
Lyderystė: 
komunikacijos 
planas

Giedrė Simanauskaitė & Jorė Astrauskaitė



Labas, susipažinkime



Dienos eiga

➔ Sėkminga komunikacija

➔ Veiklos ataskaitos

➔ Kitų metų planavimas



1. Kas yra sėkminga 
komunikacija?

Eiga
Sėkmingos 
komunikacijos bruožai

Kokios buvo jūsų 
sėkmės šiemet? 

Kodėl?



Jūs

Jūsų auditorijos Jūsų 
konkurentai

Pasaulis

Komunikacija yra 
sėkminga, kai:

STRATEGINIAI KLAUSIMAI

ATSKLEIDŽIA JŪSŲ STIPRYBES

KALBA APIE TAI, KAS SVARBU 
AUDITORIJOMS

IŠSKIRIA JUS IŠ KONKURENTŲ

YRA AKTUALI PLATESNIAME KONTEKSTE, 
IŠNAUDOJA TENDENCIJAS



Trys užduotys komunikacijai
Komunikacija skirstoma į keletą esminių etapų, kurių kiekvienas turi konkrečią užduotį, tam tinkamus kanalus, žinutes ir 

kitas įgyvendinimo detales.

Komunikacija padeda užtikrinti, kad apie jus žinotų. 

Strateginės komunikacijos užduotis - užtikrinti, kad 

tai, ką tikslinės auditorijos apie jus žino, būtų palanku 

ir prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų.

1. ŽINOMUMO KŪRIMAS
Žmonės gali apie jus žinoti, bet neturėti nuomonės, 

arba turėti ją ne tokią, kuri būtų jums palanki. 

Strategine komunikacija siekiama tikslingai keisti ir 

formuoti visuomenės bei kitų auditorijų nuostatas

2. NUOMONĖS FORMAVIMAS
Teigiama nuomonė dar nereiškia palaikymo 

veiksmais. Tam, kad įvyktų pokytis žmonių elgsenoje, 

reikia postūmio. Jį sukurti - trečiasis strateginės 

komunikacijos uždavinys. 

3. SKATINIMAS VEIKTI
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30 min, 3 skaidrės:

KĄ  
JŪSŲ 
ORGANIZACIJA 
NUVEIKĖ ŠIEMET?

Tip
Pagalvokite, kokios bus 
jūsų pgr žinutės?

Kas jūsų auditorijos? Kas 
joms įdomu?

Kas geriausiai atskleidžia 
jūsų organizacijos 
stiprybes?



10 min pertrauka 



2. Metinė veiklos ataskaita

Eiga
Turinys

Išvaizda

Sklaida



https://www.jtba.lt/wp-content/uploa
ds/2021/04/JTBA_2014-2020-1.pdf 

https://www.jtba.lt/wp-content/uploads/2021/04/JTBA_2014-2020-1.pdf
https://www.jtba.lt/wp-content/uploads/2021/04/JTBA_2014-2020-1.pdf


https://issuu.com/ritastanelyte/docs/
jl_metine_ataskaita_2020_lt_ok 

https://issuu.com/ritastanelyte/docs/jl_metine_ataskaita_2020_lt_ok
https://issuu.com/ritastanelyte/docs/jl_metine_ataskaita_2020_lt_ok




Ataskaitos turinys
Nepamirškite, ataskaitą rengiate ne sau, o 
savo nariams, partneriams, rėmėjams. Ją turi 
būti paprasta ir įdomu skaityti.

➔ Ką pasiekėte savo veiklomis?

Koks pokytis įvyko dėka jūsų veiklų? 
Kaip priartėjote prie savo vizijos?

➔ Ką išmokote? Kuo džiaugiatės?

Ataskaita - proga kritiškai įsivertinti ir 
pasižymėti išmoktas pamokas

➔ Kam esate dėkingi?
Pasinaudokite proga įvertinti kitų indėlį



Ataskaitos išvaizda
Vizualiai patraukli ataskaita - įtikinamesnė nei 
šimtai žodžių

➔ Naudokitės canva dizainui

Būkite kūrybiški, bet išlaikykite solidumą

➔ Metų bėgy fiksuokite akimirkas

Foto ir video medžiaga - puikus ataskaitų 
priedas

➔ Pasilikite laiko kokybei

Darant paskutinę naktį nebelieka laiko 
smulkmenoms. Parodykite ataskaitą kitiems, 
kad neliktų klaidų, nesąmonių



Ataskaitos sklaida
Iš anksto apgalvokite istorijas, kuriomis taps 
ataskaita

➔ Pristatymas nariams

Ar reikės skaidrių? Gal trumpo video? Soc. tinklų 
žinučių serijos?

➔ Pristatymas partneriams

Ar reikės atspausdinti? Ar galite susitikti gyvai ir 
padovanoti kartu su malonia smulkmena?

➔ Pristatymas visuomenei

Kurie metų pasiekimai gali būti įdomūs 
žiniasklaidai? Ką galite jiems papasakoti apie 
ateities planus?



60 min pertrauka



3. Metų planas

Eiga
auditorijos

tikslai

svarbu



Ko reikia,  kad 
būtumėte matomi
kaip lyderiai?

Tip
Kokie jūsų kitų metų 
komunikacijos tikslai?

Kas turėtų pasikeisti juos 
pasiekus?

Kaip tą pamatuosite?



10% geriau
Ambicijos - puiku, bet joms reikia užsiauginti 
raumenį. Pradėkite nuo to, kas tikrai svarbu ir ką 
tikrai galite įgyvendinti. Jei nuolat tobulėsite tik 

po 10%, palaipsniui pasieksite daugiau, nei 
galėjot pagalvoti



Sėkminga komunikacija yra 
ta, kuri pasiekia tikslą

1. Kiek narių norime pritraukti (Tikslas)
2. Ką turime pasakyti, kad pasiektume savo 

tikslą? (Žinutės)
3. Kas turi išgirsti apie mus, kad pritrauktume 

daugiau narių? (Auditorijos)
4. Kur turime komunikuoti, kad pasiektume 

auditorijas? (Kanalai)
5. Kaip turime komunikuoti, kad pasiektume 

savo auditorijas? (Priemonės)



KAS YRA JŪSŲ AUDITORIJOS?
STRATEGINIAI KLAUSIMAI

Be potencialių narių yra daug kitų auditorijų, kurioms svarbu suprasti jūsų išskirtinumą. Tai bendruomenė, žiniasklaida, potencialūs rėmėjai, savivaldybė ir tie, kurie svarbūs specifiškai jums.

Kokia jų kasdienybė? 

Kokia jų elgsena, susijusi su jūsų tema?

Kaip jos priima sprendimus?

Kokios jų dabartinės nuostatos, susijusios su 

jūsų tema? Kodėl jos tokios?

KĄ JOS GALVOJA
APIE JUS?

Kas jų autoritetai?

Iš kur jos gauna informaciją?

Kada jie vadovaujasi emocijomis, o kada 

sprendžia racionaliai?
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Kas joms svarbu? Kas joms rūpi? 

Kodėl?





5min pertrauka







3. Veiklų planas

Eiga
auditorijos

tikslai

svarbu



Taktinis planas



Kada žinosime, kad 
pasisekė?

Kaip žinosime, kad problema sprendžiama, vyksta pokyčiai?

Kaip žinosime, 
ar apie mūsų 

temą žino 
daugiau 
tikslinių 

auditorijų?

Kaip žinosime, 
ar keičiasi 
tikslinių 

auditorijų 
nuomonės

Kaip žinosime, 
ar keičiasi 
tikslinių 

auditorijų 
elgsenos?

Reach: kiek 
pasiekėme su savo 
komunikacija?

Interact: kiek mūsų 
komunikaciją skaitė, 
mėgo, dalinosi?

Act: kiek mūsų 
komunikacijos dėka 
ėmėsi veiksmo? 
Pasirašė, parėmė, 
prisijungė, dalyvavo?



5 „NE“ NVO 
komunikacijoje

➔ „Dirbam darbus, nežinau, ką čia 
komunikuoti“

➔ „Nemoku“

➔ „Nesiseka komunikuoti“

➔ „Niekam neįdomu“

➔ „Mes neturime kada“

➔



Jūsų klausimai
Pastebėjimai
Įspūdžiai



Organizacijų 
darbai

JCI Šiauliai ir Vilnius
Karjeros kodas
VšĮ Drauge linksmiau
Somento, auditorija
Dinozauras

Veiklų planai

https://docs.google.com/presentation/d/1yzXNf_iCZ2Cd1-jZEcWS2xMFe3ZETc0d/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-BnNN7EEUfQYnX39DqUin2rNgz6USbBu/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1x-IjooGJ1rkGKiJUVOaIdBALv_0gfbUE/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17o5vlvrPvNNzio9nBBG2pTa0Pa0oJqNm/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18hTBAXcTaxepy1vjD3qxoKsUGTzpuFF3/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AOQitp4vC_UdAxwiRDwe3HQr3SYngX1blFOOe-AxAfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v3vCefqPX0ewmpp6B7pTxMG6c0XuCwbm/edit?usp=sharing&ouid=105099585460492326250&rtpof=true&sd=true


AČIŪ!


