Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A-116
(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo
Nr. A-182 redakcija)
4 priedas
(Projekto veiklos ataskaitos forma)
(Projekto veiklos ataskaitos forma)
...........................................................................................................
(informaciją pateikusios institucijos pavadinimas)
............................................................................................................
(kodas, adresas, telefonas)

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA
....................Nr.
(data)

............................
(sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ / ĮSTAIGĄ AR INSTITUCIJĄ IR PROJEKTĄ
1.1. Projekto pavadinimas

1.2. Projekto įgyvendinimo trukmė (pradžia ir pabaiga)

1.3. Projektą įgyvendinančios organizacijos, įstaigos ar institucijos pavadinimas

1.4. Projekto partneriai (aprašykite projekto partnerių (organizacijų, įstaigų ar institucijų)
vaidmenį ir funkcijas)
1.5. Projekto vykdytojai (parašykite visus fizinius asmenis, kurie vykdė projektą, pvz.: skaitė
paskaitas, vedė grupinius užsiėmimus, konsultavo ar koordinavo projekto veiklą):
1.5.1. projektą įgyvendino:..................................
1.5.2. aprašykite smulkiau:
Profesija

Išsilavinimas

Pagrindinė
darbovietė

Vaidmuo
projekte

Darbo valandų skaičius per
savaitę įgyvendinant projektą

2. PROJEKTO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
2.1. Projekto tikslas
2.2. Projekto uždaviniai
2.3. Projekto priemonės. Aprašykite priemones ir vykdytas veiklas įgyvendinami užsibrėžtus
projekto uždavinius
2.4. Pagrindinės veiklos formos ir metodai taikyti įgyvendinant projektą (kryželiu pažymėkite
visus tinkančius atsakymus):
2.4.1.Veiklos formos:
o Mokymai
o Bendraamžių švietimas (bendraamžiai – bendraamžiams)
o Visuomenės informavimo kampanijos (socialinė reklama)
o Informacijos pateikimas
o Neformalus ugdymas
o Kita (detalizuokite)................................................................................................................
2.4.2. veiklos metodai:
o Paskaitos
o Diskusijos
o Gyvenimo įgūdžių ugdymas
o Leidinių, lankstinukų rengimas ir gamyba
o Kita (detalizuokite)...........................................................................................................
3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR VEIKLOS(-Ų) APIBŪDINIMAS
3.1. Projekto tikslinė(s) grupė(s) pagal amžių (pažymėkite tinkama atsakymą):
o Visi gyventojai
o Vaikai ir jaunimas (iki 29 m.) (nurodykite amžiaus grupes)
o Suaugusieji (nurodykite amžiaus grupes)
o Kita (detalizuokite).....................................................................................................................
3.1.1. Detalizuokite pagrindinę (-es) projekto tikslinę (-es) grupę (-es) (pažymėkite visus
tinkančius atsakymus):
o Vaikai
o Šeima
o Bendraamžiai
o Rizikos grupė (detalizuokite..............................................)
o Bendruomenė
o Specialistai
o Kita.......................................................................................
3.2. Projekto dalyviai. Kiek asmenų iš tikslinės grupės dalyvavo įgyvendinant projektą?

3.3. Socialinė ir fizinė aplinka, kurioje įgyvendinamas projektas (pažymėkite kryželiu tinkantį
atsakymą):
o Ikimokyklinio ugdymo įstaiga
Mokykla:
o Pradinė
o Pagrindinė
o Gimnazija
o Bendruomenė
o Šeima
o Kita (detalizuokite).....................................................................
3.4. Išvardykite, kokios paslaugos buvo suteiktos tikslinei ir (arba) tarpinei grupei projekto
įgyvendinimo metu
3.5. Projekto metu taikytų priemonių ir (arba) paslaugų intensyvumas (kiek laiko, kaip
dažnai ir kokiam asmenų skaičiui buvo teikiamos paslaugos)
4. BIUDŽETAS
4.1. Projekto metinis biudžetas (nurodykite)
4.2. Kokioms veikloms ar priemonėms įgyvendindami projektą skyrėte daugiausia lėšų.
Nurodykite, kiek procentų sudarė didžiausios lėšos, skirtos vienai ar kitai veiklai / priemonei.
o Maitinimui ir apgyvendinimui..................................
o Patalpų nuomai ir išlaikymui......................................
o Transporto nuomai ar išlaikymui................................
o Įrangos priemonių ir reikmenų nuomai (kompiuterių, rašymo lentų)................................
o Apmokėjimui už darbą projekto vykdytojams (pagal autorines sutartis)................................
o Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinės, ūkinės prekės ir pan.) įsigijimui...............
o Lėšos komandiruotėms.............................................................................................................
o Ryšių išlaidos............................................................................................................................
o Kitos išlaidos.............................................................................................................................
o Trumpalaikio turto įsigijimui...................................................................................................
4.3. Projekto finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos...............................Eur.
Kita (nurodykite)........................................................Eur.

Pastabos..................................................................................................................................................
Programos koordinatorius (vardas, pavardė, parašas)........................................................................ ....
Įstaigos (organizacijos) vadovas (vardas, pavardė, parašas)..................................................................

