VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
2013 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per
finansinius metus
Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Įstaiga) įsteigta 1999 m.
vasario mėn. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT).
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei
kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, Įstaigos įstatais.
Įstaigos įstatai patvirtinti 2011 m. liepos 12 d., 2011 m. liepos 19 d. įregistruoti Juridinių asmenų
registre. Įstaiga registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 1999 m. vasario 5 d., kodas
(identifikavimo numeris) 124630617 (buvęs kodas 2463061).
Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 9–7, Vilnius.
Įstaiga yra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus įsteigtas pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris veikia jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo ir su jaunimo tarptautiniu bendradarbiavimu susijusiose srityse ir kurio tikslas yra
tenkinti viešuosius interesus veikiamų sričių veikloje.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Svarbiausias Įstaigos tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei
sėkmingą
Lietuvos
jaunimo
dalyvavimą
Europos
Sąjungos
programose
jaunimui.
Įstaigos uždaviniai:
1. dalyvauti vykdant valstybės tarptautinius įsipareigojimus jaunimo politikos srityje;
2. bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
srityje;
3. teikti informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;
4. teikti informaciją Lietuvos jaunimui apie bendrą supratimą apie jaunimo politiką Lietuvoje ir
užsienio šalyse, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, jaunimo iniciatyvos reikšmę
valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui ir pan.;
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5. remti jaunimo bendradarbiavimo apskričių ir savivaldybių lygyje stiprinimą (organizuoti mokymo
kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir
savivaldybių lygyje organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
6. koordinuoti Europos Sąjungos programos jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio
jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems
tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
Pagrindinis uždavinys – užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos
Sąjungos programose „Jaunimas“ (2000–2006), „Veiklus jaunimas“ (2007–2013) ir „Erasmus+“ (2014–
2020).
Siekdama teikti kokybiškas paslaugas nuo 2007 m. gegužės 18 d. Įstaiga įsidiegė kokybės
vadybos sistemą (pagal ISO 9001:2008 standartą), kurios taikymo sritis – Europos jaunimo neformaliojo
ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas. Įstaigos kokybės vadybos sistema yra
tinkamai prižiūrima, atitinka ISO 9001:2008 reikalavimus. Organizacijos vadovybė ir darbuotojai ją
nuolat prižiūri ir gerina. Tobulinimo sričių nustatymui naudojami vidaus ir išorės auditų, klientų (projektų
vykdytojų, mokymų ir informacinių renginių dalyvių) pasitenkinimo tyrimų duomenys, kasmetinė
vadovybinė analizė. Reglamentai sistemingai atnaujinami.
ES PROGRAMOS „VEIKLUS JAUNIMAS“ ADMINISTRAVIMO VYKDYMAS IR
ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 2013 METAIS
Darbas su paraiškomis 2013 m.
2013 m. vasario 1 d. terminui gauta 181 projekto paraiška, finansuoti 88 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 2 505 101,92 eurų.
Finansuotiems projektams skirta 1313704,24 eurų
2013 m. gegužės 1 d. terminui gautos 214 projektų paraiškos, finansuotas 81 projektas.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 3 064 784 eurų.
Finansuotiems projektams skirta: 1319458,31 eurų
2013 m. spalio 1 d. terminui gauta 51 projekto paraiška, finansuota 14 projektų.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1.109.716,04 eurų.
Finansuotiems projektams skirta: 238274,98 eurų
Iš viso 2013 m. gauta paraiškų: 446
Iš viso 2013 m. finansuota projektų: 183
Pateiktų projektų lėšų poreikis buvo: 6 679 601,96 eurai
Finansuotiems projektams paskirta: 2 871 436,97 eurai
2012 m. buvo gautos 342 paraiškos, finansuoti 167 projektai (48,8 proc. visų gautų paraiškų).
2012–2013 m. bendras paraiškų priėmimo terminų skaičius sumažėjo nuo 5 kartų per metus iki 3, tačiau
2013 m. gautų paraiškų skaičius buvo 30 proc. didesnis. Tam įtakos turėjo faktorius, jog 2013 m. buvo
paskutiniai ES programos „Veiklus jaunimas“ metai. Agentūra projektų veiklai finansuoti 2013 m.
paskirstė daugiau lėšų nei 2012 m. Palyginimui, 2013 m. paremtiems projektams paskirta 2 871 436,97
eurų, o 2012 m. – 2 504 526,53 eurai.
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2013 m. ES programos „Veiklus jaunimas“ projektuose dalyvavo 6112 dalyviai. 2012 m.
projektų veikloje dalyvavo 4739 žmonės.
Darbas su projektais ir jų priežiūra
2013 m. įstaigos darbuotojai (koordinatoriai ir buhalterės) aplankė 32 projektus (vykdytas
projektų lankymas (angl. monitoring) arba patikra (angl. on the spot check). Projektų lankymai ir patikros
vyksta pagal Europos Komisijos metodiką.
Veikla siekiant užtikrinti kokybišką projektų vykdymą bei ataskaitų pateikimą
2013 m. buvo organizuota 13 konsultacinių seminarų subsidijų gavėjams – finansuotų
projektų organizacijų vadovams, projektų vadovams bei finansininkams. Juose dalyvavo 181 dalyvis.
Informacinių renginių, kuriuose pristatomos ES programos „Veiklus jaunimas“ ir
„Erasmus+“, organizavimas ir dalyvavimas
2013 metais JTBA organizavo 2 informacinius renginius, darė pristatymus 14 kitų organizacijų
renginiuose bei dalyvavo 19 kito pobūdžio renginių. Iš viso 2013 metais surengti 35 renginiai, kuriuose
dalyvavo apie 2076 asmenis.
1. Informacinis seminaras apie ES programą „Veiklus jaunimas“ besiruošiantiems teikti paraiškas,
2013 m. sausio 18 d., viešbutis „Panorama“, Vilnius. Dalyvių skaičius – 187.
2. Europos jaunimo savaitės spaudos konferencija, 2013 m. gegužės 27 d., Vilnius. Dalyvių skaičius
– 15.
3. Dalyvavimas Euroblogo diskusijoje „Kas trukdo jaunų žmonių karjerai ir kaip to išvengti?“ ir ES
programos „Veiklus jaunimas“ galimybių pristatymas (organizatorius – Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje), 2013 m. kovo 6 d., Vilniaus Ozo gimnazija. Dalyvių skaičius – 50.
4. ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas Žirmūnų gimnazijos karjeros dienoje, 2013 m.
kovo 8 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 30.
5. ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas konferencijoje „Jaunimo veiklos skatinimas
Druskininkų savivaldybėje“, 2013 m. kovo 22 d., Druskininkai. Dalyvių skaičius – 140.
6. ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas ES informacijos ir pagalbos tarnybų tinklo
konferencijoje, 2013 m. balandžio 12 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 71.
7. Ukmergės jaunimo reikalų koordinatorės kuruojamo tarptautinio projekto „Volunteering as a
lifestyle“ metu pristatytos ES programos „Veiklus jaunimas“ 2 veiksmo (Europos savanorių
tarnyba) galimybės, 2013 m. gegužės 28 d., Ukmergė. Dalyvių skaičius – 50.
8. Ugdymo plėtotės centro organizuotame seminare apie kompetencijų įgytų neformaliojo ugdymo
metu pripažinimą (tyrimo rezultatai) pristatytas ES programoje „Veiklus jaunimas“ naudojamas
neformaliojo ugdymo metu įgytų kompetencijų įrankis „Youthpass“, 2013 m. birželio 11 d.,
Vilnius. Dalyvių skaičius – 34.
9. Įvadinis seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams, Programos pristatymas, 2013 m. birželio 26
d., Jaunimo reikalų departamentas, Vilnius. Dalyvių skaičius – 10.

3

10. Atvira diskusija „Kroatija tampa 28-ąja ES nare – kokias naujas galimybes plėtra atvers Kroatijai,
ES ir Lietuvai?” (skirta Europos Komisijos kampanijai „Aukime kartu“) ir Programos, Kroatijos
dalyvavimo Programoje pristatymas, 2013 m. birželio 27 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 8.
11. Seminaras apie neformaliojo ugdymo pripažinimą, 2013 m. liepos 2–3 d., Elektrėnų r. Dalyvių
skaičius – 10.
12. Dalyvavimas tarptautinėje ES jaunimo konferencijoje, 2013 m. rugsėjo 9–12 d., Vilnius. Dalyvių
skaičius – apie 200. JTBA prisidėjo prie renginio planavimo, dalyvavo Struktūrinio dialogo
komitete. Konferencijos metu koordinavo Jaunųjų žurnalistų tinklą, finansiškai prisidėjo prie
komunikacijos įgyvendinimo.
13. Dalyvavimas jaunimo reikalų koordinatorių mokymuose „Koordinalizacija – 2013“, 2013 m.
spalio 10–12 d., Druskininkai. Dalyvių skaičius – 40.
14. JTBA atstovo pranešimas renginyje „ES programos „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ galimybės“,
2013 m. lapkričio 20 d., Naujoji Akmenė. Dalyvių skaičius – 86.
15. ES programos „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas renginyje „Jaunimas svarbu!“, 2013 m.
lapkričio 22 d., Švenčionys. Dalyvavo jauni žmonės ir organizacijos iš Švenčionių, Švenčionėlių,
Pabradės. Dalyvių skaičius – 27.
16. ES programos „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas Europos jaunimo komandai (jauni
žmonės iš įvairių rajonų), 2013 m. gruodžio 16 d., Europos Komisijos atstovybė, Vilnius. Dalyvių
skaičius – 22.
17. Dalyvavimas susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo atašė Robertu Lukoševičiumi dėl
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo srityje, 2013 m. balandžio mėn., Vilnius. Dalyvių
skaičius – 10.
18. Dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose, 2013 m. gegužės 25 d., Pakruojis. Dalyvių
skaičius – 500.
19. Rytų partnerystės jaunimo forumo pristatymas Gruzijos delegacijai, 2013 m. gegužės 30 d.,
Vilnius. Dalyvių skaičius – 10.
20. Dalyvavimas Europos jaunimo savaitės informaciniame renginyje jaunimui „Ateik, išdrįsk ir
dalyvauk!“, 2013 m. gegužės 31 d., Jonava. Dalyvių skaičius – 85.
21. Dalyvavimas konferencijoje „Eastern Partnership Regional Youth Unit“ ir Lietuvos
Pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų, veiklų pristatymas, 2013 m. birželio 19–22 d., Kijevas,
Ukraina. Dalyvių skaičius – 60.
22. Rytų partnerystės jaunimo forumo pristatymas Europos Tarybos jaunimo darbo grupei, 2013 m.
liepos 7–8 d., Briuselis, Belgija. Dalyvių skaičius – apie 35.
23. Susitikimas dėl elektroninės paraiškos, duomenų bazės kūrimo. JTBA gerosios patirties
perdavimas Jaunimo reikalų departamentui, 2013 m. liepos 9 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 2.
24. Rytų partnerystės jaunimo forumo pristatymas LiJOT organizacijoms narėms, 2013 m. liepos 13
d., Molėtų r. Dalyvių skaičius – apie 100.
25. Dalyvavimas Europos Komisijos jaunimo švietimo ir užimtumo skatinimui skirtos iniciatyvos
„Judus jaunimas“ (angl. Youth on the Move) erdvėje „Satta Outside“ festivalio metu, 2013 m.
rugpjūčio 9–10 d., Šventoji. Dalyvių skaičius – apie 100. Bendradarbiaujant su 2013-tųjų –
Europos piliečių metų iniciatyva, festivalyje buvo pastatyta „Judaus jaunimo“ palapinė, kurioje
buvo galima susipažinti su ES programomis, teikiančiomis galimybes jaunimui įgyti darbo rinkai
reikalingų įgūdžių bei patirties studijuojant, dirbant, mokantis ir dalyvaujant savanorystės
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.

programose užsienyje. „Judaus jaunimo“ iniciatyva pristatyta įvairiais Mokymosi visą gyvenimą
ir „Veiklus jaunimas“ projektais.
Susitikimas dėl neformaliojo ugdymo situacijos Lietuvoje, 2013 m. rugpjūčio 22 d., Ugdymo
plėtotės centras, Vilnius. Dalyvių skaičius – 6.
Rytų partnerystės jaunimo forumo fasilitatorių susitikimas, 2013 m. rugsėjo 3–5 d., Kaunas.
Dalyvių skaičius – 5.
Susitikimas su Kauno miesto savivaldybe dėl Rytų partnerystės jaunimo forumo, 2013 m. rugsėjo
3–5 d., Kaunas. Dalyvių skaičius – 5.
JTBA pristatymas ES jaunimo konferencijos fasilitatorių pasiruošime, 2013 m. rugsėjo 7 d.,
Vilnius. Dalyvių skaičius – 22.
Susitikimas dėl Rytų partnerystės jaunimo forumo, 2013 m. lapkričio 8 d., Vilnius. Dalyvių
skaičius – 3.
JTBA dalyvavimas informaciniame renginyje „Erasmus+ programos galimybės“, 2013 m.
lapkričio 7 d., Vilnius (organizatorius – Švietimo mainų paramos fondas). Dalyvių skaičius –
133.
Rytų partnerystės jaunimo forumo pristatymas Rytų partnerystės ir ES viršūnių susitikime, 2013
m. lapkričio 29 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 4.
Dalyvių priėmimas JTBA biure, veiklos pristatymas ir užduoties pateikimas Tarptautinei
savanorių dienai paminėti skirtų netradicinių orientacinių varžybų metu (renginio organizatorius –
SALTES), 2013 m. gruodžio 5 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 3.
JTBA veiklos pristatymas delegacijai iš Gruzijos, 2013 m. gruodžio 12 d., Vilnius. Dalyvių
skaičius – 3.
Strateginio ES programos „Erasmus +“ planavimo seminaras, 2013 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Dalyvavo SADM, JRD, LiJOT, Eurodesk atstovai. Dalyvių skaičius – 13.
Viešinimo veiklos
Įstaigos komunikacijos socialiniame tinkle www.facebook.com/veiklusjaunimas trumpa

analizė
www.facebook.com/veiklusjaunimas mėgstančių žmonių 2013 m. pabaigoje buvo 4671.
Puslapio gerbėjų skaičius auga tolygiai: per 2013 m. IV ketvirtį prie puslapio prisijungė 181 gerbėjas ir
tai ganėtinai stabilus augimas kas tris mėnesius (III ketv. – 230, II ketv. – 295, I ketv. – 194).
Atkrentančių gerbėjų yra vienetai.
Puslapio įrašai ir peržiūros. Per 2013 m. IV ketvirtį buvo padaryta daugiausia įrašų – 105 (III
ketv. – 76, II ketv. – 62; I ketv. – 30). Iš viso per 2013 m. – 273.
2013 m. JTBA administravo Rytų partnerystės jaunimo forumo puslapį Facebooke
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum (1022 gerbėjai). Puslapis pildytas nuo
2013.10.01 iki renginio pabaigos 2013.10.25. Per šį laikotarpį paskelbtos 29 žinutės, iš viso pasiekta
45,303 žmonių per renginio savaitę. Puslapio gerbėjų įsitraukimas labai didelis, ypač turint omenyje, kad
renginiams skirti puslapiai nėra populiarūs ir daug gerbėjų pritraukti yra sunku. Žinutėmis pasiekti net 25
806 vartotojai, aktyviai įsitraukė 6 606 gerbėjai: puslapio žinutės pamėgtos 2 713 kartų, komentuotos
220 kartų, pasidalintos 164 kartus. Visos žinutės paspaustos net 100 665 kartus.
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Tinklalapio www.jtba.lt trumpa analizė
2013 metais www.jtba.lt puslapį aplankė 49 649 unikalūs vartotojai ir tai yra apie 8 proc. daugiau
nei 2012 metais.
Dažniausiai ieškomi raktiniai žodžiai yra: jtba, veiklus jaunimas; 33,23 proc. tinklalapį pasieka
per kitus kanalus, daugiausiai per facebook.com; zinauviska.lt, jrd.lt.
2013 m. elektroninės naujienos buvo išsiųstos 43 kartus apytiksliai 1732 adresatams (per metus
prisijungė 101 adresatas, t. y. padidėjo 6,2 proc.). Per 2013 metus Įstaigos naujienlaiškį užsiprenumeravo
101 asmuo.
Informacijos bei rezultatų sklaida vykdoma atskirai kiekvieno JTBA organizuojamo renginio.
 Didelis dėmesys buvo skiriamas 2013 m. sausio 18 d. organizuojamam informaciniam seminarui
apie ES Programą „Veiklus jaunimas“, šis kvietimas buvo paplatintas daugiau nei keliems
tūkstančiams adresatų, vien šią naujieną, skelbtą www.jtba.lt, aplankė apie 400 lankytojų.
 Didelis dėmesys buvo skiriamas 2013 m. vasario 1 d. paraiškų pateikimo termino informavimui
bei Europos jaunimo savaitės komunikacijai (http://www.jtba.lt/savaite_2013), ypač daug
dėmesio skirta Rytų partnerystės jaunimo forumo komunikacijai.
 Taip pat platinama informacija žiniasklaidos priemonėms, rengiami straipsniai, pranešimai
spaudai,
renginio
įspūdžiai,
nuotraukos
talpinamos
www.jtba.lt
bei
www.facebook.com/veiklusjaunimas
 Daugelis leidinių, atributika yra leidžiama atskiram renginiui pagal jo pobūdį.
Informacinę veiklą įgyvendinti padeda jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“, kuris yra
koordinuojamas kartu su Eurodesk Lietuva.
2012 m. prie tinklo prisiregistravusių jaunųjų žurnalistų buvo 255. Bent vieną darbą atlikusių
žurnalistų buvo 114 (2011 m. – 86). 2013 m. I–II ketvirčiais buvo įvykdytas tinklo „išvalymo procesas“,
kurio metu buvo pašalinami neaktyvūs tinklo nariai ir paskelbtas naujas kvietimas prisijungti prie tinklo.
Per 2013 m. užsiregistravo 120 žurnalistų, iš kurių 28 užsiregistravo konkurso metu. Iš viso šiuo
metu tinkle yra 260 jaunųjų žurnalistų. Per visus metus aktyvūs buvo 49 žurnalistai, www.zinauviska.lt
portale buvo publikuoti 63 straipsniai.
2013 m. IV ketvirtį (2013 m. spalio 15 d. – lapkričio 12 d.) kartu su Eurodesk Lietuva ir Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau URM) vykdytas konkursas „Jaunųjų žurnalistų
maratonas“. Konkurso pagrindinis prizas – stažuotė Briuselyje, 2 vieta – stažuotė URM. Už prizus yra
atsakinga URM. Konkurso metu buvo gauta 19 straipsnių. Konkurso kiekvienos savaitės nugalėtojų
straipsnius publikuodavo www.zinauviska.lt portalas, pirmininkavimo portalas www.eu2013.lt ir
www.delfi.lt.
Jaunųjų žurnalistų komanda aktyviai prisidėjo prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai renginių viešinimo.
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Europos jaunimo konferencijos viešinimui surinkta 5 jaunųjų žurnalistų komanda, atsakinga už
straipsnių rengimą, fotografavimą ir komunikaciją socialiniuose tinkluose.
Rytų partnerystės jaunimo forumui buvo surinkta 3 rašančių jaunųjų žurnalistų komanda ir 1
fotografė. Jaunosios žurnalistės parengė 6 straipsnius apie neformalųjį ugdymą, jaunų žmonių patirtį šioje
srityje, neformaliojo ugdymo pripažinimo priemones. Anglų kalba parašyti straipsniai skelbiami Europos
jaunimo portale bei platinami Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros kanalais. Lietuvių
kalba parengti straipsniai publikuojami jaunimo informavimo portale www.žinauviską.lt, JTBA
tinklalapyje, platinti tikslinei žiniasklaidai.
2013 metais parengta 10 straipsnių apie keliones, 7 – apie studijas, po 3 – apie daugiakalbystę ir
jaunų žmonių mobilumą, 9 – jaunimo organizacijas, 6 – Rytų partnerystę, 5 – jaunimo nedarbą, niekur
nedirbančius, nesimokančius ir mokymų veikloje nedalyvaujančius jaunus žmones (NEET), 11 – Europos
piliečių metus, 3 – savanorystę, 2 – Baltijos jūros regioną ir 15 straipsnių įvairiomis kitomis temomis.
Leidybinė veikla









2013 m. II ketvirtį bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir Vilniaus
universitetu buvo išleistas leidinys „STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ po
2012 m. vykusios mokslininkų, tyrėjų konferencijos. Tiražas: 150 vnt.
2013 m. II-ąjį ketvirtį išleisti atvirukai anglų kalba su pateiktu metodu, kaip galima šia kortele
pasinaudoti (atrandant tokias temas kaip identitetas, kultūrinė įvairovė, stereotipai, subkultūros).
Atvirukai išleisti kaip tarptautinių mokymo kursų „Value the difference“ sklaidos priemonė.
Kursai vyko Lietuvoje 2012 m. lapkričio 19-24 d., organizuoti JTBA bendradarbiaujant su
SALTO Kultūrinės įvairovės ir SALTO Įtraukties bei tarptautinio mobilumo ir bendradarbiavimo
centrais.
2013 m. III–IV ketvirčius išleistas metodinis leidinys „Darbo su jaunimo grupėmis vadovas.
Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje”. Leidinys buvo išleistas bendradarbiaujant šioms
institucijoms: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, Jaunimo reikalų departamentui
prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau JRD) bei Lietuvos neformaliojo ugdymo
asociacijai. Leidinys prieinamas ir el.versijoje. IV ketvirtį išleista ir versija anglų kalba. Tiražas:
1000 vnt. lietuvių kalba, 1000 vnt. anglų kalba.
2013 m. IV ketvirtį lapkričio mėn. leidinyje „370“ išspausdintas JTBA užsakytas reklaminis
dvilapis (komiksas), iliustruojantis neformaliojo ugdymo metu įgytą patirtį.
JTBA bendradarbiavo ruošiant ir leidžiant JRD leidinį „Lithuanian Youth Policy: Legislation,
Structure, Good Practices“.
Įstaigos organizuoti mokymo renginiai Lietuvoje

2013 m. Įstaiga surengė 37 renginius, kuriuose dalyvavo 1017 dalyvių. Iš šių renginių 6 buvo
tarptautiniai.
2013 metai išsiskyrė tarptautinių renginių bei didesnio masto renginių skaičiumi. Iš viso
įgyvendinti 37 ugdomojo pobūdžio renginiai, iš jų 6 – tarptautiniai renginiai. Iš viso dalyvių renginiuose
2013 m. – 1017. Didžiausias mokomojo pobūdžio JTBA organizuotų renginių ir dalyvių skaičius per
Programos laikotarpį pasiektas 2012 m.: 45 renginiai (iš jų 3 tarptautiniai), 1324 dalyviai.
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2013 m. įgyvendinta 11 nestandartinių ugdomųjų renginių, 6 iš jų tarptautiniai (2012 m. – 17,
2011 m. – 9). 2013 m. įgyvendinti 26 standartiniai renginiai (Jaunimo DIMensija (5), EST renginiai (19),
įvertinimo seminarai mainų, iniciatyvų vykdytojams (2)). 2013 m. mokymų vadovų tinkle veikė 21
mokymų vadovas, iš jų bent 1 kartą JTBA renginiuose dirbo 19 mokymų vadovų.
Iš viso 2013 m. Įstaiga siuntė 69 dalyvius į 33 tarptautinius kitų nacionalinių agentūrų ir SALTO
centrų renginius užsienio šalyse. Palyginimui, 2012 m. siųsti 148 dalyviai į 64 tarptautinius renginius
užsienio šalyse (didžiausias skaičius per Programos laikotarpį), 2011 m. į renginius vyko 87 žmonės.
2013 m. JTBA užsakymu atliktas tyrimas ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių
mokymo ir bendradarbiavimo renginių 2010 – 2012 m. poveikis, kurį atliko VšĮ „Nectarus“. Pagrindinis
tyrimo tikslas – nustatyti Programos tarptautinių mokymo ir bendradarbiavimo renginių poveikį dalyvių
vertinimu. Kiekybiniame tyrime dalyvavo daugiau nei pusė 2010–2012 metais tarptautiniuose renginiuose
dalyvavusių asmenų. Tyrimas parodė, kad jaunų ir su jaunimu dirbančių žmonių siuntimas į tarptautinius
renginius turėjo labai pozityvų poveikį jų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, jų organizacijų veiklų
plėtrai, naujų projektų įgyvendinimui, aplink gyvenančioms bendruomenėms.
2013 m. įgyvendintų mokomojo pobūdžio renginių sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mokymo kursai „Žaliems“, 2013 m. sausio 9–13 d., Kaunas. Dalyvių skaičius – 32.
ES programos „Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų susitikimas, 2013 m. sausio 21–22 d.,
viešbutis „Algirdas“, Vilnius. Dalyvių skaičius – 16.
Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. vasario 6–10 d., A. Bielinio
sodyba, Aukštadvaris. Dalyvių skaičius – 17.
Seminaras atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. vasario 14–17 d.,
Kulautuva, Kauno r. Dalyvių skaičius – 17.
Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. vasario 17–21 d., Žuvyčiai,
Trakų r. Dalyvių skaičius – 25.
Tarptautinis kontaktų užmezgimo seminaras „YOUTH.4.SPORT.4.YOUTH”, 2013 m. vasario
23–28 d., Druskininkai. Dalyvių skaičius – 27.
Seminaras Europos savanorių tarnybos savanorius priimančios organizacijos – Kurtuvėnų
regioninio parko direkcijos – darbuotojams, 2013 m. vasario 26–27 d., Kurtuvėnai, Šiaulių r.
Dalyvių skaičius – 9.
Jaunimo iniciatyvų įvertinimo susitikimas, 2013 m. kovo 1–4 d., viešbutis „E-guest House“,
Vilnius. Dalyvių skaičius – 18.
Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. kovo 6–10 d., A. Bielinio
sodyba, Aukštadvaris. Dalyvių skaičius – 18.
Metinis Europos savanorių tarnybos organizacijų susitikimas – seminaras, 2013 m. kovo 7–8 d. ,
viešbutis „Smėlynė“, Panevėžys. Dalyvių skaičius – 31.
Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. kovo 20–24 d., A. Bielinio
sodyba, Aukštadvaris. Dalyvių skaičius – 16.
Ilgalaikiai mokymo kursai regioninėms organizacijoms, 2013 m. balandžio 3–6 d., Kaunas.
Dalyvių skaičius – 20.
Mokymai atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. balandžio 4–7 d.,
Kauno r. Dalyvių skaičius – 18.
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14. Tarptautiniai mokymo kursai „How to make green project“, 2013 m. balandžio 8–13 d., Trakų r.
Dalyvių skaičius – 24.
15. Mokymo kursai „Jaunimo DIMensija“, 2013 m. balandžio 26–30 d., Vilnius. Dalyvių skaičius –
22.
16. Mokymo kursai Europos jaunimo savaitės organizatoriams, 2013 m. gegužės 3–7 d., Vilnius.
Dalyvių skaičius – 23.
17. Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. gegužės 8–12 d., Molėtų r.
Dalyvių skaičius – 10.
18. Mokymo kursai „Jaunimo DIMensija”, 2013 m. gegužės 17–21 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 30.
19. Seminaras atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. birželio 13–16 d.,
Trakų r. Dalyvių skaičius – 7.
20. Tarptautiniai mokymo kursai „Baltic TC for EVS Mentors“, 2013 m. birželio 25–29 d., Trakai.
Dalyvių skaičius – 22.
21. Seminaras atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. liepos 8–11 d., Molėtų
r. Dalyvių skaičius – 8.
22. Mokymai jaunimo iniciatyvų, mainų ir demokratiškumo organizatoriams „Jaunimo DIMensija“,
2013 m. liepos 12–16 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 24.
23. Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras, 2013 m. liepos 24–28 d., Trakų r.
Dalyvių skaičius – 17.
24. Mokymai jaunimo iniciatyvų, mainų ir demokratiškumo organizatoriams „Jaunimo DIMensija“,
2013 m. rugpjūčio 23–27 d., Kaunas. Dalyvių skaičius – 28.
25. Seminaras atvykusiems Europos Ssvanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. rugsėjo 9–12 d., Trakų
r. Dalyvių skaičius – 33.
26. Nacionalinių ES programą „Veiklus jaunimas“ administruojančių agentūrų vadovų susitikimas
(Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginys), 2013 m. rugsėjo 10–13 d.,
Vilnius. Dalyvių skaičius – 47.
27. Seminaras buvusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. rugsėjo 14–15 d., Trakų
r. Dalyvių skaičius – 16.
28. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. spalio 2–6 d.,
Trakai. Dalyvių skaičius – 9.
29. Jaunimo mainų įvertinimo seminaras, 2013 m. spalio 4–7 d., Trakai. Dalyvių skaičius – 37.
30. Mokymo kursai „Jaunimo DIMensija”, 2013 m. spalio 4–8 d., Trakai. Dalyvių skaičius – 22.
31. Seminaras atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. spalio 8–11 d.,
Kaunas. Dalyvių skaičius – 30.
32. Vidiniai mokymai EST savanorius priimančiai organizacijai – dienos centrui „Šviesa“, 2013 m.
spalio 21–22 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 10.
33. Rytų partnerystės jaunimo forumas (Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
renginys), 2013 m. spalio 22–25 d., Kaunas. Dalyvių skaičius – 168 (be savanorių, kai kurių
pranešėjų).
34. Mokymo kursai naujoms Europos savanorių tarnybos organizacijoms, 2013 m. lapkričio 5–8 d.,
Birštonas. Dalyvių skaičius – 34.
35. Mokymo kursai atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams, 2013 m. lapkričio 13–16
d., Kaunas. Dalyvių skaičius – 30.
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36. Tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Inovatyvios idėjos jaunimui – naujos technologijos ir
socialinė medija“, gruodžio 5–6 d., Vilnius. Dalyvių skaičius – 61.
37. Metinis mokomasis Europos savanorių tarnybos organizacijų susitikimas, gruodžio 5–6 d.,
Druskininkai. Dalyvių skaičius – 41.
Agentūros bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis agentūromis tarptautiniai mokymo
kursai užsienio šalyse
2013 m. įstaiga siuntė 69 dalyvius į 33 tarptautinius renginius užsienio šalyse. 2012 m. į
renginius vyko 148 žmonės.
Tarptautinių renginių, į kuriuos Įstaiga siuntė dalyvius 2013 m., sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ryšių užmezgimo seminaras „Real Deal“, 2013 m. sausio 15–20 d., Vila da Marmeleira,
Portugalija. Dalyvių skaičius: 1
Mokymo kursai „Get Involved. Youth Democracy projects“, 2013 m. sausio 15–20 d.,
Bukareštas, Rumunija. Dalyvių skaičius: 3
Mokymo kursai „Green Urban Living“, 2013 m. sausio 17–23 d., Mančesteris, Jungtinė
Karalystė. Dalyvių skaičius: 2
Mokymo kursai „Tic Tac“, 2013 m. vasario 2–8 d., Berlynas, Vokietija. . Dalyvių
skaičius: 1
Mokymo kursai „SOHO“, 2013 m. vasario 6–10 d., Italija. Dalyvių skaičius: 2
Mokymo kursai „ATOQ-Advanced Training On Quality“, 2013 m. vasario 19–24 d.,
Danija. Dalyvių skaičius: 1
EST pažintinis vizitas „EVS Argonauts“, 2013 m. vasario 16–24 d., Armėnija ir Gruzija. .
Dalyvių skaičius: 1
Ryšių užmezgimo seminaras „Outdoors Bring More“, 2013 m. kovo 12–17 d., Kuusamo,
Suomija. Dalyvių skaičius: 2
Pažintinė kelionė ir projektų vykdymo veikla „Baltic – Balkan“ (I dalis), 2013 m. kovo
12–18 d., Bosnija ir Hercegovina. Dalyvių skaičius: 4
Mokymo kursai „Eastern Express 2013“, 2013 m. kovo 18–24 d., Kijevas, Ukraina.
Dalyvių skaičius: 1
Ryšių užmezgimo seminaras jaunimo mainų projektams „Real Deal“, 2013 m. balandžio
2–7 d., Estija. Dalyvių skaičius: 3
Seminaras „3rd Peer Learning on Youth Policy seminar“, 2013 m. balandžio 7–9 d.,
Praha, Čekija. Dalyvių skaičius: 3
Mokymo kursai „Appetiser“, 2013 m. balandžio 8–12 d., Belgija. Dalyvių skaičius: 3
Mokymo kursai „European Citizenship“, 2013 m. balandžio 8–14 d., Turkija. Dalyvių
skaičius: 2
Mokymo kursai „From Idea to Action II“, 2013 m. balandžio 8–14 d., Madridas, Ispanija.
Dalyvių skaičius: 1
Mokymo kursai „BiTriMulti“, 2013 m. balandžio 10–14 d., Graikija. Dalyvių skaičius: 2
Ryšių užmezgimo seminaras „DAS – Dance, Art and Sport“, 2013 m. balandžio 10–14 d.,
Lenkija. Dalyvių skaičius: 1
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18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

Mokymo kursai „Step Up to Inclusion in EVS“, 2013 m. balandžio 18–20 d., Dublinas,
Airija. Dalyvių skaičius: 2
Mokymo kursai „TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in Training &
Networking projects of Youth in Action“, 2013 m. balandžio 23–29 d., Bulgarija. Dalyvių
skaičius: 2
Seminaras „Youth Participation. What are we talking about? And how do we reach
different target groups?”, 2013 m. balandžio 24–25 d., Berlynas, Vokietija. Dalyvių
skaičius: 2
Seminaras-konferencija „Youth work and youth unemployment in Jordan“, 2013 m.
gegužės 13–18 d., An, Jordanijoja. Dalyvių skaičius: 2
Seminaras „CrissCross Transnational – A Youth Seminar exploring Structured Dialogue
proposals in 2013“, 2013 m. gegužės 22–27 d., Bray, Co.Wicklow, Airija. Dalyvių
skaičius: 3
Pažintinė kelionė ir projektų rengimo veikla tarp Baltijos ir Balkanų šalių (II dalis), 2013
m. birželio 4–10 d., Latvija ir Estija. Dalyvių skaičius: 1
Seminaras „EVS – non formal added value in formal context“, 2013 m. birželio 12–15 d.,
Talinas, Estija. Dalyvių skaičius: 1
Seminaras-konferencija „Innovative learning forum – Fórum inovatívneho učenia /SVK
verzia
v
prílohe/“,
2013
m.
birželio
20–22
d.,
Slovakija.
Dalyvių skaičius: 2
Seminaras-konferencija „Youthpass in Action. Impact, practice and future“, 2013 m.
birželio 24–25 d., Briuselis, Belgija. Dalyvių skaičius: 3
Mokymo kursai „Get in Net! Training Course focused on youth entrepreneurial learning“,
2013 m. liepos 9–14 d., Predeal, Rumunija. Dalyvių skaičius: 1
Mokymo kursai „Appetiser. An introduction to international youth work”, 2013 m.
rugsėjo 11–15 d., Mančesteris, Jungtinė Karalystė. Dalyvių skaičius: 1
Mokymo kursai „TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in Training &
Networking projects of Youth in Action“, 2013 m. spalio 7–13 d. Paryžiaus regionas,
Prancūzija. Dalyvių skaičius: 2
Mokymo kursai „Coaching Gets You 2“, 2013 m. lapkričio 17–23 d., Bratislava,
Slovakija. Dalyvių skaičius: 2
Mokymo kursai „TYE – Tools for Youth Exchanges 2013“, 2013 m. lapkričio 18–24 d.,
Reikjavikas, Islandija. Dalyvių skaičius: 2
Partnerystės kūrimo renginys „Erasmus +, What's the fuss? A Nordic Baltic Partner
Building Adventure“, 2013 m. gruodžio 1–5 d. , Reikjavikas, Islandijas. Dalyvių skaičius:
3
Ilgalaikiai mokymo kursai „Be(come) a youth policy change maker! Strategies, triangles
and coincidences: taking European youth policies from concept to practice“ (I dalis), 2013
m. gruodžio 16–18 d., Valeta, Malta. Dalyvių skaičius: 7

II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje
ir pabaigoje
Nėra.
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III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal išlaidų rūšis

2013 m. Įstaigos finansavimo šaltiniai
2013 m. programos „Veiklus jaunimas“ administravimas:
609771
Europos Sąjungos lėšos
409000
Valstybės biudžeto lėšos
1018771
Iš viso, Lt
2013 m. lėšų panaudojimas ES programai „Veiklus jaunimas“:
10737638
2013 m. gautas projektų finansavimas iš ES
10688633
2013 m. projektų finansavimui Lietuvoje išleista
(suteiktų subsidijų) suma
* sumos nurodytos litais

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per
finansinius metus
Nėra.

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui
IŠLAIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Darbo užmokestis (12 darbuotojų)
Socialinio draudimo įmokos
Garantinis fondas
Išlaidos komandiruotėms (Lietuvoje ir užsienyje)
Ryšių išlaidos (telefonai, internetas)
Ekspertų paslaugos, organizacijų akreditavimas
Kokybės valdymo sistema, konsultavimas
Leidybos išlaidos
Reklamos išlaidos
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai
Kanceliarinės, ūkio ir kitos išlaidos
Pašto išlaidos
Išlaidos biuro įrangos priežiūrai, programinei įrangai

Litais
510210
157317
1016
74525
14219
34872
9226
3842
1640
29700
6442
1718
3499
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14
15
16
17
18
19
20

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Patalpų apsaugos, komunalinės ir kitos išlaidos
Išlaidos kompiuterinei ir kt.techninei įrangai
Banko komisiniai
Nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas Vilniuje
Patalpų nuomos išlaidos
Skolų išieškojimo išlaidos

708
37823
4254
3852
17200
60000
4487
Iš
viso

976550

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 12: direktorė (Lilija Gerasimienė),
vyr. finansininkė (Ala Mackevič), trys buhalterės (projektų finansinių ataskaitų tikrinimas), šešios
projektų koordinatorės (Programos 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.3, 5.1 priemonių, 2 veiksmo priemonių
koordinavimas (konsultavimas, darbas su paraiškomis, sutartimis, ataskaitomis, projektų lankymas ir
patikra), vietinių ir tarptautinių renginių organizavimas, Europos jaunimo reikalai,
informacinė veikla, darbo grupės, kt.) ir administratorė (biuro veiklos administravimas).

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Nėra.

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2013 metais – 58800 Lt.

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui
ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Nėra.

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
Nėra.

Įstaigos direktorė

Lilija Gerasimienė
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