Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos
plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020
metais
6 priedas

(Ataskaitos forma)

(pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

(programos pavadinimas)
Programos įgyvendinimo sutartis

Nr.

_____ M. ____ KETVIRČIO / METŲ VEIKLŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
… mėn.

...

… d.

Pastaba. Ataskaitoje pateikiami vienų metų laikotarpio duomenys, pradedant nuo programos finansavimo pradžios kalendoriniais metais.
1.

Programai įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skirta
valstybės biudžeto lėšų suma _________ Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių gauta lėšų suma _______________ Eur:

1.1. Departamento programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas nuo programos įgyvendinimo pradžios ir ataskaitiniu laikotarpiu (Eur)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (Eur)
Iš viso nuo programos
įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

1

2

Panaudotos valstybės biudžeto lėšos (Eur)
(patirtos kasinės išlaidos)
Iš viso nuo programos
Per ataskaitinį laikotarpį
įgyvendinimo pradžios
3

4

1.2. Iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų panaudojimas nuo programos įgyvendinimo pradžios ir ataskaitiniu laikotarpiu (Eur) (pildyti, jei tokių
finansavimo šaltinių buvo)
Kiti finansavimo šaltiniai

Eil.
nr.

1

Gautos lėšos (Eur)
Iš viso nuo
programos
įgyvendinimo
pradžios
3

2

1.2.1.

Programos vykdytojo lėšos

1.2.2.

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Privačių įmonių / bendrovių lėšos
Privačių asmenų parama
Nevyriausybinių organizacijų lėšos
Europos Sąjungos lėšos
Kitos lėšos (nurodykite)

Per ataskaitinį
laikotarpį

4

Panaudotos lėšos (Eur)
(patirtos kasinės išlaidos)
Iš viso nuo
Per ataskaitinį
programos
laikotarpį
įgyvendinimo
pradžios
5
6

Iš viso:
2. Išlaidų sąmatos ir veiklų plano vykdymas:
2.1. Ar buvo keistas programos įgyvendinimo sutarties 1 priedas (išlaidų sąmata) nuo programos įgyvendinimo pradžios?
Eil.
nr.
2.1.1.
2.1.2.

Atsakymą pažymėkite „X“
Taip
Ne

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas ir kada (kurį ketvirtį ir dėl kokių priežasčių) buvo atliktas

2.2. Ar buvo keistas patvirtintas veiklų planas nuo programos įgyvendinimo pradžios?
Eil.
nr.
2.2.1.
2.2.2.

Atsakymą pažymėkite „X“

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas ir kada (kurį ketvirtį ir dėl kokių priežasčių) buvo atliktas

Taip
Ne

3. Informacija apie programos dalyvius ir vykdytojus:
3.1. Programos veiklų dalyviai
Eil.
nr.

Dalyvių kategorijos

1

2

3.1.1. Bendras dalyvių, neskaičiuojant, kiek kartų jie
dalyvavo programos veiklose, skaičius
(3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5)
Iš bendro dalyvių skaičiaus:
3.1.2. jauni žmonės (14–18 m.)
3.1.3. jauni žmonės (19–24 m.)
3.1.4. jauni žmonės (25–29 m.)
3.1.5. kiti žmonės

Dalyvių skaičius (asmenimis)
Iš viso nuo programos įgyvendinimo
pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

3

4

3.2. Programos vykdytojai
Eil.
nr.

Vykdytojų kategorijos

1

2

Vykdytojų skaičius (asmenimis)
Iš viso nuo programos įgyvendinimo
Per ataskaitinį laikotarpį
pradžios
3
4

3.2.1. Bendras vykdytojų skaičius
(3.2.2 + 3.2.3)
Iš bendro vykdytojų skaičiaus:
3.2.2. jauni žmonės (14–29 m.)
3.2.3

kiti žmonės

4. Įvykdyti programos uždaviniai ir veiklos:
4.1. Įvykdyti programos uždaviniai ir kiekybiniai bei kokybiniai rezultatai
(kiekvieną ketvirtį informacija šioje lentelėje teikiama tokia tvarka: prie jau anksčiau nurodytų praėjusio ketvirčio uždavinių rezultatų ir jų aprašymo
kiekvieną kartą papildomai nurodomi naujo ataskaitinio laikotarpio uždavinių rezultatai)
Eil.
nr.

Ketvirtis
(I, II, III
arba IV)

Uždavinys
(pagal
veiklų
planą)

Kiekybiniai rezultatai

Kokybiniai rezultatai

1
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Iš viso:
2
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų, seminarų, kurių
trukmė ne mažiau kaip 3 val.,
dalyvių skaičius

4
5
6
7

Diskusijų skaičius
Informacinių renginių
skaičius
Konsultacijų, informavimo
renginių skaičius

9
10
11
12
13

Kita (nurodyti)

14

Savanorių, veikiančių pagal
savanoriškos veiklos sutartis,
skaičius

Akcijų skaičius

Darbo grupių skaičius

8

Stovyklų skaičius

Konferencijų skaičius

Dalyvių skaičius

3
15
16
17

4.2. Įgyvendintos programos veiklos
(kiekvieną ketvirtį informacija šioje lentelėje teikiama tokia tvarka: prie jau anksčiau nurodytų praėjusio ketvirčio veiklų ir jų aprašymo kiekvieną kartą
papildomai nurodomos naujo ataskaitinio laikotarpio veiklos)
Veikla
(pagal veiklų planą)

Metodai

1
4.2.1.

2

3

4

Veiklų įvykdymas
(pažymėti „X“)

Iš dalies
įvykdyta
5

Pastabos

Neįvykdyta

Ketvirtis
(I, II, III
arba IV)

Įvykdyta

Eil.
nr.

6

7

8

...

5. Informacija apie programos teikimo metu pasirinktus prioritetus (pažymėkite, kuriuos prioritetus pasirinkote įgyvendinti)
Prioritetas
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) 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.

6. Informacija apie įvykdytus įsipareigojimus:
6.1. Kiekybiniai rodikliai
(pagal Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų (toliau –
Nuostatai) 11–12 punktus)

Eil.
nr.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

Vertinimo kriterijai
2019–2020 m. kasmet į programos veiklas tiesiogiai įtraukta ne mažiau kaip 800
individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos
veiklose) (2019 m. iš jų 600 įtraukti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.)
2019–2020 m. kasmet pateikta ne mažiau kaip po 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo
politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu
lygmeniu svarstymo (2019 m. iš jų bent 2 pateiktos iki 2019 m. rugsėjo 30 d.)
2019–2020 m. kasmet suorganizuota ne mažiau kaip po 2 veiklas, skirtas nacionaliniu
lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų)
kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti (2019 m. iš jų bent 1 veikla turi būti
įgyvendinta ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.)
2019–2020 m. kasmet dalyvauta ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose
susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje
2019–2020 m. kasmet suorganizuota skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų
vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims)
pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip po 10 ne trumpesnių nei 6 astronominių
valandų mokymų, skirtų regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams
stiprinti (2019 m. iš jų bent 5 mokymai turi būti suorganizuoti ne vėliau kaip iki 2019 m.
rugsėjo 30 d. )
2019–2020 m. kasmet suorganizuota ne mažiau nei 2 nacionaliniai regioninių jaunimo
organizacijų tarybų atstovų susitikimai, kuriuose (kiekviename iš jų) dalyvautų ne mažiau
kaip 10 skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovų
2019–2020 m. kasmet atlikta ne mažiau nei po 5 regioninių jaunimo organizacijų tarybų

Ataskaitinio
laikotarpio
rodiklis

Pasiektas rodiklis
nuo programos
įgyvendinimo
pradžios

veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės
gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos
kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės
vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita
pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika.
6.2. Kokybiniai rodikliai
(pagal Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų 11–12 punktus;
pildoma tik teikiant metinę ataskaitą)

Eil.
nr.
1
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Vertinimo kriterijai

2
2019–2020 m. kasmet atstovaujamų jaunų žmonių skaičius padidintas 1 proc., lyginant su
2019 m. sausio 1 d. / 2020 m. sausio 1 d. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi
2019–2020 m. kasmet didintas jaunimo dalyvavimas visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje,
suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už
jos ribų
2019–2020 m. kasmet atliekamos jaunimo apklausos, tyrimai, analizuojant Lietuvos jaunimo
padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.), jų pokytį, bei jos
viešinamos
2019–2020 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis skatintas jaunimo organizacijų ir su
jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo aktyvumas, prisidedant prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d.
nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nustatytų
prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo

Pasiekti rezultatai, atlikti veiksmai
(žingsniai) nuo programos
įgyvendinimo pradžios
(ne daugiau kaip 75 žodžiai prie kiekvieno
iš kriterijų)
3

6.2.5.

2019–2020 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis stiprinta regioninės jaunimo politikos
plėtra, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse

6.2.6.

2019–2020 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis jaunus žmonės skatinti įsitraukti į
ilgalaikę savanorišką veiklą, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1. papunkčio prioritetą

2019–2020 m. kasmet plėtojami ryšiai su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis,
bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą
6.2.7.
įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, jei
pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2. papunkčio prioritetą
2019–2020 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis Lietuvoje gyvenantis jaunimas skatinamas
6.2.8. dalyvauti pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose veiklose, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų
10.3. papunkčio prioritetą
6.2.9.
6.2.1
0.
6.2.1
1.

2019–2020 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis stiprinamos regioninės jaunimo
organizacijų tarybos
2019–2020 m. kasmet iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir Socialinių
paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
SPPD) pateiktas ketvirčio planuojamų veiklų grafikas (nurodyti „taip / ne“)
2019–2020 m. kasmet laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą,
reikalavimų rinkti, sistemingai atnaujinti narių sąrašai bei kita aktuali informacija ir, gavus
Departamento prašymą raštu, ši informacija pateikta Departamentui

6.2.1
2.

2019–2020 m. kasmet dalyvauta visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose

6.2.1
3.

2019–2020 m. kasmet viešinta programa, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų
apie programos tikslus, eigą ir rezultatus

7. Informacija apie pareiškėjo narius
Informacija apie pareiškėjo narius (žr. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020
konkurso nuostatų 6.5 papunktį)

Informacija apie pareiškėjo narius (žr. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020
konkurso nuostatų 6.5 papunktį)
7.1. Bendras narių skaičius (2019 m. sausio 1 d.)
7.2. Bendras narių skaičius (2020 m. sausio 1 d.)
Iš jų per 2019 m. naujai pritrauktų narių skaičius
7. 3. Bendras narių skaičius (2020 m. sausio 1 d.)
7. 4. Bendras narių skaičius (2021 m. sausio 1 d.)
Iš jų per 2020 m. naujai pritrauktų narių skaičius
8. Informacija apie tai, ar pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais,
atliekant viešųjų pirkimų procedūras
Eil.
nr.
8.1.

8.2.

Atsakymą pažymėkite „X“

Pirkimo objektai
(įrašyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimus)

Taip
(vadovaujatės Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais
teisės aktais)
Ne (patvirtinate, kad pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nesate
perkančioji organizacija)

9. Išvados, pastabos, siūlymai

10. Kartu su 2019 m. III ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitomis pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Nuostatų 11 ir 12 punktuose
nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą:
nurodant į programos veiklas tiesiogiai įtrauktus jaunus žmones, skenuotos dalyvių sąrašų kopijos ir dalyvių sąrašas „MS Excel“ faile (xls formatu);

dalyvavus tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje, ataskaitos, nurodant kiekvieno
susitikimo tikslą, vietą, susitikimo pavadinimą, keltas problemas, rezultatus su pasiūlymais bei jų pritaikymą Lietuvoje;
pateikus rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu
svarstymo, jų kopijos;
suorganizavus veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų)
kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti, dalyvių sąrašai;
suorganizavus skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams
asmenims) pagal individualius jų poreikius mokymus, skirtus regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, dalyvių sąrašai ir mokymų
programos;
atlikus jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojančius Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką, pateikti apklausų ir (ar) tyrimų rezultatų
kopijas ir (arba) internetines nuorodas į paviešintus apklausų ir (ar) tyrimų rezultatus ir (arba), teikiant ataskaitas SPPD, publikacijų kopijos;
atlikus regioninių jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimus, dalyvių sąrašai, pagrindinės įžvalgos, rekomendacijos;
suorganizavus nacionalinius regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovų susitikimus, dalyvių sąrašai.
Pareiškėjo vadovas /
jo įgaliotas atstovas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Programos vadovas

Pareiškėjo finansininkas

