Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugis ir darbo ministerijos
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

REZOLIUCIJA
DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO POTENCIALO PLĖTOJIMO IR
INSTITUCINĖS PARAMOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ
LiJOT Asamblėja Nr. 23, 2008 m. balandžio 25-27 d.
Druskininkai
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) įvertinusi Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) skelbtus „Jaunimo organizacijų potencialo
plėtojimo ir institucinės paramos programų“ bei „Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir
regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo programų“ finansavimo konkursus,
jų nuostatus, teikimo ir vertinimo tvarką, parengė siūlymus, kaip reikėtų tobulinti šias programas.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba siūlo:


konkursus paskelbti kiekvienais metais iki spalio 1 d.;



paraiškas konkursams priimti kiekvienais metais iki lapkričio 15 d.;



projektų įvertinimą balais ir finansuojamą sumą paskelbti per 5 darbo dienas po Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto patvirtinimo;



į Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos programų finansavimo
konkurso nuostatus įtraukti nacionalines skėtines jaunimo organizacijas, vienijančias juridinius
ar juridinius ir fizinius asmenis;



į galimų išlaidų sąrašą įtraukti (finansuoti) Registrų centro, audito, teisinių išlaidų, notaro ir kt.
išlaidas;



regioninių jaunimo reikalų tarybų skiriamus balus už narių skaičių pakeisti taip: 2 balai už ne
mažiau kaip 6 narius, 3 balai už ne mažiau kaip 12 narių, 4 balai už ne mažiau kaip18 narių, 5
balai už ne mažiau kaip 24 narius, 6 balai už ne mažiau kaip 30 narių;
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viešai paskelbti organizacijų pateiktų projektų įvertinimus;



programų konkursų nuostatuose įvardinti vertinimo kriterijus;



vertinimo formulė: (A (formalūs balai) + B (programos turinys)) x C (atsakomybė,
patikimumas)
o A (formalūs balai). Sudarytų 85 % A+B;
o B (programos turinys) Sudarytų 15 % A+B;
o C (atsakomybė, patikimumas). Gali būti nuo 0,5 iki 1 balo. Finansinių ataskaitų
pateikimas laiku (ketvirčiais, metinė) sudaro 2/6, veiklos ataskaitų pateikimas laiku
2/6, ar laiku įvykdyti visi kiti įsipareigojimai, kurie numatyti sutartyje 2/6;



jei programos turinys visiškai neatitinka programai keliamų tikslų – paraiška nevertinama.

Rezoliucijoje išdėstyti siūlymai tobulinti programas jaunimo organizacijoms suteiks daugiau
aiškumo, skaidrumo, skatins kokybę ir ugdys atsakingumą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Šarūnas Frolenko

Prezidentas
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