Inovacijų jaunimo politikos srityje
projektų finansavimo 2020 metais
konkurso nuostatų
6 priedas
(Ataskaitos forma)

(pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

(projekto pavadinimas)
Projekto įgyvendinimo sutartis

Nr.

_____ M. ____ PUSMEČIO / METŲ 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

1

2

Unikalių dalyvių skaičius nuo projekto įgyvendinimo pradžios *

3

1.1.

Bendras dalyvių skaičius
(nesikartojantys projekto veiklų
dalyviai) (1.1.1+1.1.2+1.1.3
+1.1.4)
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.)

1.1.4.

vyresni nei 29 m. žmonės

1.2.

Iš bendro dalyvių skaičiaus
mažiau galimybių turinčių
jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m.
skaičius

*Prašome teikiant informaciją apie unikalius, nesikartojančius projekto veiklų dalyvius, tapatinti šią sąvoką su Konkurso nuostatuose įvardintomis individualaus dalyvio sąvokomis.

2. Įgyvendintos projekto veiklos (teikiama informacija apie pasiektus kokybinius rezultatus; nurodoma informacija apie pasikartojančius asmenis)
Pažymėkite, kurią Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso Nuostatų 8 punkte nurodytą veiklą
įgyvendinate
8.1. darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią,
imigrantai, pabėgėliai);
8.2. darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu;
8.3 jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus

Pažymėkite, kurią Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso Nuostatų 8 punkte nurodytą veiklą
įgyvendinate
kompetencijas;
8.4. skaitmeninio - informacinio raštingumo programų kūrimas ir diegimas.
2.1. Teikiama informacija apie pasiektus kokybinius ir kiekybinius rezultatus (nurodoma informacija apie pasikartojančius asmenis):
Eil.
Nr.
1
2.1.1.
...
...

Bendras dalyvių skaičius nuo projekto įgyvendinimo
pradžios

Veiklos pavadinimas

(informacija turi sutapti su galiojančiu
veiklos planu)

2

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

3

4

Pvz.: Programos kūrimas
Pvz.: Mokymai
Pvz.: Programų diegimas

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 Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų
(toliau – Nuostatai) 10 punktus):
3.1 Esminiai kiekybiniai rodikliai:

Nr.

Vertinimo kriterijai

1

2

1.

2.

Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami
veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinama konkursų Nuostatų 8.1 papunktyje
numatyta veikla;
Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami
veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinamos konkurso Nuostatų 8.3 ar 8.4
papunkčiuose numatytos veiklos
Paruošta (-os) programos (-ų) metodika (-os)

3.
4.

Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 su jaunimu dirbančių darbuotojų,
pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą

5.

Užtikrinti, kad kvalifikacijos kėlimas vienam darbuotojui, dirbančiam su jaunimu, būtų ne
trumpesnis nei 40 ak.val., pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą

3.2. Kiekybiniai rodikliai:

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios
pasiektas rodiklis
3

Nr.

Vertinimo kriterijai

1

2

1.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios
pasiektas rodiklis
3

Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių individualių
(skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės) jaunų žmonių, išskyrus 8.2 papunktyje
numatytą veiklą

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

Nr.

Vertinimo kriterijai

1
1.
2.

2
Skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę.
Skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą.

3.

Sudaryti galimybes į programos veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje
patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.
Sudaryti sąlygas darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, kelti kvalifikaciją, pasirinkus
įgyvendinti konkurso Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą.

4.

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 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. metų ataskaitą):
(Informacija apie projekto įgyvendinimą pvz.: galite nurodyti 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)

