1. Paruošta mokomoji medžiaga apie vadovavimą jaunimo veiklos projektams
2. 20-čiai Šiaulių rajono jaunų žmonių (projektų vadovų) suorganizuoti mokymai, kurių metu sureiktos žinios bei įgūdžiai apie vadovavimą jaunimo veiklos projektams
3. Įvertintos projektus įgyvendinusių projektų vadovų (20 žmonių) veiklos, jų patirtis, išmokimai, įgūdžiai.
4. Pagal jaunų projektų vadovų išvadas parengtos rekomendacijos būsimiems projektų vadovams Šiaulių rajone.
10 nr. lentelėje „Cooperation for development“
Planavimo susitikimas, kurio metu atvykę partneriai dalinosi savo patirtimi, kūrė seminaro programą.
11 nr. lentelėje „Participation towards citizenship“
12 nr. lentelėje „Jaunimo solidarumo link“
13 nr. lentelėje „Cooperation for development“
Seminaras „Cooperation for development“ siekė užmegzti santykius tarp Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bei Vietnamo, Kambodžos ir Laoso jaunimo organizacijų atstovų bei
pasidalinti patirtimi neformalaus ugdymo srityje. Buvo tikėtasi, kad po šio seminaro vyks daugiau bendradarbiavimo projektų tarp Europos ir Azijos valstybių jaunimo.
9 nr. lentelėje „Kursenai.lt komanda“
Mokymų tikslas buvo suteikti informacijos skleidėjams (žurnalistams) reikalingų žinių ir įgūdžių, ypač akcentuojant internetą ir jo specifiką.
Kaip su pagrindine Kuršėnuose egzistuojančia informacijos sklaidos priemone internete buvo supažindinama su Kuršėnų miesto bendruomenės svetaine www.kursenai.lt bei jos
teikiamomis galimybėmis keistis informacija ir prisidėti prie jos plėtros, planuojamos kursenai.lt svetainės galimos veiklos ir sprendžiamos svetainės problemos.
Mokymų metu taip pat buvo akcentuojamas atsakingas požiūris į informaciją, jos sklaidą, galimas pasekmes, taip pat į internetinių žargonų paplitimą straipsniuose, internetiniuose
dienoraščiuose. Dėmesys buvo kreipiamas į žurnalisto etiką.
14 nr. lentelėje „Projektas Žemė“
Mokymų metu buvo naudojamas naujas Lietuvoje metodas „Žemė“ (vaidmenų žaidimas), kuris padėjo plėtoti žmogaus teisių įvairovės temą. Mokymų metu buvo plečiamas dalyvių
supratimas apie žmogaus teises, taip pat buvo gilinamasi į vietinę situaciją.
15 nr. lentelėje FLARE
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2007 m. vyko pirmoji konferencija Berlyne. Konferencijos metu susitiko partneriai iš skirtingų Europos valstybių. Susitikimo metu dalyviai bandė geriau vienas kitą pažinti,
diskutavo apie organizuoto nusikalstamumo padėtį savo šalyse ko pasėkoje darė išvadas ir planavo ateities veiksmus. Diskusijų metu išsiaiškinta, kad šiuolaikinės nusikalstamo
pasaulio grupuotės, vykdydamos savo veiklą, įtakoja ne tik vietinę, bet ir tarptautinę bendruomenę.
16 nr. lentelėje „Cooperation for development“
Vyko įvertinimo susitikimas, kurio metu buvo įvertintas seminaras, taip pat kalbėta apie ateities tolimesnį bendradarbiavimą. Nutarta bendradarbiauti savanorystės srityje.
17 nr. lentelėje „Klausučių šalis“
Projekto metu buvo organizuoti mokymai, pagal Jaunimo linijos programos „Draugo laiškai” ir Vaikų linijos programos “Klausučio šalis” bendrai paruoštą savanorių
mokymų programą konsultavimui internetu. Konsultavimas internetu – tai pirminės psichologinės pagalbos teikimas elektroninių laiškų forma, kuris sparčiai populiarėja
šiuolaikinėje visuomenėje. Po mokymų Kuršėnų „Moksleivių linijos“ savanoriai dirba Vaikų linijos programoje „Klausučio šalis“.

Mokymai (organizuoti ne KRC), kuriuose dalyvavo Kūrybinės raiškos centro nariai 2007 m.

Nr.

Projekto pavadinimas

Tipas

Vykimo vieta

Data

Dalyvis

1.

„Europos Savanorių Tarnyba naujos kokybės link“

Informacinis seminaras

Lietuva

Balandžio 20-22

Alina Šimkevičiūtė, Agnė
Rapalaitė

2.

„Getting global“

Estija

Balandžio 24 –
gegužės 3 d.

Agnė Navickaitė

3.

„Projektas Žemė“

4.

Tarptautinis susipažinimo
vizitas apie Austrijos jaunimo
politiką

Tarptautiniai mokymai
globalizacijos tema,
bendradarbiavimo su
Lotynų Amerikos šalimis
galimybės
Mokymai apie vaidmenų
žaidimą „Projektas
Žemė“ ir jo vedimą,
dirbant su jaunų žmonių
grupėmis žmogaus teisių
tema
Tarptautinis
susipažinimo vizitas apie
Austrijos jaunimo
politiką, jaunimo
organizacijų ir
vyriausybinių institucijų
veiklą

Lietuva

Austrija

Orinta Dambrauskaitė

Birželio 11 -15 d.

Agnė Navickaitė

6

5.

Curso de Lengua Española y
Políticas de Juventud

6.

Jaunimo politikos ir
ispanų kalbos kursai

Ispanija

Liepos 9 – 27 d.

Agnė Navickaitė

„Youth pass“

Plymouth,
Jungtinėje
Karalystėje

Liepos 16-21 d.

Edgaras Mankus

7.

LTPPTA konferencija

Lietuva

Rugpjūtis

Kasparas Laureckis

8.

„Dialogue Among
Civilizations“

Ilgalaikiai mokymo
kursai apie EVS
Viduržemio jūros
regione

Graikija

Lapkritis

Lina Verseckaitė

9.

Tarptautiniai mokymai
apie tarptautinių jaunimo
mainų vykdymą

Vengrija

Lina Verseckaitė

10.

Tarptautiniai mokymai
apie tarptautinių jaunimo
mainų vykdymą

Vokietija

Lina Verseckaitė

11.

„Organizacijos įvaizdžio
kūrimas“

Seminaras

Lietuva

12.

„Sėkmingas vadovavimas“

Mokymai apie
vadovavimą ir lyderystę

Lietuva

13.

„Asia – Europe trainings for
trainers exploring dimensions
of understanding and
participation“

Mokymai apie darbą su
savanoriais ir
savanorystę,
bendradarbiaujant su
šalimis iš Azijos

Estija

Gruodžio 5 d.

Agnė Navickaitė

Evaldas Laucevičius

Gruodžio 1-7 d.

Sandra Navickaitė

www.kursenai.lt ir www.krc.lt veiklos
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Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklos tipas

1.

www.krc.lt internetinė
svetainė

2.

„www.kursenai.lt
komanda“

3.

KRC naujienlaiškis

Projekto tikslai

Vykimo vieta

Data

projektas

- sukurti KRC
internetinę erdvę
- skatinti
aktyvesnę IT plėtrą

Virtuali erdvė

2006 m.
spalis 2007 sausis

Mokymai

- ugdyti jaunus
žmones
informacijos
sklaidos
(žurnalistikos)
pagrindų ir
atsakomybės už
bendruomenę.
Projektas yra
skirtas tiems
jauniems žmonėms
(14-25 metų),
kurie nori daugiau
naudotis
informacinėmis
technologijomis
bei kurie nori
ugdyti
informacijos
skaidos įgūdžius ir
įgyti žurnalistikos
žinių.
- skatinti didesnę
informacijos
sklaidą;

Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

2007 m.
birželis gruodis

projektas

Virtuali erdvė

2007 m.
spalis

Dalyviai
Iš viso
Įtraukti
per KRC
5
5

20

4
(KRC)

1

Visi KRC

Atsakingi

Biudžetas

Finansavimo šaltiniai

Darius
Simavičius;
Agnė
Navickaitė;
Evaldas
Laucevičius
Darius
Simavičius;
Vytenis
Kviklys;
Agnė
Rapalaitė;
Benediktas
Jonuška

0Lt

-

Aurimas
Sobutas
Darius
Simavičius

13052

Šiaulių raj.
Savivaldybės
administracija.
Jaunimo reikalų
departamentas

0 Lt

-

„kursenai.lt“ komanda

8

„kursenai.lt“ komanda – tai projektas, kurio tikslas buvo (yra) ugdyti jaunus žmones informacijos sklaidos (žurnalistikos) pagrindų ir atsakomybės už bendruomenę. Projektas yra
buvo skirtas tiems jauniems žmonėms (14-25 metų), kurie nori daugiau naudotis informacinėmis technologijomis bei kurie nori ugdyti informacijos skaidos įgūdžius ir įgyti
žurnalistikos žinių.
Sausi faktai:




Spalio 20 dieną buvo surengtas pirmasis potencialių kursenai.lt komandos narių susitikimas, kurio metu vadovai susipažino su būsimais komandos nariais;
Lapkričio 23 – 25 dienomis Tytuvėnuose, „Sedulos“ poilsiavietėje vyko kursenai.lt naujosios komandos narių mokymai;
Gruodžio pradžioje suorganizuota išvyka į Delfi.lt redakciją Vilniuje.

Mokymų metu buvo suformuota komanda, kuri šiuo metu dirba prie kursenai.lt projekto.
Projektas buvo viešintas per www.kursenai.lt ir www.krc.lt tinklalapius. Rodytos skaidrės mokyklose.

www.krc.lt internetinė svetainė
2006 metų rudenį, KRC ateities planavimo susitikime buvo aptarta internetinės erdvės problema, ir išanalizavus nutarta sukurti viešą KRC svetainę, prieinamą visiems, kurioje
vartotojai galėtų rasti aktualią informaciją. Svetainė kurta nuo 2006 metų spalio pabaigos, iki sausio pradžios. Svetainė visiškai patenkino Kūrybinės raiškos centro lūkesčius.
Siekiant patenkinti vartotojų poreikius, svetainė 2008 metų kovo – balandžio mėnesiais tobulinama.
Viešinta per www.kursenai.lt.
KRC naujienlaiškis
Krc naujienlaiškio idėja gimė tuo pat metu kaip ir www.krc.lt projektas, tačiau realiai įgyvendinti pradėtas nuo 2007 metų spalio mėnesio, kuomet buvo pasidalinta atsakomybėmis,
ir Aurimas Sobutas – KRC narys tapo atsakingu už naujienlaiškio leidimą. Naujienlaiškis siunčiamas el. paštu prenumeratoriams, jį užsisakantiems krc.lt svetainėje, KRC nariams, ir
žmonėms, kuriems aktuali KRC informacija.
Viešinta per www.kursenai.lt ir www.krc.lt, mokymų metu.
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Jaunimo inciatyvos
Nr.

1.

2.

Projekto pavadinimas

„Žalia žalia per visą
dangų“

„Saugokime savo
erdve“

Veiklos tipas

Jaunimo
iniciatyva

Akcija

Projekto tikslai

Didinti jaunų
žmonių atsparumą
psichoaktyvioms
medžiagoms
atkuriant lauko
amfiteatrą
Kuršėnuose,
informuoti dalyvius
ir bendruomenę
apie psichoaktyvių
medžiagų
vartojimo
prevenciją ir
intervenciją, ugdant
gyvenimo įgūdžius
ir teisinę savimonę,
diegiant vertybines
nuostatas.
Atkreipti
visuomenės dėmesį
ir išsakyti jaunų
žmonių poziciją į
verslininko A.
Tupiko savivalę
užverčiant takelį
prie ventos.

Vykimo
vieta

Data

Paežerių
dvaras,
Kuršėnų
lauko
amfiteatras

2007
rugjūčio 610d.

Kuršėnų
lauko
amfiteatras

2007 spalio
10d

Iš viso
12

~80

Dalyviai
Įtraukti
per KRC
3

~5

Atsakingi

Biudžetas

Finansavimo šaltiniai

Agnė
Rapalaitė
Kasparas
Laureckis
Arvydas
Raščikas
Roma
Albrikienė

5142Lt

Šiaulių raj.
savivaldybės
administracija

Agnė
Rapalaitė
Kasparas
Laureckis

0Lt

Švietimo ir mokslo
ministerija

-

„Žalia žalia per visą dangų“
Projektas buvo orientuotas į 15-18 metų jaunimą, linkusį vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus ar kitas psichoaktyvias medžiagas. Jo metu dalyviai sutvarkė apleistą Kuršėnų
miesto amfiteatrą, kūrė naują jo įvaizdį, taip sukurdami atvirą erdvę miesto bendruomenei. Kūrybiškai išreikšdami savo mintis, jauni žmonės sprendė psichoaktyvių medžiagų
vartojimo problemas, priežastis ir pasekmes, mokėsi dirbti grupėje, ugdėsi moralines vertybes. Laisvalaikiu jaunuoliai save realizavo rengdami teminius vakarėlius, žaisdami,
sportuodami. Projekto metu vyko diskusija apie amfiteatro išsaugojimo galimybes. Dalyviai patys organizavo projekto pristatymą vietos bendruomenei.
Projektas buvo viešinamas: www.kursenai.lt, www.krc.lt, savaitraštyje „Mūsų Dienos“, vyko projekto pristatymas miesto bendruomenei.
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„Saugokime savo erdvę“
Per 80 neabejingų kuršėniškių, bei Šiaulių rajono savivaldybės ir Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai, spalio 10d., 17 val. susirinko į aikštelę esančią prie amfiteatro. Per 160 rankų
susikibo į ilgą grandinę, kuria apjuosė amfiteatrą, taip norėdami apsaugoti jį nuo negerų žmonių darbų ir niokojimo. Stipriai susikibusios rankos kilo į viršų, „gyvoji siena“ garsiais
šūksniais visiems skelbė, kad reikia saugoti ir puoselėti paties jaunimo rankomis sukurtą erdvę – amfiteatrą.
Projektas buvo viešinamas: www.kursenai.lt, savaitraštis „Mūsų Dienos“, laikraštis „Respublika“, laikraštis „Lietuvos žinios“, laikraštis „Valstiečių laikraštis“, „Krašto žinios“,
„Šiaulių kraštas“, ŠTV – Šiaulių televizija, Šiaulių kabelinė televizija, Šiaulių rajono TV laida „Sodžius“, BTV – Baltijos televizija, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos foje esantis
televizorius.

11

Savanorystė
Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklos tipas

1

„All Different - All
Equal in Kursenai“

Ilgalaikis EST
savanoris

2

„BŪK SUPER! BŪK
SAVANORIS!“

Informacinio
leidinio
kūrimas ir
sklaida

Projekto tikslai

Projekto tikslas –
ilgalaikė
savanoriška veikla
Kūrybinės Raiškos
Centre,
prisidedanti prie
vietos
bendruomenės ir
jaunimo veiklos
Kuršėnuose
plėtros.
Savanorišką veiklą
atlieka savanoris iš
Vokietijos Robin
May.
Informacija apie
savanorio veiklas
pateikiama
interneto
svetainėse
www.kursenai.lt ir
www.krc.lt
esančiame
Savanorio blog‘e.
Projekto tikslas –
informaciniame
leidinyje pristatyti
ir skatinti jaunimo
savanorišką veiklą,
dalyvavimą joje,
bei didinti jaunimo
veiklos
kokybę.
Leidiniu siekiama
kviesti
jaunus
žmones
tapti

Vykimo
vieta

Data

Kuršėnai,
Lietuva

Nuo 2007
09 20 (iki
2008 06 20)

7

Kuršėnai,
Lietuva

2007 11 - 12

33

Iš viso

Dalyviai
Įtraukti
per KRC

Atsakingi

Biudžetas

Finansavimo šaltiniai

7

Alina
Šimkevičiūtė

22 142

ES programa
„Juanimas“

33

Alina
Šimkevičiūtė

2 621

Jaunimo Reikalų
Departamentas

12

savanoriais
ir
aktyviai įsitraukti į
bendruomeninę
jaunimo
savanorišką veiklą
įvairiose
juos
dominančiose
srityse.
Išleistas
informacinis
leidinys – mini
knygelės
apie
savanorystę
Kuršėnuose.

Vaikų linija
Nr.

Projekto
pavadinimas

Veiklos
tipas

Projekto tikslai

Vykimo
vieta

Data

Dalyviai
Iš viso Įtraukti
per KRC

Atsakingi

1.

„Rašau, kad tau
padėčiau“

Mokymai

Užtikrinti
psichologinės
pagalbos internetu
vaikams ir
jaunimui
prieinamumą bei
sudaryti sąlygas
šios pagalbos
plėtrai.

Kuršėnai

Spalis vasaris

10

0

Kasparas
Laureckis
Roma
Albrikienė

2.

Buvusių ir esamų
savanorių susitikimas

Susitikimas

Pasidalinti turima
patirtimi ir parengti
2007 metu
savanorių
pritraukimo ir
išlaikymo strategiją

Kuršėnai,
Šiaulių raj.
Jaunimo
centras

Rugpjūčio
11d.

8

5

Lina
Verseckaitė
Kasparas
Laureckis

Biudžetas

Finansavimo
šaltiniai
Šiaulių raj.
savivaldybės
administracija

0Lt

-
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„Rašau, kad tau padėčiau“
Projekto metu buvo organizuoti mokymai, pagal Jaunimo linijos programos „Draugo laiškai” ir Vaikų linijos programos “Klausučio šalis” bendrai paruoštą savanorių mokymų
programą konsultavimui internetu. Būsimųjų savanorių mokymai vyko trimis etapais. Mokymuose dalyvavo 10, 15-18 metų jaunų žmonių. Kiekviename mokymų etape savanoriai
gavo tam tikrą reikiamų žinių bazę, susipažino su Vaikų linijos darbo specifika bei įgavo pirminės psichologinės teikimo internetu įgūdžių.
Projektas buvo viešinamas: www.kursenai.lt, www.krc.lt, savaitraštyje „Mūsų Dienos“

„Buvusių ir esamų savanorių susitikimas“
2007 metais, rugpjūčio 10 dieną Šiaulių raj. Jaunimo centre vyko buvusių ir esamų savanorių konsultantų susitikimas. Susitikime dalyvavo 8 savanoriai. Renginio metu, buvo
pristatinėjama dabartinė Moksleivių linijos situacija. Susitikimo dalyviai susipažino vieni su kitais. Vėliau tam tikrų užsiėmimų metu dalino savo patirtimi. Dalyviai pasakojo vieni
kitiems kaip jie tapo savanoriais, nuo ko viskas prasidėjo, kaip sužinojo apie galimybę tapti Moksleivių linijos savanoriu konsultantu, kas paskatino juos dirbti toliau savanorišką
darbą. Kita susitikimo dalis buvo skirta rekomendacijų rengimui. Prisiminus apie pasakotus dalykus buvę ir esami savanoriai išskyrė rekomendacijas būsimiems savanoriams bei
grupių koordinatoriams.
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Jaunimo mainai
Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklos tipas

1

„Let‘s Open the Gates
of New
Year“

Tarptautiniai
jaunimo
mainai

2

“PARTYcipate or
NOT”

Tarptautiniai
jaunimo
mainai

Projekto tikslai

Mainų tema –
šventės ir tradicijos
skirtingose šalyse.
Mainų metu
organizuotos
veiklos, per kurias
dalyviai turėjo
galimybę
pasigilinti į savo
kultūros paveldą,
tradicijas, bei
supažindinti su
jomis jaunus
žmones iš kitų
šalių. Šventės
pasirinktos kaip
viena iš tradicijų
atmainų ir išraiškos
formų, analizuota
įvairių švenčių
simbolika, lygintos
tų pačių švenčių
šventimo tradicijos
skirtingose šalyse.
Apie mainus
informuota
interneto
svetainėse
www.kursenai.lt ir
www.krc.lt
Mainų tema –
savivalda. Jauni
žmonės iš skirtingų
Europos šalių

Vykimo
vieta

Data

Turnov,
Čekija,

2006 12 27 2007 01 05

20

Tytuvėnai,
Lietuva

2007 01 2131

25

Iš viso

Dalyviai
Įtraukti
per KRC

Atsakingi

Biudžetas

Finansavimo šaltiniai

5

Lina
Verseckaitė

32 700

ES programa
„Jaunimas“

3

Agnė
Navickaitė,
Vytenis
Kviklys

60 270

Konrado Adenauerio
fondas, ES programa
„Jaunimas“

15

3

„Bridges“

Tarptautiniai
jaunimo
mainai

4

„Take a Walk on the

Tarptautiniai

tyrinėjo savivaldos
jų bendruomenėje
principus ir
realijas, kūrė jų
įsivaizduojamą
idealią savivaldą.
Mainų metu
organizuoti debatai
ir įvairios kitos
veiklos, per kurias
analizuota
savivaldos tema.
Apie mainus
informuota
interneto
svetainėse
www.kursenai.lt ir
www.krc.lt
Mainų tikslas –
tarpkultūrinis
mokymasis. Mainų
veiklų metu
analizuoti
stereotipai, susiję
su kalbomis, bei jų
įtaka bendravimui
su žmonėmis iš
skirtingų šalių.
Tarpkultūrinis
dialogas
analizuotas kartu
kuriant
trumpametražį
filmą.
Apie mainus
informuota
interneto
svetainėse
www.kursenai.lt ir
www.krc.lt
Mainų tema –

Funka,
Lenkija

2007 07 16 25

20

6

Sandra
Navickaitė

6000 (tik
lietuvių
grupės
išlaidos)

ES programa „Veiklus
jaunimas“

Alba, Italija

2007 12 07-

30

6

Alina

118 700,

ES programa „Veiklus
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Ritual Side“

jaunimo
mainai

ritualai ir
tradicijos, kuriose
jauni žmonės
užauga ir gyvena –
bendraamžių,
šeimos,
bendruomenės,
platesnės
visuomenės.
Mainų metu
analizuota, kokia
yra šiandieninė
jaunimo situacija
šalyse dalyvėse,
bei esama situacija
sieta su ritualais ir
tradicijomis, kurios
yra susiklėsčiusios
per ilgą laiką dėl
istorinių, religinių,
etc. priežasčių.
Apie mainus
informuota
interneto
svetainėse
www.kursenai.lt ir
www.krc.lt
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Šimkevičiūtė,
Lina
Verseckaitė

iš jų
lietuvių
grupei
apie
22400

jaunimas“
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