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Dalyvauja:  

Monika Kiriejevaitė 

Gabrielė Rusteikytė 

Gabrielė Vaitiškytė 

Orneta Bumblytė 

Greta Stučinskytė 

 

Darbotvarkė:  

1. Naujų narių patvirtinimas 

2. Naujienos KRC 

3. KRC fokusai 2019-iems metams  

4. KRC visuotinio susitikimo diena ir planas (6/13/20) +/- 

5. Valdybos narių atsakomybės - 

6. Kito susitikimo laikas + (kovo 21 d. 15-17h, vokiečių g.) (vasario 27d. 15:00 

susiskambinam, pasidarom minimum 2 fokusus) 

 

1.  Kornelijos Kriaučelytės ir Manto Jackaus priėimas į KRC narius 

 1.1. Visi valdybos nariai patvirtina abiejų kandidatų prašymus į KRC narius 

 

2.  KRC naujienos: 

2.1. Vismantas kuria naują krc.lt puslapį.  

2.2. Orneta sako, kad nežino, ar KRC gaus aitvarų projekto finansavimą, nes savivaldybė 

sumažino biudžetą.  

 

3. KRC fokusai 2019-iems metams 

3.1 KOMANDA 

- Naujų narių pritraukimas 

● Padaryti online registraciją ir ją akcentuoti 

● Paskelbti soc. erdvėje, kad nesame uždara organizacija ir norime naujų žmonių 

● Projektų ir renginių dalyviams pabrėžti, kad galima prisijungti prie komandos 

● Formuoti atvirą komandos požiūrį į naujus narius 

● Tiesiogiai kviesti potencialius narius 

- Dabartinės komandos stiprinimas 

● Mokymai su alumni 

● Vidiniai mokymai (panaudoti Creative Platform) (formuoti sveiką komandos 

požiūrį į veiklas ir jų kokybę) 

● Finansuoti (dalinai) KRC narių/nario kompetencijų kėlimą (pvz. projektų 

rašymas) 

● Kompetencijų dalinimasis su komandos nariais (Visma - page kūrimas, Monika 

- Illustratorius, soc. erdvės saugumas, veiklų kokybė, Gabės - gramatika, 

Saulenė - photoshop), kuriems būtinas deadline’as ir reikalingas kokybiškam 

komandos darbui 

● RANDOM kompetencijų dalinimasis (pvz. kaip nesusirgti, kaip kepti skanius 

blynus, ir kiti random dalykai, kurie neturi trukt tik 10 minučių) 



● Visos komandos supažindinimas su nuostatais ir t.t. 

- Naujų narių įtraukimas 

● Sukurti infopack’ą (visa valdybos komanda) (paklausti naujų narių, ko jiems 

trūko) 

● Prisijungus padaryti susitikimą su visa komanda 

● Pateikti konkrečių pasiūlymų, prie kokių veiklų naujas narys gali prisijungti 

● Įvesti mentorių tinklą naujokams 

● Turėti mažą infopackiuką mentoriams 

- Valdybos stiprinimas 

● Pareigų pasiskirstymas (protokolai, mentorių tinklas ir t.t.) 

● Aukštesnių įgūdžių kėlimas (finansai, projektų vystymas nuo a iki z, komandos 

valdymas) 

● Reguliarus susirinkimų grafikas (kas 3 savaites) 

● Išsikelti pgr. žinias, kurias turime mokėti, ir jas ismokti 

 

3.2. KOMUNIKACIJA: 

1) IŠORINĖ KOMUNIKACIJA 

- Aktyvus Instagram’as 

● Postas su nuotrauka ne vėliau kaip para po renginio 

● Throwback Thursday 

● Atsakingas žmogus, kuris koordinuoja soc medijas 

● Postai minimum kas savaitę 

● Narių prisistatymai kaip ir tinklalapyje 

- Aktyvus Facebook 

● Postas su nuotrauka ne vėliau kaip para po renginio 

● Daugiau follower’ių ir like’ų 

- Informatyvus ir aktyvus krc.lt 

● Punktas “DALYVAUK” (rasti partnerius, kurie siųstų pasiūlymus) 

● Narių prisistatymas su herojaus klausimu 

● Straipsniai ne vėliau kaip para po renginių 

- Straipsniai į kitus tinklalapius ir platformas 

● Turėti komunikacijos žmogų, kuris siųstų straipsnius 

2) VIDINĖ KOMUNIKACIJA: 

- Dokumentacija (Vaitiškytė) - google docs komandų diskas 

● Portalų kontaktai (su kuo bendravom, ryšiai, nr) 

● Protokolai (susirinkimų ) 

● Info pack’as( nauju nariu itraukimas, kur dokumentai, docs. visa susisteminta 

informacija, kas uz ka atsakingi jei kazkas atsitiko, darbotvarkes kokios 

stovyklos ir t.t.  sablonai )susis 

● Buvusių renginių refleksijos ir informacija 

● Narių duomenys (Rusteikytė) 

● Patogus metų kalendorius 

- Atsisakome KRC pašto 

- Atgaivinti KRC fb grupę rimtiems reikalams, o chatą palikti fun formos 

- Valdybos Google kalendoriai 

- Eventų kūrimas susirinkimams ir įvairiems susitikimams (grupei fb ) 

 

 


