Atvirųjų jaunimo centrų veiklos
projektų finansavimo 2020 m.
konkurso nuostatų
6 priedas
(Ataskaitos forma)

(pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

(projekto pavadinimas)
Projekto įgyvendinimo sutartis

Nr.

_____ M. ____ PUSMEČIO / METINĖ VEIKLŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
… mėn.

…. d.

(projekto ataskaitos rengėjo vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)
1. Informacija apie projekto dalyvius:
Projekto veiklų dalyviai (nurodoma informacija apie nesikartojančius projekto veiklų dalyvius):
Eil. nr.

Dalyvių kategorijos

Unikalių dalyvių skaičius anuo projekto įgyvendinimo pradžios *

1

2

3

1.1.

Unikalių dalyvių skaičius (nesikartojantys
projekto veiklų dalyviai) (1.1.1+1.1.2+1.1.3)

Iš jų:
1.1.1.

jauni žmonės (14–18 m.)

1.1.2.

jauni žmonės (19–24 m.)

1.1.3.

jauni žmonės (25–29 m.)

* Nuostatų 6.5. punkte apibrėžta, kaip individualus atvirojo jaunimo centro lankytojas, neskaičiuojant, kiek kartų jis apsilankė atvirajame jaunimo
centre. Prašome teikiant informaciją apie unikalius, nesikartojančius projekto veiklų dalyvius, tapatinti šią sąvoką su individualaus lankytojo
apibrėžimu.

2. Įgyvendintos projekto veiklos
2.1. Teikiama informacija apie pasiektus kokybinius ir kiekybinius rezultatus (nurodoma informacija apie pasikartojančius asmenis):

Eil.
Nr.
1
2.1.1.
...
...

Veiklos pavadinimas
(informacija turi sutapti su galiojančiu
veiklos planu)

Bendras dalyvių skaičius nuo projekto
įgyvendinimo pradžios

2

3

Pasiekti rezultatai, pokyčiai kurie įvyko įgyvendinant
veiklą
(ne daugiau kaip 75 žodžiai apie kiekvieną iš veiklų
susijusią su jaunuoliais ir (ar) darbuotojais,
savanoriais)
4

Pvz.: Filmų vakaras
Pvz.: Diskusija
Pvz.: Maisto gaminimo užsiėmimas

2.2. Teikiama informacija apie pasiektus kiekybinius rezultatus susijusius su vykdytojų ir savanorių komandomis (nurodoma informacija apie unikalius
asmenis):

Eil.
Nr.

Projekto žmogiškųjų išteklių dalyvių įsitraukimas
(informacija turi sutapti su galiojančiu veiklos planu)

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pasiektas rodiklis

1
2.2.1.

2

3

Savanorių, veikiančių pagal savanoriškos veiklos sutartis, skaičius

2.2.2. Mokymų, seminarų, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 3 val., individualių
dalyvių skaičius (tiesiogiai su jaunimu dirbantiems asmenims)
3. Informacija apie įvykdytus įsipareigojimus (pagal Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projekto finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų
(toliau – Nuostatai) 11 punktą):
3.1 Esminiai kiekybiniai rodikliai:

Nr.

Vertinimo kriterijai

1

2

1.

2.

Į projekto įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu
dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu
Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis
darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai
dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos
aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios

3.2. Kiekybiniai rodikliai:

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios
pasiektas rodiklis
3

Nr.

Vertinimo kriterijai

1

2

1.
2.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios
pasiektas rodiklis
3

Į projekto veiklas įtraukta ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių (individualių atvirojo jaunimo
centro lankytojų)
Individualiai nuolat dirbama su ne mažiau kaip 35 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais,
artimaisiais giminaičiais)

3.3. Kokybiniai rodikliai (pildoma tik teikiant 2020 m. metinę ataskaitą):

Nr.
1
1.

2.

3.
4.

Vertinimo kriterijai
2
Užtikrinama, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais,
suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti
veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus
Sudaromos sąlygos, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius
atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus
įgūdžius
Sudaromos sąlygos jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius
ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties
Sudaromos galimybės į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje
patiriantiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios
pasiekti rezultatai, atlikti veiksmai
(žingsniai) (ne daugiau kaip 75 žodžiai
apie kiekvieną kriterijų)
3

4. Glausta informacija apie projekto įgyvendinimo metu pasiektus rodiklius, pridėtinę projekto vertę (informacija pildoma teikiant tik 2020 m.
metinę ataskaitą, ne daugiau kaip 150 žodžių. Ši informacija bus viešinama www.jrd.lt)

5. Papildoma informacija, pastabos, išvados, pasiūlymai (pildoma tik teikiant 2020 m. metinę ataskaitą):
(Informacija apie projekto įgyvendinimą pvz.: jei projekto metu keitėsi vykdytojai, galite nurodykite pasikeitimo priežastį ir (ar) su kokiomis problemomis
susidūrėte; aukščiau nepaminėtus kokybinius rezultatus ir (ar) poveikį vykdytojų komandai galite įvardinti šioje eilutėje ir kt.)

Pareiškėjo vadovas / jo įgaliotas atstovas _________________ _______________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Projekto vadovas
_________________ _______________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Pareiškėjo finansininkas
_________________ _______________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)

