Asociacijos Kūrybinės raiškos centras (KRC) 2020 m. veiklos ataskaita
2021-04-01
Kuršėnai
Asociacija „Kūrybinės raiškos centras“ įregistruota 1999 m. vasario 9 d., asociacijos veikla –
jaunimo veiklos populiarinimas, įvairių užsiėmimų jaunimui, jaunimo mainų, savanorystės
organizavimas, bendravimas su panašaus pobūdžio veiklą vykdančiomis organizacijomis, savo
narių interesų gynimas.
Asociacija turi paramos gavėjo statusą nuo 1999 m. vasario 9 d.
Asociacija, veikdama pagal įstatus, siekdama vizijos ir tikslų įgyvendinimo per 2020 metus
įgyvendino šias veiklas:
1. Vieną vietinio lygio projektą, kuris buvo dalinai finansuotas Šiaulių rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos:
“Kas iš Kuršėnų?!” - tęstinis Kūrybinės raiškos centro projektas, kuriuo siekiama didinti Kuršėnų
miesto žinomumą, skleisti įdomių kuršėniškių gyvenimo ir karjeros istorijas, keliant jaunų
miestiečių motyvaciją ir pasididžiavimą savo miestu.
Pradėtas tinklalaidžių kūrimas apie įdomias kuršėniškių istorijas.
2. Kūrybinės raiškos centras dalyvavo partnerio teisėmis:
Pasirašyta sutartis su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka dėl dalyvavimo
inicijuojamame projekte „KULTŪRLAUŽIS: virtualios kultūros gidas internete“. Įsipareigota nuo
2021m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. bendradarbiauti dalinantis informacija su mokyklomis
bei jaunimo bendruomenėmis.
3. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis institucijomis:
-

Sutartis su Šiaulių rajono Švietimo pagalbos tarnyba;

-

Sutartis su Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centru;

-

Sutartis su atviru Šiaulių rajono jaunimo centru.

4. Kitos Kūrybinės raiškos centro įvykdytos veiklos:
-

-

Iniciatyva „Infius“. Pirmojo COVID-19 karantino metu Šiaulių rajone veikusi iniciatyva,
kuria stengtasi suteikti savanorišką ir neprofesionalią bendravimo ir informacijos paieškos
pagalbą Šiaulių rajono gyventojams.
Sukurta internetinė svetainė Šiaulių rajono Kuršėnų Kūrybos namams.
Pasirašyta sutartis su Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centru dėl reklaminių video
filmų, apie Kuršėnų miesto pėsčiųjų tiltą, sukūrimo.
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Atnaujinta: Kursenai.lt internetinės svetainės dizainas ir informacija.
Pradėta ūkinė-komercinė veikla.

Iš viso Kūrybinės raiškos centro veiklose per 2020 m. dalyvavo ±200 žmonių.
KRC narių skaičius 2019 m. pabaigoje: 13
KRC narių skaičius 2020 m. pabaigoje: 15

2021 m. Kūrybinės raiškos centro tikslai
Kūrybinės raiškos centras toliau sieks aktyvinti ir skatinti Šiaulių rajono jaunimą įsitraukti į
pilietiškas, visuomeniškas, kūrybines, ugdančias ir panašias veiklas, labiau orientuojantis į
bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiomis ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Toliau
išliks tikslas didinti organizacijos žinomumą ir patikimumą, todėl bus aktyviau dalinamasi
informacija apie Kūrybinės raiškos centro veiklas internetinėje erdvėje. Stiprus išliks vidinės
komandos stiprinimas ir KRC narių kompetencijų kėlimas, todėl bus siekiama dalyvauti daugiau
tarptautinių, vietinių ir/arba internetinių mokymų pagal KRC narius dominančias sritis. Bus
siekiama toliau vystyti projektą “Kas iš Kuršėnų?!” bei atnaujinti www.kursenai.lt svetainę, kad ji
taptų patrauklesnė ir naudingesnė visuomenei.

Kūrybinės raiškos centro vadovė
Gabrielė Rusteikytė
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