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Tikslas

Tikslas

Tikslas

Prisidėti prie kuršėniškių
bendruomenės,
gyvenančios Kuršėnuose,
telkimo ir plėtros.

Prisidėti prie jaunų
kuršėniškių tobulėjimo,
augimo.

Prisidėti prie kuršėniškių
bendruomenės,
negyvenančios Kuršėnuose,
telkimo ir plėtros.

Kryptis
Prisidėti prie Kuršėnų
bendruomenės plėtros.

VIZIJA
KRC – AUGANTI, AKTYVIAI Į
VEIKLAS ĮTRAUKIANTI,
PRIPAŽINTA, ATPAŽĮSTAMA,
SUPRANTAMA, SAVARANKIŠKA
KURŠĖNŲ ORGANIZACIJA

Kryptis
Pastovių organizacijos narių ir
savanorių skaičiaus išlaikymas
bei jų aktyvaus dalyvavimo
užtikrinimas.
Tikslas

Tikslas

Užtikrinti, kad esami KRC
nariai aktyviai dalyvautų
organizacijos strateginių
tikslų ir veiklų įgyvendinime.

Užtikrinti, kad
organizacijoje kiekvienais
metais papildytų nauji
nariai bei savanoriai.

KRC vizija:
KRC –auganti, aktyviai į veiklas įtraukianti, pripažinta, atpažįstama, suprantama, savarankiška
Kuršėnų organizacija.

Kryptis: Kuršėnų bendruomenės plėtra
Tikslas: Prisidėti prie kuršėniškių bendruomenės (ne tik Kuršėnuose gyvenančios) telkimo ir
plėtros.
Rodikliai:
1. 50proc. KRC veiklų dalyvių šiuo metu yra gyvenantys Kuršėnuose arba kilę iš Kuršėnų;
2. KRC 30proc. savo veiklų vykdo Kuršėnuose;
3. Kuršėnai.lt tinklalapio lankytojų skaičius 2017 metų pabaigoje siektų 700 unikalių
lankytojų per dieną.
4. Kuršėnai.lt facebook gebėjų skaičius 2017 metų pabaigoje būtų daugiau nei 4500
5. 1 renginys per metus kuršėniškiams, gyvenantiems ne Kuršėnuose;
6. Sukurta ir palaikoma kuršėniškius skatinanti prisidėti prie Kuršėnų bendruomenės
plėtros sistema. Apdovanojimai kuršėniškiams ir kuršėniškių vakarėliai, kurių metu
dalyviai raginami paremti ar nuveikti kažką dėl kuršėniškių;
7. 2 renginiai per metus Kuršėnų bendruomenei Kuršėnuose;

8.

Per metus bent prisidėti bent prie 5 kuršėniškių asmeninio tobulėjimo.

Kryptis: Pastovių organizacijos narių ir savanorių skaičiaus išlaikymas bei
jų aktyvaus dalyvavimo užtikrinimas
Tikslas: Užtikrinti, kad esami KRC nariai aktyviai dalyvautų organizacijos strateginių
tikslų ir veiklų įgyvendinime;
Užtikrinti, kad organizacijoje kiekvienais metais papildytų nauji nariai bei savanoriai.
Rodikliai:
1. Kiekvienais metais organizaciją papildytų bent 3 nauji nariai, kuriemas mažiau nei 21
metai.
2. Per metus suorganizuotos 3 veiklos orientuotos į jaunesnius nei 18 metų amžiaus jaunus
žmones;
3. Nauji nariai per pirmuosius narystės metus patys inicijuoja ir įgyvendina bent vieną veiklą
arba prisideda prie bent 2 kitų KRC narių organizuojamų veiklų įgyvendinimo;
4. Atnaujinama darbo su KRC nariais sistema: nuo 2016 metų pradedama vykdyti KRC
mentorių programa;
5. KRC kiekvienais metais turi mažiausiai 5 savanorius.
6. Visi KRC nariai prisideda prie organizacijos iškeltų strateginių tikslų arba pagrindinių
veiklų įgyvendinimo bent kartą per metus;
7. KRC nariai nevėluodami moka KRC nario mokestį;
8. KRC susitikimuose dalyvauja mažiausiai 2/3 narių.

