
2020 m. METINIS PRANEŠIMAS 

 

Įvykdytų renginių Viso: 62 

Konferencijos - 

Mokymai 2 

Konsultacijos 14 

Diskusijos 8 

Stovyklos - 

Kiti renginiai (įrašyti) 3 Jonavos r. jaunimo 

reikalų tarybos 

posėdžiai, 1 vadovų 

klubas, 1 visuotinis 

organizacijų – narių 

susirinkimas, 2 jaunimo 

tyrimai, 30 darbo grupių, 

1 informacinis renginys. 

Leidyba Informaciniai - 

Metodiniai - 

Kiti (įrašyti) - 

Kita informacija  Viso: 14m. - 29m. 

Konsultuotų ir informuotų asmenų 16 16 

Dalyvavo savanorių 6 6 

Į JO įsitraukė naujų narių 1 1 

 

I. Įvertinkite, kaip pavyko pasiekti norimą rezultatą: 

Planuoti darbai Faktiškai atlikti darbai 

Lėšų per ataskaitinį laikotarpį 

nepanaudojimo priežastys ir 

tolesni veiksmai joms pašalinti 

1. Vidiniai SJOT 

organizacijų –narių 

mokymai 

1.1. 2 pasiruošiamosios darbo 

grupės; 

1.2. 10  konsultacijų 

organizacijoms – narėms; 

1.3. 2 informaciniai renginiai; 

1.4. 1 išvadinė darbo grupė. 

 

1. Vidiniai SJOT 

organizacijų – narių 

mokymai 

1.1. 1 pasiruošiamoji darbo 

grupė; 

1.2. 10 konsultacijų 

organizacijoms – 

narėms; 

1.3. - 

1.4. - 

 

 

Paskelbtas visuotinis 

karantinas (2020. 03 – 2020. 

06 ir 2020. 11 – 2020.12) dėl 

COVID-19 pandemijos 

sustabdė veiklų vykdymą 

gyvai. Sprendimo būdas: 

veiklas vykdyti nuotoliniu 

būdu. 

2. Vidiniai SJOT biuro 

mokymai 

2.1. 2 pasiruošiamosios darbo 

grupės; 

2.2. 2 mokymai; 

2.3. 3 diskusijos; 

2.4. 4 darbo grupės mokymų 

metu; 

2.5. 1 aptariamoji darbo grupė. 

 

2.  Vidiniai SJOT biuro 

mokymai 

2.1. 2 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

2.2. Mokymai apie 

efektyvų ir sklandų 

renginių organizavimą, 

mokymai apie pozicijų 

rašymą; 

2.3. 3 diskusijos (apie 

darbo rezultatus, 

komandiškumą, 

 



bendradarbiavimo 

gerinimą, vidinę 

atmosferą, savirealizacijos 

galimybes); 

2.4. 4 darbo grupės 

mokymų metu (renginių 

įgyvendinimo 

simuliacijos, pozicijų 

rašymas); 

2.5. 1 aptariamoji darbo 

grupė. 

 

3. Jonavos r. Savivaldybės 

sudarytos darbo grupės, 

tarybos 

3.1.Dalyvavimas posėdžiuose 

atstovaujant jaunimo ir su 

jaunimu dirbančias 

organizacijas. 

 

3. Jonavos r. 

Savivaldybės sudarytos 

darbo grupės, tarybos 

3.1. Dalyvavimas 2 

Jonavos r. jaunimo reikalų 

tarybos posėdžiuose ir 1 

Jonavos r. jaunimo reikalų 

tarybos konsultacijoje. 

 

Paskelbtas visuotinis 

karantinas (2020. 03 – 2020. 

06 ir 2020. 11 – 2020.12) dėl 

COVID-19 pandemijos 

sustabdė veiklų vykdymą 

gyvai. Sprendimo būdas: 

veiklas vykdyti nuotoliniu 

būdu 

4. „Pavasario forumas“ 

4.1. 3 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

4.2. 1 mokymai; 

4.3. 1 visuotinis organizacijų 

- narių susirinkimas; 

4.4. 1 vadovų klubas; 

4.5. 1 diskusija; 

4.6. 1 aptariamoji darbo 

grupė. 

4. „Pavasario forumas“ 

4.1. 3 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

4.2. -; 

4.3. 1 visuotinis 

organizacijų – narių 

susirinkimas; 

4.4. 1 nuotolinis vadovų 

klubas; 

4.5. 3 darbo grupės 

„Pavasario forumo“ metu 

(2 pozicijų rašymui, 1 

JonAS strategijos 

kūrimui); 

4.6. 1 diskusija apie 

problemines sritis Jonavos 

r.; 

4.7. 1 aptariamoji darbo 

grupė. 

 

 

5. “Rudens asamblėja” 

5.1. 3 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

5.2. 1 mokymai; 

5.3. 1 vadovų klubas; 

5.4. 1 visuotinis organizacijų 

– narių susirinkimas; 

5.5. 2 darbo grupės mokymų 

metu; 

5.6. 1 aptariamoji darbo 

grupė. 

5. „Rudens asamblėja“ 

 

Neįvyko dėl paskelbto 

visuotinio karantino dėl 

COVID-19 pandemijos. 

 

Paskelbtas visuotinis 

karantinas (2020. 03 – 2020. 

06 ir 2020. 11 – 2020.12) dėl 

COVID-19 pandemijos 

sustabdė veiklų vykdymą 

gyvai. Sprendimo būdas: 

veiklas vykdyti nuotoliniu 

būdu 



 

6. “Popietės su jaunimu” 

6.1. 8 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

6.2. 1 informacinis renginys; 

6.3. 4 diskusijos; 

6.4. 4 konsultacijos ir 

susitikimai su Jonavos r. 

jaunimu; 

6.5. 2 refleksinės darbo 

grupės. 

 

6. „Popietės su jaunimu“  

6.1. 8 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

6.2. 1 informacinis 

renginys apie sveiką 

gyvenseną; 

6.3. 3 diskusijos; 

6.4. 4 konsultacijos ir 

susitikimai su Jonavos r. 

jaunimu; 

6.5. 2 refleksinės darbo 

grupės. 

 

Paskelbtas visuotinis 

karantinas (2020. 03 – 2020. 

06 ir 2020. 11 – 2020.12) dėl 

COVID-19 pandemijos 

sustabdė veiklų vykdymą 

gyvai. Sprendimo būdas: 

veiklas vykdyti nuotoliniu 

būdu 

7. Jaunimo tyrimai 

7.1. 2 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

7.2. 2 jaunimo tyrimai; 

7.3. 1 refleksinė darbo grupė 

su organizacijomis – 

narėmis. 
 

7. Jaunimo tyrimai 

7.1. 2 pasiruošiamosios 

darbo grupės; 

7.2. 1 Jonavos r. jaunimo 

probleminių sričių 

nustatymo apklausa 2020 

m., 1 Jonavos r. jaunimo 

psichologinės būsenos 

nustatymo apklausa 2020 

m.; 

7.3. Neįvyko dėl paskelbto 

visuotinio karantino. 

 

 

8. SJOT atvirumo didinimas 

ir viešinimas; 

8.1. 2 informaciniai leidiniai; 

8.2. 1 mokymai; 

8.3. 3 darbo grupės situacijos 

analizei ir tobulinimui; 

8.4. 1 diskusija. 

 

8. SJOT atvirumo 

didinimas ir viešinimas; 

8.1. – 

8.2. – 

8.3. 3 darbo grupės 

situacijos analizei ir 

tobulinimui; 

8.4. Diskusija apie 

viešinimo ir socialinių 

tinklų būklę ir jos 

gerinimą. 

 

Paskelbtas visuotinis 

karantinas (2020. 03 – 2020. 

06 ir 2020. 11 – 2020.12) dėl 

COVID-19 pandemijos 

sustabdė veiklų vykdymą 

gyvai. Sprendimo būdas: 

veiklas vykdyti nuotoliniu 

būdu 

 

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

įgyvendinimo:  

Konsultacijos JonAS organizacijoms – narėms stiprina jaunimo organizacijų ir jų 

savanorių įgūdžius, skatina organizuoti renginius. Mokymai JonAS savanoriams stiprina esamas 

žinias ir suteikia naujų, kurios ilgainiui pagerina renginių, skirtų organizacijų -narių vienijimui, 

stiprinimui ir atstovavimui, kokybę. JonAS atstovai dalyvaudami Jonavos r. jaunimo reikalų tarybos 

posėdžiuose atstovauja Jonavos r. jaunimo nuomonę ir dalyvauja sprendimų priėmime, kurie gerina 

Jonavos r. jaunimo situaciją mieste. „Pavasario forumo“ metu buvo kuriama nauja JonAS strategija 

ateinantiems ketveriems metams, šioje strategijoje nusimatytos prioritetinės veiklos sritys pačių 

organizacijų – narių, tai leis kryptingai siekti geresnės ateities Jonavos jaunimui. Taip pat kitose 

dvejose darbo grupėse buvo kuriamos pozicijos JonAS organizacijų – narių savanorių, tai leidžia 

mums suprasti, ko iš tikrųjų nori Jonavos jauni žmonės. Visuotinio organizacijų – narių susirinkimo 



metu buvo patvirtinti nauji įstatai ir išrinkta JonAS kontrolės komisija, tai reikalinga sklandžiam ir 

skaidriam organizacijos darbui vykti. „Popietės su jaunimu“ renginių metu buvo pristatoma jauniems 

žmonėms, kas yra jaunimo organizacijos, kokią naudą jos teikia, buvo diskutuojama apie jaunimo 

savanorystės ir darbo galimybes Jonavoje, emocinę ir fizinę sveikatą. Buvo paskelbtos 2 apklausos: 

pirmosios apklausos tikslas – nusistatyti problemines jaunimui sritis Jonavos r., o antrosios – nustatyti 

Jonavos jaunimo emocinės gerovės lygį Jonavos r. Šios apklausos bus apibendrintos ir išanalizuotos, 

iš jų rezultatų bus inicijuojamas  rekomendacijų ir pozicijų rašymas bei teikimas Jonavos r. 

savivaldybei. Visos šios veiklos prisideda prie JonAS pagrindinių funkcijų atlikimo – jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimo, vienijimo ir atstovavimo.   

II. Problemos, su kuriomis susidūrėte įgyvendindami veiklas:  

1) Didžiausia problema – visuotinis karantinas dėl COVID-19 pandemijos. Šis karantinas net kelis 

mėnesiu neleido vykdyti veiklų gyvai. Tai didžiulis iššūkis stengiantis išlaikyti savanorystės 

aktualumą ir organizacijų veiklumą bei įvaizdį. 

2)  Kita problema – jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Jonavos r. neveiklumas, tai 

sumažino dalyvių skaičių renginiuose.  

3) Trečioji problema – sumažėjusi JonAS savanorių motyvacija dirbti karantino metu. 

III. Pasiūlymai, kaip spręsti iškilusias problemas:  

1) Jei ir toliau bus sugriežtintas karantinas, renginius vykdyti kuo daugiau nuotoliniu būdu.  

2) Individualūs susitikimai ir konsultacijos su neveiklių jaunimo organizacijų atstovais ar 

žmonėmis, kurie pasiryžtų atgaivinti tas organizacijas. 

3) Rengti neformalius susitikimus su JonAS biuro savanoriais, siųsti juos į nacionalinių 

organizacijų vykdomus mokymus, konferencijas, susitikimus. Tai leistų pakelti savanorių 

motyvaciją dirbti. 

 


