Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir
institucinės paramos programų finansavimo
2009 metais konkurso nuostatų
1 priedas

Paraiškos registracijos Nr.
(pildo JRD darbuotojas)

PARAIŠKA DALYVAUTI JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2009 METAIS FINANSUOJAMŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ POTENCIALO
PLĖTOJIMO IR INSTITUCINĖS PARAMOS PROGRAMŲ KONKURSE

1. Organizacijos pavadinimas, teisinis statusas (asociacija)

2. Programos pavadinimas

3. Prašoma suma
Bendra programos suma
Iš jų: Iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – JRD) prašoma suma
Kiti programos finansavimo šaltiniai (nurodyti):
...
Tikimasi gauti iš (nurodyti šaltinį):
...

Lt

%
100

4. Organizacijos duomenys
Juridinio asmens kodas
Būstinės adresas
Miestas, rajonas ir pašto indeksas
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)
Faksas (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninis paštas
Interneto puslapis
Banko duomenys (pavadinimas, kodas,
atsiskaitomosios sąskaitos numeris)
5. Programos vykdytojai
Bendras programos vykdytojų skaičius
Programos vadovo vardas, pavardė
Telefonas
Elektroninis paštas
Programos vykdytojų sąrašas
Vardas, pavardė
Kontaktai

Programos vykdytojų nuo 14 iki 29 metų skaičius

Gimimo data

...
6. Organizacijos narystė nacionalinėje jaunimo organizacijoje (nurodykite organizaciją ir narystės tipą)
7. Organizacijos narystė tarptautinėje organizacijoje (nurodykite organizaciją ir narystės tipą)
8. Organizacijos registravimo data, vieta, dokumento Nr. (jei reikia, pateikite papildomus dokumentus)
9. Bendras organizacijos 2008 metų biudžetas (tūkst. Lt):
9.1. Organizacijos lėšos, gautos iš JRD 2008 metais:
9.2. Organizacijos disponuotų lėšų, 2008 metais gautų iš kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų:
9.3. Organizacijos turimi ištekliai, susiję su programos įgyvendinimu:
9.4. Kiti finansavimo šaltiniai (tarptautiniai, privatūs ir kt.):
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10. Žmogiškieji ištekliai:
Visu etatu dirbantys asmenys, skaičius
Ne visu etatu dirbantys asmenys, skaičius
Į veiklą įtrauktų savanorių skaičius
11. Kiti ištekliai:
Patalpos
Organizacinė technika
Ryšio priemonės
Kita
12. Organizacijos nariais gali būti:

Fiziniai asmenys
Juridiniai asmenys

13.1. Deklaracija apie organizacijos narius – fizinius asmenis

Iki 14 m.

Nuo 14 iki
29 m.

Nuo 29 m.

Iš viso

Esamas organizacijos narių skaičius
Iš jų 2008 m. naujai priimtų narių – fizinių asmenų skaičius
Iš jų 2008 m. iš išėjusių narių – fizinių asmenų skaičius
Arba
Narių
skai-čius

13.2. Deklaracija apie organizacijos narius – juridinius asmenis
Eil.
Pavadinimas
Reg. kodas
Nr.

Adresas

Vadovo vardas,
pavardė

Telefonas,
el. paštas

13.3. Organizacijos struktūrinių padalinių sąrašas
Eil.
Pavadinimas
Reg. kodas
Nr.
(jei turi)

skai-čiusNarių

1.
...

Adresas,
savivaldybė

Vadovo vardas,
pavardė

Telefonas,
el. paštas

1.
...
13.4. Deklaracija apie organizacijos padalinių, juridinių narių priklausymą regioninėms jaunimo organizacijų taryboms
Eil. Juridinio nario, padalinio pavadinimas
Regioninės jaunimo organizacijos pavadinimas, kuriai
Nr.
priklauso organizacijos juridinis narys arba padalinys
1.
...
14. Jaunimo organizacijos tarybos kolegialaus valdymo organo narių sąrašas
Eil. Vardas, pavardė
Gimimo
Gyvenamoji vieta
nr.
data
1
...
15. Organizacijos 2008 metais vykdytos programos
Programos pavadinimas
Programos vadovas

Telefonas, el. paštas

Programos tikslas, pasiekti
rezultatai

Programos partneriai

16. Aprašykite organizacijos veiklos reikalingumą ir naudingumą visuomenei (ne daugiau kaip 150 žodžių)
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17. Bendras programos dalyvių skaičius:
Programos dalyvių nuo 14 iki 29 metų skaičius:
Kokiu būdu dalyviai bus pritraukiami į programą?
18. Ar turite programos partnerių? (Taip / Ne) (Toliau pateiktą lentelę pildyti, jei atsakymas „taip“)
Organizacijos ar
Būstinės adresas
Kontaktiniai asmens
Bendradarbiavimo
Glaustai apibrėžkite
institucijos
duomenys (tel., el. paštas)
statusas
organizacijos ar
pavadinimas
(bendradarbiavimo
institucijos vaidmenį
sutartis, planuojama programoje
susisiekti ar pan.)

19. Išvardinkite apskritis ir savivaldybes, kurių gyventojams skiriama programa
Apskritys:
Savivaldybės:
20. Duomenys iš dokumento, patvirtinančio jaunimo organizacijos strategijos priėmimą
Organizacijos valdymo organas,
Kas rengė organizacijos strategiją?
kuriame buvo patvirtinta strategija

Strategijos
patvirtinimo data

21. Papildoma informacija apie programą:

22. Būtina pateikti:













Organizacijos antspaudu patvirtintą ir išspausdintą paraišką, pasirašytą organizacijos vadovo, programos vadovo bei
vadovo paskirto asmens, atsakingo už finansinę veiklą;
elektroninę paraiškos versiją;
jaunimo organizacijos narių – fizinių asmenų sąrašą, kuriame būtų nurodytas jaunimo organizacijos nario – fizinio
asmens eilės numeris, vardas ir pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninis paštas, taip pat per
paskutinius metus naujai priimtų ir išėjusių organizacijos narių – fizinių asmenų skaičius;
dokumentus, įrodančius narystę tarptautinėje(-ėse) organizacijoje(-ose);
patvirtintą nuoseklų strategijos priemonių planą dvejiems metams į priekį;
2009 m. išsamų veiklos planą pagal šių nuostatų 2 priedą;
nepriklausomų auditorių finansinės veiklos įvertinimą (jei turi);
bendradarbiavimo statusą patvirtinančius dokumentus (jei turi);
Jaunimo organizacija, pirmą kartą JRD teikianti paraišką, papildomai turi pateikti šiuos jaunimo organizacijos antspaudu
ir vadovo parašu patvirtintus dokumentus:
o jaunimo organizacijos registracijos Lietuvos Respublikoje pažymėjimo kopiją;
o jaunimo organizacijos įstatų kopiją.
Sutinku / nesutinku, kad programos įvertinimo informacija būtų skelbiama viešai.
Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramą, įsipareigoju informuoti Departamentą, kaip vykdomas projektas,
bei pateikti galutinę ataskaitą iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Organizacijos vadovas
Programos vadovas
A.V.
Programos finansininkas

______________________
(Parašas)

____________________
(Vardas, pavard )

______________________
(Parašas)

____________________
(Vardas, pavard )

______________________
(Parašas)

____________________
(Vardas, pavard )

Prašome atidžiai užpildyti visus paraiškos laukus, nes galioja tik visiškai užpildyta paraiška. Paraiška ir papildomos
medžiagos egzempliorius turi būti tvarkingi, išspausdinti, surišti, puslapiai sunumeruoti.

________________
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Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės
paramos programų finansavimo 2009 metais konkurso
nuostatų
2 priedas

2009 m. veiklų planas
Organizacijos pavadinimas:
Programos pavadinimas:
Trumpalaikiai
tikslai/Uždaviniai

Laukiami Veikla
rezultatai

Metodai

Mėnesiai

1 tikslas

Strateginis
tikslas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Iš
JRD

Reikalingos lėšos

Iš
JRD

12

2 tikslas

1

Reikalingos lėšos

Administracinės lėšos
Paskirtis

Mėnesiai

Apmokėjimas už darbą
Patalpų išlaikymas
Ryšio išlaidos
Kita
_____________________
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Atsakingi
žmonės

