Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo
politikos plėtojimo tikslinės programos
finansavimo 2019–2020 metais konkurso
nuostatų
1 priedas
(Paraiškos forma)

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO
TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2019–2020 METAIS KONKURSO
PARAIŠKA
Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
A. Vivulskio g. 5
03162 Vilnius

(data, vieta)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. Pareiškėjo duomenys
Pavadinimas
Teisinė forma
Juridinio asmens kodas
Korespondencijos adresas
Telefono numeris (su tarpmiestiniu
kodu)
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės adresas (jei
yra)
Socialinio tinklo paskyros 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. Pareiškėjo vadovas
Vardas, pavardė
Elektroninio pašto adresas
Telefono numeris
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3. Programos vadovas
Vardas, pavardė
Pareigos organizacijoje
Elektroninio pašto adresas
Telefono numeris
4. Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo pavadinimas

5. Informacija apie pareiškėjo narius (žr. Juridinių asmenų
Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo skaičius
politikos plėtojimo tikslinės programos
finansavimo 2019–2020 metais konkurso
nuostatų (toliau – Nuostatai) 6.5
papunktį)

Juridiniams asmenims
priklausančių fizinių
asmenų skaičius

5.1. Pareiškėjo narių skaičius (2018 m. sausio
1 d.)
5.2. Pareiškėjo narių skaičius (2019 m. sausio
1 d.), iš jų:
Per 2018 m. naujai priimtų narių skaičius
6. Pareiškėjo narystės nacionalinėje (-ėse) bei tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose)
Organizacija

Narystės tipas

7. Remdamiesi Nuostatų 23.3 papunktyje nurodytu (-ais) pateikti dokumentu (-ais),
konkrečiai aprašykite 2017–2018 metų veiklų analizės (įvertinimo ir (ar) įsivertinimo)
rezultatus, pagrindinės veiklos kryptis, per 2017–2018 m. pasiektus kiekybinius ir
kokybinius rezultatus, stiprybes ir sunkumus, su kuriais susiduriama (iki 300 žodžių)
8. Pareiškėjo per pastaruosius 2 metus vykdytos pagrindinės veiklos, susijusios su Jaunimo
koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo
2019–2020 metais konkurso tikslu, ir pasiekti rezultatai
Vykdytos veiklos
Metai Skirtos lėšos,
Kiekybiniai
Kokybiniai
finansavimo šaltinis
rezultatai
rezultatai
9. 2018 m. pareiškėjo biudžetas

9.1. Bendras biudžetas
9.2. Lėšos, gautos iš Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –

Eur

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

3
9. 2018 m. pareiškėjo biudžetas

Eur

% (procentais
išreikšta lėšų suma,
skaičiuojant nuo
bendro biudžeto)

Departamentas)
9.3. Kiti finansavimo šaltiniai (tarptautiniai, privatūs ir
kt.)
9.4. Lėšos, gautos iš kitų valstybės ar savivaldybių
įstaigų
II. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VADOVĄ IR VYKDYTOJUS

10. Programos vykdytojai
Bendras vykdytojų skaičius
Vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius
11. Informacija apie programos vadovą ir vykdytojus (atkreiptinas dėmesys, kad vykdytojų
gali būti ir daugiau, tačiau prašom pateikti informaciją apie 3 pagrindinius vykdytojus)
Programos
vadovas

Vykdytojas

Vykdytojas

Vykdytojas

Vardas, pavardė
Patirtis dirbant
su jaunimu
Visuomeninės
veiklos patirtis
12. Ar turite programos partnerių? TAIP
NE
(sutartis turi būti sudaryta raštu, (tinkamą
(tinkamą atsakymą
privaloma pateikti jos kopiją, kaip atsakymą
pažymėkite X)
nurodyta Nuostatų 23.10 papunktyje)
pažymėkite X)
Jeigu atsakėte TAIP, užpildykite pateiktą lentelę
Eil. Juridinio asmens
Buveinės adresas, Bendradarbiavimo
Glaustai aprašykite,
nr. pavadinimas
kontaktai
sutarties sudarymo kaip partneris prisidės
data,
sutarties prie programos
numeris
įgyvendinimo
1.
III. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS DALYVIUS
13. Programos dalyviai
Bendras dalyvių skaičius
Unikalių (nesikartojančių) dalyvių
skaičius
Dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius
Unikalių (nesikartojančių) dalyvių
nuo 14 iki 29 m. skaičius
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14. Tikslinės (-ių) grupės (-ių),
kuriai (-ioms) skirtos veiklos, išskyrimas
ir apibūdinimas (pvz., savanoriai,
moksleiviai, studentai)

Būdai, metodai, kuriuos taikant tikslinė (-ės)
grupė (-ės) bus įtraukiama (-os) į programos
veiklas

15. Prašom nurodyti, kodėl pasirinktos 14 punkte nurodytos tikslinės grupės.
IV. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
16. Pavadinimas
17. Tikslas ir uždaviniai (turi būti aiškūs ir konkretūs, sprendžiantys specifinę problemą ir
pasiekiami, sutapti su veiklų planu)
18. Trumpas programos aprašymas ir sąsaja su pareiškėjo strategija (iki 400 žodžių)
19. Visa programos įgyvendinimo trukmė ir veiklų vykdymo vieta
Trukmė (mėnesiais)
Vieta (savivaldybės / regionai)
20. Prašoma suma (sumas nurodykite vieniems programos įgyvendinimo
metams, turi sutapti su sąmatoje nurodyta suma)
20.1. Bendra programos įgyvendinimo suma 2019 m.

Eur

Iš Departamento prašoma suma
20.2. Bendra programos įgyvendinimo suma 2020 m.
Iš Departamento prašoma suma

21. Programos atitiktis Nuostatų 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytiems
prioritetams
(pažymėkite prioritetą (-us), kurį (-iuos) įgyvendinsite vykdydami programą; jį (-uos) trumpai
pagrįskite, detalizuokite)
Pagrindimas (planuojamos veiklos, skirtos
Prioritetas
prioritetams įgyvendinti)
pareiškėjas
2019–2020
metais
konkrečiomis priemonėmis skatins jaunus
žmones įsitraukti į ilgalaikę savanorišką
veiklą
pareiškėjas 2019–2020 metais plėtos
ryšius su užsienio lietuvių jaunimo
organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar)
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21. Programos atitiktis Nuostatų 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytiems
prioritetams
(pažymėkite prioritetą (-us), kurį (-iuos) įgyvendinsite vykdydami programą; jį (-uos) trumpai
pagrįskite, detalizuokite)
jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos
Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės
jaunimo
politikos
formavimo
ir
įgyvendinimo procesus
pareiškėjas
2019–2020
metais
konkrečiomis priemonėmis skatins Lietuvoje
gyvenančio
jaunimo
dalyvavimą
pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose
veiklose
22. Programos viešinimas
Tikslinė
grupė (-ės)

Viešinimo
priemonės

Pagrindimas (išsamiau aprašykite informavimo
būdus, jais naudojantis planuojamų informuoti,
sudominti asmenų skaičių, nurodykite tikslinei
grupei skirtų viešinimo priemonių pasirinkimo
priežastis ir numatomą poveikį)
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V. PAREIŠKĖJO PROGRAMOS 2019 M. VEIKLŲ PLANAS
Data
Pareiškėjo pavadinimas
Programos pavadinimas
Veiklų planą užpildžiusio asmens vardas, pavardė,
pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Programos tikslas
1. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
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skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias 1
uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

2. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius

IV
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Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias 2
uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

IV
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3. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
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sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias 3
uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

4. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius

IV
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Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias 4
uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

IV
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VI. PAREIŠKĖJO PROGRAMOS 2020 M. VEIKLŲ PLANAS
Data
Pareiškėjo pavadinimas
Programos pavadinimas
Veiklų planą užpildžiusio asmens vardas, pavardė,
pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Programos tikslas
1. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
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skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias
1 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

2. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius

IV
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Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias
2 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

IV
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3. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
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sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias
3 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

4. Uždavinys
Uždavinio kokybiniai rezultatai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos
narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos ir kt.;
aprašydami veiklų kokybinius rezultatus, išlaikykite atitinkamą
numeraciją)

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3
val., individualių dalyvių
skaičius

IV
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Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos
sutartis, skaičius
Kita (nurodyti)
Veiklos, naudojami metodai, Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais, lėšos (Eur) (aiškiai sunumeruokite ir aprašykite veiklas, įgyvendinančias
4 uždavinį)
Veikla
Metodai
Ketvirtis
Lėšos
I

II

III

IV

I

II

III

IV
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Kartu su paraiška pateikiama (pažymėti):
pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija, ....... lapai (-ų);
pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano kopija, ........ lapai (-ų);
dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerint i
veiklos kokybę 2017–2018 m., kopijos, ........ lapai (-ų);
dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro
išrašas), kopija, ........ lapai (-ų);
pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz.,
gyvenimo aprašymas), ........ lapai (-ų);
jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, ........lapas;
pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašas, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2019 m. sausio 1 d., miestą, kuriame deklaruota
nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje, bei šių narių išrinkimo į
pareiškėjo kolegialų valdymo organą protokolo kopija, … lapai (-ų);
pareiškėjo narių sąrašas, jame nurodant kiekvieno nario (juridinio asmens) pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), narių skaičių, registracijos adresą,
savivaldybę, vadovo vardą, pavardę, amžių 2019 m. sausio 1 d., telefono numerį ir el. pašto adresą, … lapai (-ų);
dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose), kopija (-os), …. lapai (-ų);
bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra, kopija (-os), ........lapai (-ų);
teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens, … lapai (-ų);
asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų 3 priedą, ........lapai (-ų);
nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2018 m. kopija;
dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os).

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo
______________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

