Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų
finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų
1 priedas
(Paraiškos forma)

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2020 METAIS KONKURSO PARAIŠKA
Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
A. Vivulskio g. 5
03162 Vilnius
_______________ Nr. __________
(data)

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas
(nurodomas tikslus projekto pavadinimas)

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. Pareiškėjo duomenys
Pavadinimas
Prašom nurodyti padalinio,
kuriam skirtas projektas
pavadinimą, adresą, kontaktinę
informaciją, vykdomos veiklos
teritoriją (jei toks padalinys
yra)
Teisinė forma
Juridinio asmens kodas
Pareiškėjo vadovo vardas,
pavardė
Korespondencijos adresas
Telefono numeris (su
tarpmiestiniu kodu) / mobiliojo
telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės adresas (jei
yra)
Socialinio tinklo paskyros

Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma, Eur ir ct
(turi sutarpti su sąmatoje nurodyta iš Departamento prašoma skirti
valstybės biudžeto lėšų suma)
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adresas (jei yra)
Banko, kitos kredito ar
mokėjimo įstaigos duomenys
(pavadinimas, kodas,
atsiskaitomosios sąskaitos, į
kurią lėšos pervedamos per
Lietuvos Respublikoje, kitoje
Europos Sąjungos valstybėje
narėje ar Europos ekonominės
erdvės valstybėje įregistruotą
kredito įstaigą ar kitą
mokėjimo paslaugų teikėją,
numeris)
2. Projekto vadovas
Vardas, pavardė
Elektroninio pašto adresas
Telefono numeris
3. Pareiškėjo finansininkas
Vardas, pavardė / įmonės
pavadinimas
Pareigos / buhalterinės
apskaitos paslaugų sutarties
sudarymo data
Elektroninio pašto adresas
Telefono numeris
4. Pateikite įžvalgas apie savo 2019 m. situaciją (pagrindinės veiklos kryptys, per 2019 m.
pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, sukurta pridėtinė vertė teritorijoje, kurioje
vykdomos veiklos, jeigu planuojate nusimatyti paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidas, prašome pateikti informaciją apie 2019 m. esamą situaciją) (iki 250 žodžių)

5. Pareiškėjo 2019 m. biudžetas (atvirajam darbui su Lėšų suma
jaunimu vykdyti)
(Eur)

Proc.
(procentais
išreikšta lėšų suma,
skaičiuojant
nuo
bendro biudžeto)
100

5.1. Bendras biudžetas
5.2. Lėšos, gautos iš Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Departamentas)
5.3. Kiti finansavimo šaltiniai (tarptautiniai, privatūs ir
kt.)
5.4. Lėšos, gautos iš kitų valstybės ar savivaldybių
įstaigų
5.5. Detalizuokite, iš kurių valstybės ar savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų gautas finansavimas
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6. Pareiškėjo patirtis
Kiek laiko Jūsų atvirajame jaunimo centre vykdoma veikla dirbant
pagal atvirojo darbo su jaunimu principus?
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VADOVĄ IR VYKDYTOJUS
7. Vykdytojai
Bendras
vykdytojų
skaičius
Vykdytojai, atitinkantys
bent vieną iš Atvirųjų
jaunimo centrų veiklos
projektų finansavimo
2020 metais konkurso
nuostatų
(toliau
–
Nuostatai) 16 punkto
reikalavimų
8. Žmogiškieji projekto ištekliai
Visą darbo dieną įdarbintų asmenų skaičius
Ne visą darbo dieną įdarbintų asmenų skaičius
Į veiklą numatomų įtraukti savanorių, kurie
atlieka savanorišką veiklą, trunkančią ilgiau nei 3
mėnesius, skaičius
9. Informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus (vykdytojų gali būti ir daugiau, tačiau
prašom pateikti informaciją apie projekto vadovą ir 3 pagrindinius vykdytojus)
Projekto
Vykdytojas
Vykdytojas
Vykdytojas
vadovas
Vardas, pavardė
Kvalifikacija
Darbo patirtis su
jaunimu
Kiti
mokymai,
susiję
su
įgyvendinamais
projekto tikslais
10. Aprašykite, kaip yra numatoma dirbti su vykdytojais, siekiant prisidėti prie jų
kompetencijų ar kvalifikacijos kėlimo, psichohigienos?

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
11. Pavadinimas

12. Tikslas ir uždaviniai (turi būti aiškūs ir konkretūs, sprendžiantys specifinę problemą ir
pasiekiami)
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13. Visa projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta 2020 m.
Trukmė (nurodykite metus, mėnesį, Nuo:
dieną)
Vieta (adresas)

Iki:

14. Atitiktis privalomosioms sąlygoms (trumpai aprašykite, kaip projektas atitinka
privalomąsias sąlygas)
Sąlyga
Pagrindimas
Sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų
motyvuojamas
dalyvauti
jo
poreikius
atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti,
ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus
įgūdžius
Sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti
socialinę atskirtį patiriantiems ar mažiau
galimybių turintiems jauniems žmonėms ir
skatinti jų socialinę integraciją
15. Projektas atitinka šiuos prioritetus (pažymėkite Jums tinkamą ir trumpai pagrįskite,
detalizuokite)
Prioritetas
Pagrindimas
pareiškėjas paraiškos teikimo dieną
atvirajame jaunimo centre turi pasitvirtinęs ir
naudoja lankytojų skaičiavimo metodiką (būtina
pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 25.6
papunktyje);
pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos
teritorijoje
veikianti
nevyriausybinė
organizacija, vykdanti veiklą darbo su jaunimu
srityje (būtina pateikti dokumentus nurodytus
Nuostatų 25.1 papunktyje);
pareiškėjas paraiškos teikimo dieną atitinka
Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės
priežiūros
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 4
d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų
jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede išvardytus
požymius, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 5;
Atvirajame jaunimo centre tiesioginį darbą su
jaunimu dirba bent vienas darbuotojas, kuris turi
psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio
pedagogo,
pedagogo
arba
edukologo
išsilavinimą ir kuris Nuostatų 1 priedo paraiškos
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formoje nurodytas vykdytoju (būtina pateikti
dokumentus
nurodytus
Nuostatų
25.8
papunktyje);

16. Papildomas finansavimas (pildoma jei yra) (sumą
nurodykite viso projekto įgyvendinimo laikotarpiui)

Eur

Prašome aprašyti
numatomus papildomus
finansavimo šaltinius

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (savivaldybės
administracijos, verslo, privačių rėmėjų, įvairių fondų ir
kt. lėšos) (nurodykite lėšų sumą ir paskirtį projekte)
17. Trumpas projekto aprašymas (iki 500 žodžių)
18. Kokiais būdais numatote įtraukti mažiau galimybių turintį, mažiau motyvuotą ir (ar)
atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantį jaunimą? (Išsamiai aprašykite, kokiais būdais
sudominsite, išlaikysite skirtingų poreikių, amžiaus jaunus žmones)
Tikslinė grupė
Būdai

19. Individualus darbas (ne mažiau kaip 35 asmenys (jaunimas, jaunimo tėvai, artimieji)
Su jaunais planuojamas jaunų žmonių, su kuriais
vyks individualus darbas, skaičius
žmonėmis
(pagal
darbo trukmė
poreikius,
periodiškumas per metus, mėnesį,
amžių
ir savaitę
kt.)
planuojami taikyti metodai
Su šeima planuojamas žmonių, su kuriais vyks
(pagal
individualus darbas, skaičius
poreikius,
darbo trukmė
amžių
ir
periodiškumas per metus, mėnesį,
kt.)
savaitę
planuojami taikyti metodai
20. Pakomentuokite projekto atitiktį Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašui:
Kaip Jūsų aprašyto projekto veiklos atitinka
Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše
patvirtintus atvirojo darbo su jaunimu principus
Kaip Jūsų projekto tikslai atitinka Atvirųjų
jaunimo centrų veiklos apraše numatytas
funkcijas
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21. Projekto viešinimas
Eil.
Nr.

Publikacijų Tikslinė grupė
skaičius

Pagrindimas
(nurodykite
informavimo
būdus,
jais
naudojantis
planuojamų
informuoti, sudominti asmenų skaičių)

22. Inventorius ir patalpos, kuriose bus vykdomos projekto veiklos
Patalpos, jų aprašymas (plotas, šviesos Panaudojimo, pritaikymo atvirajam darbui
šaltiniai, šildymo būdas, turimas inventorius) su jaunimu galimybės

IV. PAREIŠKĖJO PROJEKTO 2020 M. VEIKLŲ PLANAS
Data
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Pildžiusio asmens vardas,
pavardė, pareigos, telefonas
Projekto tikslas
1. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai

Uždavinio kiekybiniai rezultatai
Renginių, skirtų projekto veikloms įgyvendinti, skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
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Iniciatyvų skaičius
Kita (nurodyti)
Dalyvių skaičius
Individualiose
konsultacijose dalyvavusių
dalyvių skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip
3 val., individualių dalyvių
skaičius
Nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose
nedalyvaujančių ir
Užimtumo tarnyboje prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba)
neregistruotų jaunų
žmonių, įtrauktų į projekto
veiklas, skaičius
Bendras individualių
dalyvių skaičius,
neskaičiuojant, kiek kartų
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vienas dalyvis apsilankė
projekto veiklose
Bendras dalyvių skaičius
(skaičiuojami
pasikartojantys dalyviai)
Nr. Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas,
įgyvendinančias 1 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
I

II

III

2. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai

Uždavinio kiekybiniai rezultatai
Renginių, skirtų projekto veikloms įgyvendinti, skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Konferencijų skaičius

IV
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Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Iniciatyvų skaičius
Kita (nurodyti)
Dalyvių skaičius
Individualiose
konsultacijose dalyvavusių
dalyvių skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip
3 val., individualių dalyvių
skaičius
Nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose
nedalyvaujančių ir
Užimtumo tarnyboje
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neregistruotų jaunų
žmonių, įtrauktų į projekto
veiklas, skaičius
Bendras individualių
dalyvių skaičius,
neskaičiuojant, kiek kartų
vienas dalyvis apsilankė
projekto veiklose
Bendras dalyvių skaičius
(skaičiuojami
pasikartojantys dalyviai)
Nr. Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas,
įgyvendinančias 2 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
I

II

3. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

III

IV
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Renginių, skirtų projekto veikloms įgyvendinti, skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Iniciatyvų skaičius
Kita (nurodyti)
Dalyvių skaičius
Individualiose
konsultacijose dalyvavusių
dalyvių skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip
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3 val., individualių dalyvių
skaičius
Nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose
nedalyvaujančių ir
Užimtumo tarnyboje
neregistruotų jaunų
žmonių, įtrauktų į projekto
veiklas, skaičius
Bendras individualių
dalyvių skaičius,
neskaičiuojant, kiek kartų
vienas dalyvis apsilankė
projekto veiklose
Bendras dalyvių skaičius
(skaičiuojami
pasikartojantys dalyviai)
Nr. Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas,
įgyvendinančias 3 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
I

II

III

IV
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4. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai

Uždavinio kiekybiniai rezultatai
Renginių, skirtų projekto veikloms įgyvendinti, skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Iniciatyvų skaičius
Kita (nurodyti)
Dalyvių skaičius
Individualiose
konsultacijose dalyvavusių
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dalyvių skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip
3 val., individualių dalyvių
skaičius
Nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose
nedalyvaujančių ir
Užimtumo tarnyboje
neregistruotų jaunų
žmonių, įtrauktų į projekto
veiklas, skaičius
Bendras individualių
dalyvių skaičius,
neskaičiuojant, kiek kartų
vienas dalyvis apsilankė
projekto veiklose
Bendras dalyvių skaičius
(skaičiuojami
pasikartojantys dalyviai)
Nr. Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas,
įgyvendinančias 4 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
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I

II

III

IV
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VI. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS IR JUOSE ESANČIOS INFORMACIJOS RODYKLĖ

Tiksli aktualios informacijos saugojimo vieta
Kartu su paraiška pateiktų elektroninių dokumentų kopijos

Pridedamas
dokumentas (Taip /
ne) įrašyti

1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);
2. Jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą
patvirtinančių dokumentų;
3. Pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir
pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius)
atvirąjį darbą su jaunimu);
4. Dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba)
įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais
metais

Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose

tiksliniuose

mokymuose,

seminaruose,

pažintiniuose

vizituose,

tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą
su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti
Nuostatų 17 punkto reikalavimus);
5. Dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos
veiklos;
6. Dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra

Failo pavadinimas

Puslapių intervalas

(pvz.: paraiška.pdf)

(pvz.: 31-33)

įrašyti

įrašyti
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pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos lankytojų
skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.) (jei
pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą
prioritetą);
7. Pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;
8. Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose
turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi
planuojamam

projektui

įgyvendinti,

pagrindžiantys

duomenys

(informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir
(ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
9. Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra,
vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo
vadovo ar jo įgalioto asmens.
10. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio
(-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
11. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos
užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

