VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
2012 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.;
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);
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6. koordinuoti Europos Sąjungos programos jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio
jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypatingai skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems
tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
Pagrindinis uždavinys - užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos
Sąjungos programose „Jaunimas“ (2000 - 2006) ir „Veiklus jaunimas“ (2007 - 2013).
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 neformalaus
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 2012 METAIS
Darbas su paraiškomis 2012 m.
2012 m. vasario 1 d. terminui gauta 112 projektų paraiškų, finansuotas 41 projektas.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1269240 eurų.
Paremtiems projektams skirta 572 633 eurų.
Pasirašytų sutarčių suma: 572031,76 eurų (suma sumažinta projekto vykdytojo prašymu).
2012 m. gegužės 1 d. terminui gauta 107 projektų paraiškos, finansuoti 59 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1351846 eurų.
Projektams skirta: 928 907,5 eurų.
Pasirašytų sutarčių suma: 928 907,5 eurų.
2012 m. spalio 1 d. terminui gautos 123 projektų paraiškos, finansuoti 67 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1744211 eurų.
Paremtiems projektams skirta: 1003587,27 eurų.
Pasirašytų sutarčių suma: 1003587,27 eurų.
Iš viso 2012 m. gauta paraiškų: 342.
Iš viso 2012 m. finansuota projektų: 167.
Pateiktų projektų lėšų poreikis buvo: 4365297 eurai.
Paremtiems projektams paskirta: 2504526,53 eurai.
2011 m. buvo gauta 461 paraiška, finansuoti 142 projektai (30,8 proc. visų gautų paraiškų). 2012
m. sumažėjus paraiškų priėmimo terminų skaičiui nuo 5 kartų per metus iki 3, bendras gautų paraiškų
skaičius sumažėjo. Dėl šios priežasties išaugo finansuotų projektų dalis – finansuota 48,83 proc. gautų
projektų paraiškų. Agentūra projektų veiklai finansuoti 2012 m. paskirstė daugiau lėšų nei 2011 m.
Palyginimui, 2011 m. paremtiems projektams paskirta 1988891,17 eurų, o 2012 m. - 2504526,53 eurai.
2012 m. ES programos „Veiklus jaunimas“ projektuose dalyvavo 4259 dalyviai. 2011 m.
projektų veikloje dalyvavo 4586 žmonės.
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Darbas su projektais ir jų priežiūra
2012 m. Įstaigos darbuotojai (koordinatoriai ir buhalterės) aplankė 59 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
2012 m. buvo organizuota 12 konsultacinių seminarų subsidijų gavėjams - finansuotų projektų
organizacijų vadovams, projektų vadovams bei finansininkams. Juose dalyvavo 180 dalyvių.
Informacinių renginių,
organizavimas ir dalyvavimas

kuriuose

pristatoma

ES

programa

„Veiklus

jaunimas“,

2012 m. Įstaiga organizavo arba dalyvavo iš viso 11 informacinio pobūdžio renginių. Dalyvių
skaičius – 767.
2012 m. sausio 27 d. Programos pristatymas Kultūros kontaktų biuro konferencijoje, Vilniuje.
Dalyvių skaičius 50.
2012 m. vasario 2-4 d. Dalyvavimas renginyje „Mokymasis. Studijos. Karjera“, Vilnius. Dalyvių
skaičius JTBA renginyje 100. Mugėje apsilankė 33 000 asmenų.
2012 m. kovo 27 d. Struktūrinio dialogo pristatymas Jaunimo reikalų koordinatoriams, Kėdainiai;
dalyvių skaičius 21.
2012 m. vasario 23 d. VTDK „Karjeros dienos - Žalia gatvė tavo karjerai 2012”, Vilnius;
dalyvių skaičius 100.
2012 m. birželio 14 d. Informacinis seminaras apie ES programos „Veiklus jaunimas“ galimybes
Vilniuje. Dalyvių skaičius 61.
2012 m. rugsėjo 10 d. Informacinis seminaras „Susipažink su ES programa „Veiklus jaunimas“
Alytuje. Dalyvių skaičius 72.
2012 m. rugsėjo 11 d. Informacinis seminaras „Susipažink su ES programa „Veiklus jaunimas“
Telšiuose. Dalyvių skaičius 86.
2012 m. rugsėjo 14 d. ES programa „Veiklus jaunimas“ pristatyta konferencijoje „Jaunimas
jaunimui“ Biržuose. Dalyvių skaičius 105.
2012 m. lapkričio 20 d. ES programos „Veiklus jaunimas“ galimybių pristatymas Baltijos –
Arabų savaitės metu, Vilnius. Dalyvių skaičius 40.
2012 m. lapkričio 23-25 d. dalyvavimas parodoje „Mokykla 2012“ Litexpo parodų rūmuose.
Dalyvių skaičius užsiėmimuose 72, parodos lankytojų skaičius 20800.
2012 m. gruodžio 10 d. ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas studentams iš
Azerbaidžano, Vilnius. Dalyvių skaičius 60.

Viešinimo veiklos
Tinklalapio www.jtba.lt ir socialinio tinklo www.facebook.com/veiklusjaunimas trumpa
analizė
www.facebook.com/veiklusjaunimas mėgstančių žmonių 2012 m. pabaigoje buvo 3637.
Puslapio gerbėjų skaičius auga tolygiai. Per savaitę būna pasiekiama apytiksliai 2802 profiliai.
Pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (2012 m.): daugiausiai mėgstančių puslapį yra 18-24 m.
amžiaus, iš kurių 42,4% sudaro moteriškos lyties atstovės, 13,3 proc. vyriškos lyties. Tarp visų Programos
gerbėjų, moteriškos lyties atstovių yra net 73,9 %.
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Daugelis prisijungusių prie socialinio tinklo www.facebook.com/veiklusjaunimas yra iš Lietuvos
(3139 žmonės), 167 iš Jungtinės Karalystės, 29 iš Danijos, 28 iš Turkijos, 21 iš Vokietijos ir kitų šalių.
Per 2012 metus buvo padaryta apie 80 įrašų (neskaitant įrašų padarytų kitų partnerių, projekto
vykdytojų); apytiksliai 6-7 įrašai per mėnesį.
Agentūra 2012 m. palaikė FB puslapį www.facebook.com/media.wake.up kuris sulaukė 186
gerbėjų. Šiame puslapyje buvo skelbiama informacija apie ilgalaikę mokymų programą „Media wake up:
Young people take part in structured dialogue“.
2012 m. Įstaigos tinklalapį www.jtba.lt aplankė 45,647 tūkst. unikalių lankytojų (106,911
tūkst. apsilankymų). 93,44 proc. yra užsiregistravusių Lietuvoje lankytojų, kiti iš Jungtinės Karalystės,
Turkijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos.
Dažniausiai ieškomi raktiniai žodžiai yra: jtba, veiklus jaunimas; 33,23 proc. tinklalapį pasieka
per kitus kanalus, daugiausiai per facebook.com; zinauviska.lt, jrd.lt.
Labiausiai lankomos šios turinio dalys: pagrindinis www.jtba.lt puslapis, vėliau bendra
informacija apie Programą „Veiklus jaunimas“, www.jtba.lt/veiklus_jaunimas; paraiškų ir ataskaitų
formos, e-paraiškos bei skyrius kaip tapti EST savanoriu.
Iš www.jtba.lt tinklalapio E-naujienos per ataskaitinį laikotarpį buvo išsiųstos 22 kartus.
Informacijos bei rezultatų sklaida vykdoma atskirai kiekvieno JTBA organizuojamo
renginio. Siekiant informaciją apie organizuojamus mokymo kursus, informacinius renginius paplatinti
tikslingiau atskiri el. laiškai buvo siunčiami atskiroms auditorijoms, pavyzdžiui, vykdant mokymo kursus
ir konferenciją „Sportas – neformaliojo ugdymo priemonė“ informacija buvo platinama sporto
mokykloms, sporto klubams, savivaldybių sporto ir švietimo skyriams, buvo bendradarbiaujama su Kūno
kultūros ir Sporto departamentu.
Ši informacijos platinimo strategija leidžia tikslingiau pasiekti auditoriją, todėl yra taikoma
daugumoje organizuojamų renginių. Taip pat platinama informacija žiniasklaidos priemonėms, rengiami
straipsniai, spaudos pranešimai, renginio įspūdžiai, nuotraukos talpinamos www.jtba.lt bei
www.facebook.com/veiklusjaunimas
Informacinę veiklą įgyvendinti padeda jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“, kuris yra
koordinuojamas kartu su Eurodesk Lietuva.
2012 m. prisiregistravusių prie tinklo buvo 255. Bent vieną darbą atlikusių žurnalistų buvo 114
(2011 m. – 86). 42 jaunieji žurnalistai 2012 m. buvo atlikę bent 5-6 darbus (straipsniai, nuotraukos,
video). 2012 m. buvo publikuoti 74 straipsniai ir šis skaičius sumažėjo lyginant su 2011 m. (pastaraisiais
metais buvo publikuoti 169 straipsniai).
2012 m. straipsnių temos buvo šios: 14 straipsnių apie studijas, mokymąsi; 13 straipsnių apie
įvairius renginius, konkursus; po 9 straipsnius apie kalbas ir keliones; 6 straipsniai apie neformalųjį
ugdymą, jaunimo projektus; 6 straipsniai laisvalaikio temomis; po 5 straipsnius apie darbą, karjerą,
stažuotes ir pilietiškumą, savanorišką veiklą; likę straipsniai įvairaus pobūdžio temomis.
Leidybinė veikla
2012 m. rugpjūtį išleista 2011 m. veiklos apžvalga „ES programa „Veiklus jaunimas“ Lietuvoje
2011 m. Savanoriškos veiklos metai“. 350 vnt. spausdintų kopijų.
2012 m. lapkričio mėn. specialiai mugei „Mokykla 2012“ parengtas leidinukas „Mokykis kitaip“
su mokyklų ir gimnazijų vykdytų projektų pavyzdžiais. Išleista 2500 vnt.
Sukurti ir publikuoti elektroniniai leidiniai skirti jaunimo mainų, iniciatyvų ir demokratiškumo
projektų vykdytojams. Metodinius el. leidinius galima rasti čia: www.prezi.com/user/veiklusjaunimas.
Kitų el.leidinių versijas galima rasti čia: http://www.jtba.lt/biblioteka
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Įstaigos organizuoti mokymo renginiai Lietuvoje
2012 m. Įstaiga surengė 45 renginius, kuriuose dalyvavo 1324 dalyviai. Iš šių renginių 3
renginiai buvo tarptautiniai.
Lyginant su 2011 m., renginių skaičius išaugo (daugiau 10 renginių), taip pat išaugo ir jų dalyvių
skaičius.
2012 metai pasižymėjo ilgalaikiais ugdomojo pobūdžio renginiais, kurie praplėtė paraiškų
tiekėjų bei renginių dalyvių profilį, buvo daugiau bendradarbiaujama su kitomis institucijomis.
Pavyzdžiui, ilgalaikis procesas sporto treneriams „Sportas-neformaliojo ugdymo priemonė“ susidėjęs iš
mokymo kursų, konsultacijų ir praktinių užduočių bei nacionalinės konferencijos skirtos sporto
specialistams iš sporto mokyklų, savivaldybių, asociacijų ir pan. Demokratiškumo projektus ir struktūrinį
dialogą stiprinantis „Media wake up: young people take part in a structured dialogue“ procesas susidėjo iš
dviejų nacionalinių ir vienų tarptautinių mokymo kursų bei konsultacijų. Ilgalaikė mokymo programa
skirta verslumui ir kūrybiškumui ugdymui kaimiškose vietovėse gyvenantiems jauniems žmonėms ir su
jaunimu dirbantiems buvo sudaryta iš dviejų nacionalinių mokymo kursų ir konsultacijos periodo.
Visi vykdyti renginiai atitiko Europos Komisijai teiktą „Workplan“ bei „Training and cooperation
plan“. Taip yra įgyvendinami pagrindiniai ES programos „Veiklus jaunimas“ tikslai, prioritetai,
padedama užmegzti tarptautinius ryšius, prisidedama prie darbo su jaunais žmonėmis ir neformaliojo
ugdymo plėtros ir kokybės.
2012 metais Įstaiga daug dėmesio skyrė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pasiruošimui.
Agentūros darbuotojai dalyvavo darbiniuose susitikimuose Lietuvoje bei užsienyje, surengti mokymai
jauniems žmonėms bei tarpinstitucinis susitikimas Lietuvoje.
2012 m. įgyvendintų mokomojo pobūdžio renginių sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2012 m. sausio 16-17 d., regioninių konsultantų susitikimas.
2012 m. sausio 20-24 d., mokymo kursai DIMensija.
2012 m. sausio 25-28 d., tarptautinių jaunimo mainų įvertinimo seminaras.
2012 m. sausio 30 - vasario 3 d., EST savanorių vidurio įvertinimo seminaras.
2012 m.sausio 25-27 d., mokymo kursai EST savanoriams prieš išvykstant savanoriauti
2012 m.vasario 2-4 d., ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas mugėje „Mokymasis.
Studijos. Karjera", Litexpo rūmai.
2012 m.vasario 8-11 d., mokymo kursai jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“ nariams.
2012 m. kovo 8-9 d., metinis EST organizacijų susitikimas, Vilnius.
2012 m. kovo 13-17 d., mokymo kursai EST savanoriams „Mid-term“.
2012m. kovo 28 d. - balandžio 1 d., mokymo kursai EST savanoriams „Mid-term“.
2012m. kovo 30 d. – balandžio 2 d., įvertinimo seminaras jaunimo iniciatyvų organizatoriams.
2012 m. birželio 21 d. Konferencija – seminaras „Sportas – neformaliojo ugdymo priemonė“.
2012 m. birželio 17-20 d. Mokymo kursai apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai.
2012 m. birželio 1- 6 d.Tarptautiniai mokymo kursai „121“.
2012 m. gegužės 19-23 d. Mokymo kursai kūrybiškumo ir verslumo ugdymui (ilgalaikės mokymų
programos "Socialinis aktyvumas ir verslumas kaime“ I dalis).
2012 m. balandžio 2-6 d. Mokymo kursai „Sportas - neformaliojo ugdymo priemonė“.
2012 m. balandžio 11 d. Konferencija apie neformaliojo ugdymo metu įgytas kompetencijas.
2012 m. balandžio 13-17 d. Mokymo kursai „Media wake up: young people take part in
structured dialogue“.
2012 m. balandžio 24-29 d.Tarptautiniai mokymo kursai „ATOQ“.
2012 m. gegužės 25-29 d. Mokymo kursai projektų organizatoriams „Jaunimo DIMensija“.
2012 m. balandžio 13-17 d. Mokymo kursai projektų organizatoriams „Jaunimo DIMensija“.
2012 m. balandžio 26-29 d.Mokymo kursai EST savanoriams „Mid-term“.
2012 m. liepos 13-17 d. mokymo kursai „Jaunimo DIMensija“.
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24. 2012 m. liepos 22-26 d. vidurio tarnybos įvertinimo susitikimas EST savanoriams.
25. 2012 m. liepos 26 d. parengiamasis susitikimas renginiui Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
metu.
26. 2012 m. rugpjūčio 24-26 d. Seminaras išvykstantiems EST savanoriams.
27. 2012 m. rugpjūčio 26-27 d. parengiamasis susitikimas tarptautiniams mokymo kursams „Value
the Difference: Youth Subcultures“.
28. 2012 m. rugsėjo 10-13 d. Seminaras EST atvykusiems savanoriams.
29. 2012 m. rugsėjo 12-13 d. Mokymai savanorius priimančiai organizacijai - Kauno vaikų globos
namai „Atžalynas“.
30. 2012 m. rugsėjo 26 d. Konferencija LR Seime „Ar aš pažįstu jauną žmogų“, Vilnius (skirtas
dalinis finansavimas renginiui, kurį organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos).
31. 2012 m. rugsėjo 29 – spalio 3 d.ilgalaikė mokymo programa kūrybiškumo ir verslumo ugdymui
III dalis.
32. 2012 m. spalio 6-7 d. Buvusių EST savanorių metinis susitikimas.
33. 2012 m. spalio 8-11 d. tarptautinis Youthpass kontaktinių asmenų (koordinatorių) susitikimas,
Vilnius.
34. 2012 m. spalio 9-12 d. Seminaras atvykusiems EST savanoriams.
35. 2012 m. spalio 9-13 d. mokymo kursai „Media Wake Up“.
36. 2012 m. spalio 15 - 17 d. vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams.
37. 2012 m. spalio 30 - 31 d. mokymai savanorius priimančioms organizacijoms.
38. 2012 m. lapkričio 5-8 d. Seminaras atvykusiems EST savanoriams.
39. 2012 m. lapkričio 7-10 d. mokymo kursai naujoms EST organizacijoms.
40. 2012 m. lapkričio 19-24 d. tarptautiniai mokymo kursai „Value the Difference: Youth
Subcultures“.
41. 2012 m. lapkričio 24-27 d. įvertinimo seminaras ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunimo
mainų projektų organizatoriams.
42. 2012 m. gruodžio 4-5 d. tarptautinės savanorių dienos paminėjimo renginiai Vilniuje, Trakuose,
Kaune, Klaipėdoje, Kupiškyje, Jurbarke, Marijampolėje, Rietave.
43. 2012 m. gruodžio 7-11 d. mokymo kursai „Jaunimo DIMensija”.
44. 2012 m. gruodžio 13-14 d. ES programos „Veiklus jaunimas“ ir „Eurodesk Lietuva“ jaunųjų
žurnalistų tinklo susitikimas ir apdovanojimai.
45. 2012 m. gruodžio 15 d. ES programos „Veiklus jaunimas“ metinis mokymų vadovų tinkle
susitikimas.
Agentūros bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis agentūromis tarptautiniai mokymo
kursai užsienio šalyse
2012 m. Įstaiga siuntė 148 dalyvius į 64 tarptautinius renginius užsienio šalyse. 2011 m. į
renginius vyko 87 žmonės.
2012 m. pastebimas ženklus siunčiamųjų mokymo kursų didėjimas, kurį sąlygojo pasikeitusios
„Training and cooperation plan“ įgyvendinimo taisyklės bei padidėjęs biudžetas. Mokymo kursų skaičiaus
didėjimas sąlygoja didesnį darbo krūvį su tarptautiniais renginiais. Kita vertus, Įstaiga šį rodiklį vertina
pozityviai, nes vis daugiau jaunimo darbuotojų turi galimybę įgyti naujų įgūdžių, užmegzti ryšius
tarptautiniam bendradarbiavimui, rengti kokybiškesnius projektus.
Tarptautinių renginių, į kuriuos Įstaiga siuntė dalyvius 2012 m., sąrašas:
1. „Youth work reality in Armenia“, 2012 m. kovo 25-29 d., Armėnijoje. Dalyvių sk. 2.
2. „Impaction“, 2012 m. kovo 5-15 d., Latvijoje. Dalyvių sk. 1.
3. „European Citizenship, 2012 m. kovo 19-25 d., Italijoje. Dalyvių sk. 2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

„TICTAC“, 2012 m. kovo 10-16 d., Turkijoje. Dalyvių sk.1.
„Go East“, 2012 m. kovo 4-9 d., Ukrainoje. Dalyvių sk. 2.
„Build your frame“, 2012 m. kovo 7-11 d., Austrijoje. Dalyvių sk. 2.
Kontaktų užmezgimo seminaras „Work in progress“, 2012 m. vasario 29 d. – kovo 4 d., Danijoje.
Dalyvių sk. 2.
„Appetiser“, 2012 m. vasario 15-19 d., Rumunijoje. Dalyvių sk. 2.
„BiTriMulti“, 2012 m. vasario 22-26 d., Ispanijoje. Dalyvių sk. 2 .
„Hook up contact making seminar“, 2012 m. vasario 23-26 d., Airijoje. Dalyvių sk. 3.
„European citizenship in youth work“, 2012 m. vasario 6-12 d., Vokietijoje. Dalyvių sk. 2.
„Baltic TC for EVS mentors“, 2012 m. vasario 9-12 d., Latvijoje. Dalyvių sk. 4.
„ATOQ“, 2012 m. sausio 17-22 d., Vokietijoje. Dalyvių sk. 2.
Seminaras „Jaunimo politikos Europoje projektavimas. Kokia yra savivaldybių rolė?“, 2012 m.
birželio 13-14 d, Vokietija. Dalyvių sk.2.
Seminaras „Partnership building activity“, 2012 m. birželio 15-22 d., Rumunija. Dalyvių sk.1.
Mokymo kursai „Remove barriers of language“, 2012 m. birželio 11-17 d., Prancūzija. Dalyvių
sk. 1.
Mokymo kursai „SOHO - European Training Course for EVS Support People“, 2012 m. birželio
13-17 d., Vokietija. Dalyvių sk. 2.
Mokymo kursai „Let's meet the three cultures“, 2012 m. birželio 12-16 d., Bulgarija. Dalyvių sk.
1.
Mokymo kursai „European Citizenship in youth work“, 2012 m. birželio 11-17 d., Kroatija.
Dalyvių sk. 2.
Mokymo kursai „exCHANGE IT TOGETHER“, 2012 m. birželio 11-16 d., Slovakija.Dalyvių sk.
3.
Mokymo kursai „BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for Newcomers in Youth in
Action“, 2012 m. birželio 6-10 d., Prancūzija. Dalyvių sk. 5.
Mokymo kursai „Risk 'n' Roll TC!“, 2012 m. birželio 5-9 d., Jungtinė Karalystė. Dalyvių sk. 1.
Mokymo kursai „The Power of Non Formal Education and youth exchanges“, 2012 m. birželio 38 d., Šveicarija. Dalyvių sk.1 .
Kontaktų užmezgimo seminaras „CMS Outdoors“, 2012 m. birželio 4-8 d., Norvegija. Dalyvių sk.
2.
Seminaras „Urban solutions“, 2012 m. gegužės 29-birželio 2 d., Jungtinė Karalystė. Dalyvių sk. 1.
Mokymo kursai „To live is to learn – Self-directed learning as an approach towards life and
education training course“, 2012 m. gegužės 20-26 d., Islandija. Dalyvių sk. 1.
Mokymo kursai „How to Get in the Game - Strengthening Young Creative Entrepreneurship“,
2012 m. gegužės 16-21 d., Vokietija. Dalyvių sk. 2.
Mokymo kursai „Step in EuroMed: Challenges in Euromediterranean cooperation“, 2012 m.
gegužės 14-20 d., Portugalija. Dalyvių sk. 4.
Mokymo kursai „From idea to action“, 2012 m. gegužės 13-19 d., Ispanija. Dalyvių sk.1.
Seminaras „Youthpass beyond Youth in Action“, 2012 m. gegužės 13-16 d., Prancūzija. Dalyvių
sk. 1.
Mokymo kursai „YOUTH@WORK: Training Course on Youth Employment“, 2012 m. gegužės
7-13 d., Turkija.Dalyvių sk. 4.
Mokymo kursai „Appetiser“, 2012 m. gegužės 2-6 d., Norvegija. Dalyvių sk. 2.
Ekspertams susitikimas apie atvirą darbą su jaunais žmonėmis, 2012 m. gegužės 4-11 d.,
Vokietija. Dalyvių sk. 2.
Mokymo kursai „Listening to the Youngsters“, 2012 m. balandžio 24-29 d., Portugalija. Dalyvių
sk. 2.
Seminaras „National and EU Youth policies“, 2012 m. balandžio 24-26 d., Slovėnija. Dalyvių
sk.4.
Mokymo kursai „T-new“, 2012 m. balandžio 23-29 d., Gruzija. Dalyvių sk. 2.
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37. Mokymo kursai „Wadden Sea Youth Climate Training“, 2012 m. balandžio 23-28 d., Vokietija.
Dalyvių sk. 2.
38. Mokymo kursai „Get inspired“, 2012 m. balandžio 19-24 d., Lenkija. Dalyvių sk. 2.
39. Mokymo kursai „EUROMED ESSENTIALS: The Role of Religions in the EuroMediterranean
Cooperation Training“, 2012 m. balandžio 23-28 d., Malta. Dalyvių sk. 2.
40. Mokymo kursai „Finding DEMO“, 2012 m. balandžio 17-22 d., Suomija.Dalyvių sk.1.
41. Mokymo kursai „DemoPeople“, 2012 m. balandžio 17-22 d., Lenkija. Dalyvių sk. 2.
42. Kontaktų užmezgimo seminaras „European Rural Youth - Make New Contacts!“, 2012 m.
balandžio 10-15 d., Suomija. Dalyvių sk. 6.
43. Mokymo kursai „Get Involved“, 2012 m. balandžio 6-11 d., Jungtinė Karalystė. Dalyvių sk. 1.
44. Mokymo kursai „The Power of Non Formal Education NL - Cultural Diversity and Intercultural
Learning“, 2012 m. balandžio 1-6 d., Nyderlandai. Dalyvių sk. 2.
45. Mokymo kursai „RLB TC - Removing the linguistic barriers in English within intercultural
communication“, 2012 m. balandžio 1-7 d., Prancūzija. Dalyvių sk. 2.
46. Mokymo kursai „ChancE Training“, 2012 m. rugsėjo 16-22 d., Adrasan, Turkija,. Dalyvių sk. 1.
47. Mokymo kursai „Participation and new organisations“, 2012 m. rugsėjo 30 – spalio 6 d.,
Madridas, Ispanija. Dalyvių sk. 5.
48. Mokymo kursai „Get in Net“, 2012 m. spalio 9-14 d., Atėnai, Graikija. Dalyvių sk. 1.
49. Mokymo kursai „Initiation to Video with Youth groups“, 2012 m. spalio 8-13 d. Eisenborn,
Liuksemburgas.
50. Konferencija „InterCITY“, 2012 m. spalio 10-12 d., Leipcigas, Vokietija. Dalyvių sk. 7.
51. Mokymo kursai „Power of Non-formal Education“, 2012 m. spalio 20-25 d., Viena, Austrija.
Dalyvių sk.1.
52. Mokymo kursai „SOHO“, 2012 m. spalio 23-27 d., Navara, Ispanija. Dalyvių sk.1.
53. Mokymo kursai „Appetiser“, 2012 m. spalio 24-28 d., Briuselis, Belgija. Dalyvių sk.1.
54. Seminaras „Focus in Positive Youth policies and practicies“, 2012 m. spalio 28-30 d.,
Roterdamas, Nyderlandai. Dalyvių sk. 3.
55. Seminaras „Youth cooperation beoynd borders“, 2012 m. spalio 28-30 d., Baku, Azerbaidžanas.
Dalyvių sk. 1.
56. Pažintinė kelionė „Youth work reality in Georgia“, 2012 m. lapkričio 4-10 d., Gruzija. Dalyvių
sk. 2.
57. Mokymo kursai „HELLO“, 2012 m. lapkričio 6-11 d., Sigulda, Latvija. Dalyvių sk. 4.
58. EST ryšių užmezgimo seminaras „Include Us“, 2012 m. lapkričio 13-17 d., Nidau, Šveicarija.
Dalyvių sk. 2.
59. Seminaras „Media Wake Up“, 2012 m. lapkričio 13-18 d., Briuselis, Belgija. Dalyvių sk. 8.
60. Mokymo kursai „Newcomer in EVS“, 2012 m. lapkričio 14-19 d., Bona, Vokietija. Dalyvių sk. 2.
61. International Award Forum, 2012 m. lapkričio 21-25 d., Malta. Dalyvių sk. 2.
62. Mokymo kursai „Turn me On! Youth participation and media literacy”, 2012 m. lapkričio 24-30
d., Eisenborn, Liuksemburgas. Dalyvių sk. 3.
63. Mokymo kursai “BiTriMulti”, 2012 m. lapkričio 28-gruodžio 2 d., Edinburgas, JK. Dalyvių sk. 2.
64. Ryšių užmezgimo seminaras diskriminacijos tema, 2012 m. gruodžio 11-15 d., Stokholmas,
Švedija. Dalyvių sk.1
PASTABA: išsamesnė Įstaigos veiklos apžvalga bus pateikta leidinyje „Veiklus jaunimas“ Lietuvoje
2012 m. (tinklalapio skyrius „Veiklos ataskaitos“, http://www.jtba.lt/veiklos_ataskaitos).

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
2012 m. Įstaigos finansavimo šaltiniai
2012 m. programos „Veiklus jaunimas“ administravimas:
Europos Sąjungos lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Iš viso, Lt

596996
344000
940996

2012 m. lėšų panaudojimas ES programai „Veiklus jaunimas“:
2012 m. gautas projektų finansavimas iš ES
9343770
2012 m. projektų finansavimui Lietuvoje išleista
(suteiktų subsidijų) suma

7767037

* 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

Litais

Darbo užmokestis (12
darbuotojų)
Socialinio draudimo įmokos
Garantinis fondas
Išlaidos komandiruotėms ( Lietuvoje ir užsienyje)
Ryšių išlaidos (telefonai,
internetas)
Ekspertų paslaugos, organizacijų akreditavimas
ISO
Leidybos išlaidos
Reklamos išlaidos
Patalpų nuomos išlaidos
Komunalinės išlaidos
Kitos išlaidos
Iš viso
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508754
157519
1018
67252
17865
29769
2925
8991
1335
60000
39022
46513
940963

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), dvi buhalterės (projektų finansinių ataskaitų tikrinimas), viena
buhalterė-bendrosios veiklos koordinatorė (projektų finansinių ataskaitų tikrinimas bei viešųjų pirkimų
organizavimas, ekspertų darbo koordinavimas, Kokybės vadybos sistemos priežiūra ir kontrolė), 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 2012 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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