
             

2021 m. METINIS PRANEŠIMAS 

 

Lėšos  Gauta 2300 

Išleista 0 

Programos vykdytojai Viso: 1 

Nuo 14 m. iki 29 m. 0 

Programos dalyviai Viso: 0 

Nuo 14 m. iki 29 m. 0 

Socialiai remtinų 0 

Įvykdytų renginių Viso: 0 

Konferencijos 0 

Mokymai 0 

Konsultacijos 0 

Diskusijos 0 

Stovyklos 0 

Kiti renginiai (įrašyti) - 

Leidyba Informaciniai 0 

Metodiniai 0 

Kiti (įrašyti) - 

Kita informacija  Viso: 14m. - 29m. 

Konsultuotų ir informuotų asmenų 0 0 

Dalyvavo savanorių 0 0 

Į JO įsitraukė naujų narių 0 0 

 

I. Įvertinkite, kaip pavyko pasiekti norimą rezultatą: 

Planuo

tos 

lėšos 

Fakti

škai 

išleist

os 

lėšos 

Planuoti darbai 
Faktiškai atlikti 

darbai 

Lėšų per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

nepanaudoji

mo 

priežastys ir 

tolesni 

veiksmai 

joms 

pašalinti 

175 0 

1. Vidiniai SJOT organizacijų – narių 

mokymai; 

1.1. Nuolatinės konsultacijos  

organizacijoms – narėms ir 

kitoms organizacijoms, siekiant 

suteikti joms reikiamą pagalbą 

ir informaciją. 

1.2. Nuolatiniai susitikimai ir 

diskusijos SJOT biure su 

organizacijų vadovais ir 

atstovais, siekiant kelti jų 

kompetencijas ir išsigryninti jų 

poreikius. 

1.3. Per metus bus įgyvendinti du 

informacinio pobūdžio 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 



renginiai SJOT 

organizacijoms – narėms, 

siekiant informuoti 

organizacijas apie vykdomas 

„Apskrito stalo“ veiklas. 

1.4. Per metus bus suorganizuoti 

dveji mokymai 

organizacijoms ir jaunimui, 

siekiant ugdyti naujus lyderius 

ir kelti jų kompetencijas. 

 

325 0 2. Vidiniai SJOT biuro mokymai; 

Siekiant kokybiško ir sklandaus jaunimo 

politikos formavimo Jonavoje ir SJOT 

veikimo bus formuojama nauja SJOT biuro 

komanda. Siekdami palaikyti aukštą biuro 

savanorių kompetencijų lygi bus 

organizuojami mokymai ir individualios 

konsultacijos naujai suformuotai biuro 

komandai, kuriu metu apmokysime naują 

komandą. Vėliau sieksime išanalizuoti 

kiekvieno savanorio darbų atlikimo kokybę, 

kelsime žinias, reikiamas kelti darbo 

efektyvumą ir produktyvumą, išsikelsime 

esamas darbo problemas ir tobulinsime 

kiekvieno biuro savanorio kompetenciją 

taip siekdami užtikrinti kokybišką darbų 

tęstinumą. Taip pat stengsimės užtikrinti, 

kad kiekvienas to norintis savanoris gautų 

0,25 papildomą balą stojant į aukštąsias 

mokyklas už savanorišką veiklą . 

 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 

100 0 3. Dalyvavimas Jonavos r. savivaldybės 

sudarytose tarybose, darbo grupėse; 

3.1. Aktyvus dalyvavimas ir jaunų 

žmonių nuomonės 

atstovavimas Jonavos r. 

savivaldybės jaunimo reikalų 

taryboje; 

3.2. Jaunų žmonių nuomonės ir 

poreikių atstovavimas Jonavos 

r. savivaldybėse sudarytose 

įvairių sričių darbo grupėse, 

kaip: Kultūros ir meno taryba, 

Vietos veiklos grupė ir kt. 

3.3. Bus teikiami SJOT siūlymai, 

pozicijos ir rekomendacijos 

padėsiantys formuoti Jonavos r. 

jaunimo politiką 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 



400 0 4. Pavasario forumas; 

Pavasario forumas yra tradicinis Jonavos r. 

„Apskrito stalo“ renginys, kurio metu 

vyksta vienos dienos mokymai ir 

visuotinis organizacijų – narių 

susirinkimas.  

 

Mokymų metu organizacijos – narės gaus 

galimybę teikti siūlymus ir kartu sudarinėti 

pozicijas, kurios bus teikiamos Jonavos r. 

savivaldybei. Taip pat per mokymus atvykę 

lektoriai kels jaunimo motyvaciją, 

kompetencijas ir darbo kokybiškumą. 

 

Visuotinio susirinkimo metu organizacijos 

– narės rinks naujus SJOT organus, tvirtins 

perengtas pozicijas, rezoliucijas ir vidinius 

SJOT dokumentus. Priima svarbius 

sprendimus, padedančius formuoti jaunimo 

politiką Jonavos r. Siekiant kokybiškai 

pasirengti ateinančiam visuotiniam 

susirinkimui bus rengiamias vadovų 

klubas organizacijų – narių vadovams. 

 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 

340 0 5. Rudens Asamblėja; 

Rudens Asamblėja - dvejų dienų renginys, 

kurį sudaro vienos dienos mokymai ir 

visuotinio organizacijų – narių 

susirinkimas.  

 

Mokymų metu dalyviai dirba darbo grupėse 

ties pasiūlymais, pozicijomis, 

rekomendacijomis, teikiamų dokumentų 

modifikavimu, taip pat  diskutuos 

tarpusavyje jaunimui aktualiai klausmais ir 

dėlios „Apskrito stalo“ ateities planus, 

nustatys prioritetines sritis. 

 

Prieš visuotinį organizacijų – narių 

susirinkimą yra organizuojamas vadovų 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 



klubas organizacijų – narių vadovams ir 

jų atstovams susipažinti su teikiamais 

dokumentais bei visuotinio susirinkimo 

klausimais ir tvarka. Visuotinio susirinkimo 

metu priimami sprendimai, padėsiantys 

toliau kokybiškai formuoti jaunimo politiką 

Jonavos r. 

 

175 0 6. „Pašnekesiai“; 

Šis renginys bus tęstinis, vyksiantis per 

visus metus. Mažiausiai kartą per ketvirtį 

bus kviečiami asmenys 14 – 29 metų atvykti 

į SJOT biurą, kuriame vyks diskusijos apie 

aktualius jaunimo klausimus, įvairūs 

žaidimai, socializacijos, pokalbiai su 

kviestiniais svečiais. Taip sieksime suartinti 

ir sustiprinti ryšį su jaunimu. Šie renginiai 

kels jaunų žmonių motyvaciją bei gerins jų 

emocinę aplinką. Tai parodys, jog jaunimo 

organizacijos nėra uždaros ir jaunimas yra 

visada laukiamas. Tikimės, jog tai atneš 

daug naujų idėjų, kurių įgyvendinimas 

padės Jonavai tapti jaunimui draugišku 

miestu.  

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 

325 0 7. SJOT atvirumo didinimas ir 

viešinimas; 

Siekiant platesnio Jonavos r. „Apskrito 

stalo“ viešinimo, jaunimo įtraukimo ir 

informacijos perdavimo bus gerinamas 

socialinių tinklų įvaizdis tobulinamas ir 

skelbiamų nuotraukų bei straipsnių kokybė, 

samdomi fotografai ir kuriamas glaudus 

bendradarbiavimas su vietos žiniasklaida.  

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 

60 0 8. Jaunimo tyrimai; 

Bus atliekami ir analizuojami du jaunimo 

tyrimai.  

Vienas iš jų – kiekvienais metais rengiamas 

tyrimas „Jaunimo situacijos 

problematikos tyrimas“, kuris leis matyti 

kaip kokybiškai ir efektyviai atliekamas 

SJOT ir jaunimo organizacijų darbas 

Jonavos r., kokios yra vyraujančios jaunimo 

problemos Jonavoje.  

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 



Kitas jaunimo tyrimas bus skirtas jaunimo 

organizacijoms siekiant išsiaiškinti, kokios 

yra jų stagnacijos, žlugimo ir narių 

praradimo priežastys. 

400 0 9. Padėkos vakaras. „Auskinės gulbės“ 

apdovanojimai 

Tradicinis „Apskirto stalo“ renginys, kurio 

metu yra suburiami visi jaunimui nusipelnę 

žmonės ir institucijų atstovai. Renginio 

metu yra kuriamas glaudus ryšys tarp 

jaunimo, NVO ir vietos valdžios. Yra 

padėkojama visiems, kurie prisideda prie 

jaunimo politikos įgyvendinimo Jonavoje ir 

jaunimo idėjų įgyvendinimo bei 

puoselėjimo. 

NEĮGIVENDINTA 

Veiklos 

neįgyvendinto

s dėl 

sustojusios 

organizacijos 

veiklos. 

 

I. Pateikite informaciją, kaip Jūsų įvykdyta veikla prisideda prie jaunimo politikos 

įgyvendinimo: - 

II. Problemos, su kuriomis susidūrėte įgyvendindami veiklas: - 

III. Pasiūlymai, kaip spręsti iškilusias problemas: - 
 

__________________________________ 


