VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS
L. e. p. direktorės Sandros Daugirdienės
2019 metams nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai

Užduotys

Siektini rezultatai

2.1. Tinkamai parengti projektų
paraiškas gauti finansavimą dviem
tarptautiniams renginiams ir
kokybiškai juos įgyvendinti:
2.1.1. Tarptautinis folkloro festivalis
„Skamba skamba kankliai“;
2.1.2. Tarptautinis festivalis „Šiaudo
magija“.

Numatytų renginių finansavimui
pritraukti ne mažiau nei 70 tūkst. eurų.
Festivalyje „Skamba skamba kankliai“
surengti bent 30 atskirų renginių,
kuriuose dalyvautų bent 50 kolektyvų
iš Lietuvos, 5 – iš užsienio valstybių.
Dalyvių skaičius – 1200;
žiūrovų, lankytojų – 7000.
Tarptautiniame festivalyje „Šiaudo
magija“ sudalyvavusių dalyvių
skaičius – 30, iš jų 10 proc. iš užsienio
šalių.
Siekiama, kad dalyvių ir lankytojų
pasitenkinimas renginių kokybe būtų
bendrai vertinamas geriau lyginant su
praėjusiais metais.
Per einamuosius metus sukurta nauja
edukacinė paslauga, parengtas jos
aprašymas ir kita informacija
viešinimui, paslauga vykdoma
periodiškai ar esant poreikiui iš
suinteresuotų dalyvių, per metus
surengta ne mažiau nei 25 keramikos
edukaciniai užsiėmimai, surinkta
pajamų už 1200 eurų.
Paruošti projekto paraišką ir pateikti
Lietuvos kultūros tarybai vasario arba
spalio mėn. teikime.
Koordinuoti projektą ir išleisti
edukacinio stalo žaidimo ne mažiau
nei 150 vnt.

2.2. Greta jau koordinuojamų ir
vedamų edukacinių užsiėmimų,
sukurti ir pradėti vykdyti naują
edukacinę paslaugą įstaigoje –
keramikos užsiėmimai vaikams ir
suaugusiems.

2.3. Įgyvendinti edukacinio stalo
žaidimo „Baltų raštai“ antrąjį
leidimą. 2017 m. koordinuoto
projekto metu išleistas žaidimas buvo
labai populiarus, pastaraisiais metais
jaučiamas poreikis pakartotiniam
leidimui.
2.4. Pagerinti įstaigos vidinę
komunikaciją.

Per einamuosius metus surengti bent 6
val. mokymus darbuotojams, kurie
skatintų efektyvesnę vidinę
komunikaciją, tai leistų užtikrinti
sklandžią veiklą, kuriančią darnius
darbuotojų tarpusavio santykius,
didintų įsitraukimą. Atlikti apklausą
dėl mokymų naudos, taip išsiaiškinti
tokio tipo mokymų poreikį ateityje.

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar nustatytos užduotys
yra įvykdytos)
Tikslinės grupės pasitenkinimas
vykusiais renginiais.
Festivalio renginių skaičius.
Dalyvių skaičius.
Pritrauktas finansavimas.

Surengtų užsiėmimų skaičius per metus.
Surinktų pajamų suma.

Paruošta projekto paraiška.
Išleisto stalo žaidimo vienetų skaičius.

Surengti atitinkamos trukmės mokymai.
Darbuotojų pasitenkinimas.

