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JCI Lietuva tikslai ir veiklos planas iki 2018 m.;

Dabartinė situacija:
•

Žmonių neįtraukimas į veiklas:
Veiklose dalyvauja daug žmonių – jie netampa nariais:
2014m. JCI Lietuva skyriuose surganizuota >100 veiklų, dalyvavo >1100 dalyvių!

•

Narių skaičiaus mažėjimas:
2014 m. deklaruota 95 nariai, 2015 m. deklaruota 68 nariai

•

Neperduodame/neperimame patirties

•

Nariai/kandidatai „perdega“ ir palieka organizaciją – trumpas narystės ciklas

•

Didelis atotrūkis tarp Senatorių/senųjų narių ir naujai prisijungusių

•

Konkurencija su kitomis organizacijomis

•

Suteikiama nepakankamai informacijos naujai atėjusiems

•

Nepakankamas organizacijos viešinimas

Mūsų stiprybės!
•

Aiški veiklos struktūra/procesai, paruoštos gairės ir priemonės, tradicijos

•

Platus kontaktų tinklas (Lietuvoje ir Pasaulyje)

•

Asmenybės augimo galimybės

•

Mokymai

•

Idėjų įgyvendinimo galimybės

•

Jausmas, kad Tavęs čia laukia (draugiška aplinka, žmonės)

•

Įvertinimas ir pripažinimas

JCI Lietuva –
Lyderystės laboratorija:
viską, ką darome, siekiame padaryti geriau
nei darėme vakar.

JCI Lietuva vizija 2015-2018m.
Būti visuomenėje pripažinta organizacija, kuri augina ir
vienija lyderius, suteikdama asmeninio tobulėjimo
galimybes.

Mes, JCI Lietuva, siekiame iki 2018 metų:
•

Aktyvių narių skaičių užauginti iki 200

•

Turėti 9 efektyviai veikiančius vietinius skyrius

•

Gauti tarptautinį apdovanojimą

Strateginės kryptys:
•

Lyderystės ugdymas

•

Efektyvūs projektai

Lyderystės ugdymas
Tikslas
Regioninė plėtra

LOM augimas

Patirties perdavimas

LOM kasmet papildomai
įgyvendina po 1 tęstinį/naują
projektą

LOM kasmet bent vienas žmogus
tampa treneriu (baigia 4 mokymų
lygius)

Veiksmai

Terminas

Atsakingas

Kasmet įsteigiamas naujas arba atgaivinamas vienas iš
neaktyvių skyrių:
2016m. 7 LOM;
2017m. 8 LOM,
2018m. 9 LOM
+70 proc. kandidatų;
+35 proc. narių;
+25 proc. ilgalaikių narių (>3m);
LOM valdybų ir nac. valdybos
„kick-off“ renginys;
JCI Lietuva nariai pagal gautą vietų skaičių šaliai maksimaliai
dalyvauja JCI COC, European, NORDIC akademijose
70 proc. narių dalyvauja skyrių akademijose (2k./metus) ir
nac. renginiuose;

Kasmet iki 12.31

Nac. valdyba
LOM
Senatoriai

Kasmet iki 12.31

LOM

Kasmet iki 12.31
Kasmet

Nac. Valdyba
Senatoriai
Nac. Valdyba

Kasmet iki 06.31 ir 12.31

LOM

50 proc. nac.ir skyrių valdybų narių dalyvauja
“Baltic summer meeting” (organizavimas rotacijos principu)
LOM veiklos plano sudarymas
LOM bendradarbiauja su kitais LOM ir/ar kitomis
organizacijomis įgyvendinant bendrus projektus (min 1 per
metus)
Paraiškos teikimas nacionaliniams ar tarptautiniams
apdovanojimams:
Nacionaliniame kongrese:
Europos konferencijoje:
Pasaulio kongrese:
JCI Lietuva skyrių akademijos 1k/ketv.
Per metus įvyksta visi sertifikuoti mokymai bent po 1k.

Kasmet iki 07.31

LOM

Kasmet iki 12.31
Kasmet iki 12.31

LOM
LOM
Senatoriai

Išlaikomi testai www.jci.cc sistemoje po sertifikuotų mokymų

LOM naujų projektų vadovų sk.
auga kasmet bent 10 proc. nuo
esamų narių sk.
JCI Lietuva jauno lyderio
apdovanojimas

Naujų projektų įgyvendinimas ir esamų tęsimas ne tik vietiniu,
bet ir nacionaliniu mastu
Bendradarbiavimas su Global Lithuania Leader

LOM
Kasmet iki rugpjūčio pab.
Kasmet iki balandžio pab.
Kasmet iki rugsėjo vid.
Kasmet iki 12.31
Kasmet iki 12.31

Nac. Valdyba, LOM
Nac. Valdyba, LOM

Kaskart po sertifikuotų
mokymų
Kasmet

Gen. sekretorius
LOM prezidentas
LOM

Nuolat

Nac.valdyba

Efektyvūs projektai
Tikslas

Veiksmai

Terminas

Atsakingas

Kiekvienas projektas turi bent vieną
partnerį ir kiekvienas skyrius turi bent
vieną ilgalaikį partnerį

Mokymai apie efektyvų partnerių pritraukimą

Kasmet iki 07.31

LOM

Partnerystės paketo paruošimas

Kasmet iki 01.31

LOM

Kiekvienas projektas turi bent vieną (finansinį)
partnerį/rėmėją

Nuolat

LOM

Siekiama nepatirti finansinio nuostolio

Nuolat

LOM

Projektų viešinimas partnerių kanalais

Nuolat

LOM

Vietinių bendruomenių įtraukimas per savivaldybes

Nuolat

LOM

Komunikacijos plano paruošimas

Kasmet iki 12.31

LOM

JCI pristatymas kiekvieno renginio metu

Nuolat

LOM

Mentorių priskyrimas naujiems žmonėms ir asmeninis
kvietimas
Projekto dalyvius įtraukti į tolimesnes veiklas duodant
konkretų veiklų planą
Turėti nuolatinį partnerį, padedantį su renginių viešinimu

Nuolat

LOM

Nuolat

LOM

Nuolat

LOM

Komunikacija per regionines radijo stotis, TV ir spaudą

Nuolat

LOM

„Spalvotas gyvenimas“ įgyvendinamas Pabaltijo mastu

2015.12.31

Nac. valdyba

Paraiška tarptautiniams apdovanojimams už projektą
„Spalvotas gyvenimas“
TOYP atranka Lietuvoje:
Min. 2 paraiškos 2015m.
Min. 5 paraiškos 2016m.
Min. 7 paraiškos 2017m.

2015.08.31

Nac. valdyba

Pagal nustatytus paraiškų
teikimo terminus

Nac. Valdyba
TOYP apdovanojimų
komanda
Senatoriai

Projektas gauna bent minimalų pelną

Visuomenės įtraukimas – bent 200
žmonių (be JCI narių)
Narių pritraukimas:
min 5 proc. projekto dalyvių (80 proc.
org. komandos ne JCI narių)

Kiekvienas LOM turi panaudoti bent 2
skirtingus viešinimo kanalus per
projektą

Gautas tarptautinis apdovanojimas

