Komunikacijos seminaras
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektams
2018 m. rugpjūčio 20 d., Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, Klaipėda
2018 m. rugpjūčio 21 d., viešbutis SMĖLYNĖ, Smėlynės g. 3, Panevėžys

Praktinio seminaro tikslai
•
•
•
•
•

Priminti seminaro dalyviams ES bei 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos
reikalavimus projektų viešinimui.
Pagerinti seminaro dalyvių žinias ir įgūdžius viešosios komunikacijos srityje, supažindinant juos su
gerosiomis praktikomis projektų komunikacijos srityje.
Pristatyti teoriją apie projekto istorijos kūrimą ir padėti projektams sukurti efektyvią projekto žinutę.
Paskatinti seminaro dalyvius aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos žiniasklaida bei suteikti praktinių
patarimų kaip tai padaryti.
Paskatinti geriau ir efektyviau įgyvendinti projekto komunikacijos strategiją.

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių registracija.

10.00 – 10.15

Sveikinimo žodis. Susipažinimas, seminaro programos pristatymas, poreikių analizė.

10.15 – 10.45

Programos reikalavimai projektų viešinimui.

10.45 – 11.15

Projekto komunikacijos planas ir iššūkiai
•
•

11.15 – 11.40

Kavos pertraukėlė

11.40 – 13.10

Projekto istorija – I dalis
•
•
Pietūs

14.00 – 15.15

Projekto istorija – II dalis
Kas domina Lietuvos žurnalistus?
Pranešimas žiniasklaidai.
Socialinės žiniasklaidos svarba.

15.15 – 15.40

Kavos pertaukėlė

15.40 – 16.10

Ką darysiu kitaip savo projekte?
•
•

16.10 – 16.30

•

Kaip pristatyti projektą ir jo rezultatus?
Projekto istorijos kūrimo principai, reikalavimai gerai žinutei.

13.10 – 14.00

•
•
•

•

Kodėl, ką ir kam komunikuoti?
Visuomenės įtraukimas į projekto komunikacines veiklas.

Komunikacijos veiksmų plano sudarymas.
Dalyvių klausimai ir atsakymai.

Seminaro apibendrinimas

Seminarą organizuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos Jungtinis
sekretoriatas.
Seminaras vyks lietuvių kalba.

Registracija
Registruotis reikia tik į vieną seminarą – Klaipėdoje arba Panevėžyje.
Registruotis galima iki 2018 m. rugpjūčio 14 d.
Seminarų dalyvių skaičius ribotas. Esant dideliam susidomėjimui Dalyvių registraciją patvirtinsime
po rugpjūčio 15 d.
•

Registracija į seminarą Klaipėdoje (goo.gl/P9fmua)
2018 m. rugpjūčio 20 d., Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, Klaipėda

•

Registracija į seminarą Panevėžyje (goo.gl/Gr1Jd3)
2018 m. rugpjūčio 21 d., viešbutis SMĖLYNĖ, Smėlynės g. 3, Panevėžys

Daugiau informacijos apie seminarus gali suteikti informacijos ir projektų vadovė Inga Ringailaitė
(tel. +370 5 261 0405, +370 659 63284, el. p. inga.ringailaite@vilniusjts.eu).

Apie lektorę
Irma Astrauskaitė, komunikacijos ekspertė, Prancūzija.
Irma Astrauskaitė tarptautinės komunikacijos srityje dirba jau daugiau nei 10 metų. Baigusi
žurnalistikos ir viešosios komunikacijos magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete bendradarbiavo su
įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, pradėjo Lietuvos ir užsienio įstaigoms parengti ir įgyvendinti projektų
komunikacijos strategijas.
2008–2011 metais, Irma kuravo viešuosius ryšius Latvijos ir Lietuvos programoje, o po to prisijungė
prie Interreg Europe tarpregioninio bendradarbiavimo programos sekretoriato Lilyje, Prancūzijoje. Šiuo
metu ji vadovauja komunikacijos skyriui ir yra atsakinga už penkių asmenų komandą. Strateginė
organizacijų komunikacija, projektų komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimas, fizinių ir virtualių renginių
organizavimas, virtualios bendruomenės kūrimas, naujųjų technologijų ir inovatyvių formatų panaudojimas
komunikacijoje – mylimiausios lektorės temos.
Irma ne kartą savo darbus pristatė tarptautinėse konferencijose (INFORM, EurPCom) ir parodose
(IBTM Word, The Meeting Show London). Ji taip turi ir virtualių renginių planavimo ekspertės sertifikatą.

