VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius
metus
Viešoji įstaigaJaunimo 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 įstatų nauja redakcija įregistruota 2014 m. liepos 10 d., 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 Gedimino pr. 28, 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);
6. koordinuoti Europos Sąjungos programos jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo
bendradarbiavimo projektams, ypač skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir
pažinimui nepalankioje aplinkoje.
Pagrindinis uždavinys – užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos
Sąjungos programose jaunimui - „Erasmus+“ jaunimo sritis (2014–2020) ir „Europos solidarumo korpusas“
(2018–2020).
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 neformaliojo ugdymo ir
tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas ir informacijos sklaida. 2010 m. gegužės 18 d.
patvirtinta sistemos atitiktis atnaujintam ISO 9001:2008 standartui. 2013 m. gegužės 18 d. sertifikatas
atnaujintas. Nuo 2016 m. gegužės 18 d. Įstaiga sertifikuota pagal naują Kokybės vadybos sistemos standartą
ISO 9001:2015. 2019 m. gegužės 18 d. sertifikatas atnaujintas. KVS sertifikatas patvirtina, kad organizacijos

veikla ir procesai atitinka standarto reikalavimus, valdymo sistema yra nuolat tobulinama, siekiant atitikti
klientų poreikius ir išlaikyti aukštą paslaugų kokybę.

ES PROGRAMŲ – „ERASMUS+“ (JAUNIMO SRITIS) BEI „EUROPOS SOLIDARUMO
KORPUSAS“ – ADMINISTRAVIMO VYKDYMAS IR ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 2019 METAIS
Darbas su paraiškomis 2019 m.
„Erasmus+“ jaunimo sritis
2019 m. Agentūra per tris skelbtus kvietimus iš viso gavo 320 paraiškų Erasmus+ jaunimo srities paraiškų
(88 paraiškos buvo finansuotos). Lyginant su 2018-ais, gauta apie 18,8 proc. mažiau paraiškų (2018 m. gautos
394 paraiškos). Pagrindinė priežastis – savanoriškos veiklos projektai nuo 2019 m. finansuojami tik „Europos
solidarumo korpuso“ programos lėšomis.






Vasario 12 dienos terminui gauta 120 projektų paraiškų,finansuoti26 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 845 028 Eur
Finansuotiems ir vykdomiems projektams skirta: 787 607 Eur
Balandžio 30 dienos terminui gautos 97 projektų paraiškos, finansuoti 29 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 847 155 Eur
Finansuotiems projektams skirta:773 290 Eur
Spalio 1 d. terminui gautos 103 projektų paraiškos, finansuoti 33 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1 261 929 Eur
Finansuotiems projektams skirta: 1 203 311 Eur

„Europos solidarumo korpusas“
2019 m. Agentūra per tris skelbtus kvietimus iš viso gavo 69 „Europos solidarumo korpuso“ projektų
paraiškas (46 paraiškos buvo finansuotos) ir 35 Kokybės ženklo paraiškas (Kokybės ženklas buvo suteiktas 21
organizacijai).Šį programa pradėta įgyvendinti 2018 m. ir tais metaisįvyko tik vienas paraiškų teikimo terminas
spalio 16 d., kurio metu buvo gautos 33 projektų paraiškos, finansuotas 21 projektas.






Vasario 13 dienos terminui gautos25 projektų paraiškas, finansuota12 projektų.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1 042 723 Eur
Finansuotiems ir vykdomiems projektams skirta: 410 064 Eur
Balandžio 30 dienos terminui gautos 23 projektų paraiškos, finansuota17 projektų.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 618 012 Eur
Finansuotiems projektams skirta:573 927 Eur
Spalio 1 d. terminui gauta21 projektų paraiška, finansuota18 projektų.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 596 597 Eur
Finansuotiems projektams skirta: 559 127 Eur

Bendri administruojamų programų duomenys



Iš viso 2019 m. gauta paraiškų: 389
Iš viso 2019 m. finansuoti ir vykdomi projektai: 134

Pateiktų projektų lėšų poreikis 2019 m :
 „Erasmus+“ jaunimo sritis:12 557 521,25 Eur (2018 m. lėšų poreikis buvo – 12 253 639,96 Eur )
 „Europos solidarumo korpusas“: 2 257 331 Eur
Finansuotiems ir vykdomiems projektams 2019 m. paskirta:
 „Erasmus+“ jaunimo sritis:2 764 208 Eur(2018 m. finansuotiems projektams paskirta – 3 110 363,96
Eur)
 „Europos solidarumo korpusas“: 1 543 117,60 Eur
Darbas su projektais ir jų priežiūra
„Erasmus+“ jaunimo sritis
Lyginant su 2018 metais, projektų lankymų ir patikrų veiklos metu skaičiai 2019 m. yra sumažėję beveik
dvigubai. Per 2019 metus aplankyta 16 projektų (2018 m. – 35), atliktos 7 (2018 m. – 11) patikros projekto
veiklos metu, bet nežymiai išaugo (2019 m. – 16, 2018 m. – 14) dokumentų patikrų ir sisteminių patikrų
skaičius (2019 m. – 5, 2018 m. – 2), taip pat atlikta 1 projekto patikra vietoje po veiklos, ko 2018 metais daryta
nebuvo.
2019 m. gautų ataskaitų skaičius (90) yra šiek tiek mažesnis už 2018 m. (115) gautų ataskaitų skaičių. Per
2019 m. patikrintų ataskaitų skaičius – 104, kuris tik minimaliai skiriasi nuo 2018 m. patikrintų 105 ataskaitų
skaičiaus.
„Europos solidarumo korpusas“
Per 2019 m. buvo aplankyti 4 projektai – atlikti 5 lankymo vizitai (lankymų kiekis didesnis už projektų
todėl, kad atlikti vieno projekto dviejų skirtingų organizacijų lankymai). Atlikta 1 dokumentų patikra. Gautos
3 projekto galutinės ataskaitos. Patikrinta 1 projekto galutinė ataskaita.
Informacinių renginiųorganizavimas ir dalyvavimas kitų renginiuose
Renginiai, kuriuose 2019 m. buvo pristatoma „Erasmus+“ jaunimo sritis
2019 m. Agentūra Erasmus+ jaunimo sritį pristatė 27 renginiuose, kuriuose apsilankė apytiksliai
41 619dalyvių. Lyginant su 2018 metais, fiksuojamas žymiai didesnis renginių dalyvių skaičius (2018 m. jis
buvo tik 3202). Toks pasikeitimas matomas todėl, kad 2019 m. JTBA intensyviai dalyvavo ir skleidė žinią apie
programas itin daug dalyvių suburiančiuose renginiuose, tokiuose kaip: studijų ir karjeros mugė „Studijų
regata“, tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos“, diskusijų festivalis „Būtent!“,
bėgimo maratonas „We Run Vilnius 2019“ ir kt. Taip pat organizuota „Europos jaunimo savaitė“, kurios metu
renginiai vyko 32 savivaldybėse. Tiesa, svarbu pabrėžti, jog renginių dalyvių skaičius rodo ne kiek žmonių
buvo pasiekta, o kiek buvo galima pasiekti. Pasiektų dalyvių skaičius negali būti pateikiamas, nes masiniuose
renginiuose fiksuoti tikslų informuotų ir konsultuotų asmenų skaičių sudėtinga.
Renginiai, kuriuose 2019 m. pristatomas „Europos solidarumo korpusas“
Europos solidarumo korpusas buvo pristatomas 36 renginiuose, kuriuose apsilankė apytiksliai 41 181
dalyvis.Pastaba: didžioji dalis renginių, kuriuose 2019 m. buvo pristatoma „Erasmus+“ jaunimo sritis, yra tie
patys, kuriuose buvo pristatomas ir „Europos solidarumo korpusas“ – kadangi Įstaiga dalyvaudama pristato
abejas administruojamas programas.

Pagrindinės JTBA organizuotos veiklos:









Balandžio 25–gegužės 2 dienomis Lietuvoje minėta devintoji „Europos jaunimo savaitė“, skirta temai
„Demokratija ir aš“. Vyko renginiai, skirti didinti jaunų žmonių įsitraukimą į sprendimų priėmimą –
JTBA parengti jaunimo lyderiai kvietė savo savivaldybių atstovus, sprendimų priėmėjus pokalbiui
„Prie arbatos“ bei diskutavo jų vietos bendruomenėms aktualiomis temomis.
Birželio 17-20 d. Vilniuje įvyko 4-asis Rytų partnerystės jaunimo forumas tema „Kritinio mąstymo
ugdymas per medijų raštingumą ir aktyvų dalyvavimą“. Renginiu buvo siekiama suteikti jauniems
žmonėms galimybę prisidėti prie didelės svarbos diskusijų apie ES ir Rytų partnerystės šalių
bendradarbiavimo viziją ir perduoti jų nuomonę 2020 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio
susitikimo dalyviams.
Gruodžio 10 d. vyko įvyko renginys, kurio metu, organizacijos, dirbančios su specialiųjų poreikių
jaunimu ir jau teikusios paraiškas ir/ar įgyvendinusios projektus, pasidalino savo patirtimis – išskyrė
pagrindinius proceso metu joms kilusius klausimus, pasidalino patarimais. Remiantis renginio metu
surinkta informacija, 2020 metais bus parengtas informacinis leidinys organizacijoms, dirbančioms su
specialiųjų poreikių jaunimu ir neturinčioms patirties su Programomis.
2019 m. tęsiamos tarptautinės projektų vykdytojų mokymo veiklos „Keep it real“, „Cross over“.
2019 m. aktyvią veiklą tęsė Role models“ tinklas, kurių pastangomis įvyko 22 programų pristatymai
įvairaus profilio organizacijose ir renginiuose. Aktyvią „Role models“ veiklą vykdo 15 buvusių
savanorių.
Viešinimo veiklos

Svetainėswww.jtba.lt apžvalga
Per 2019 m. interneto svetainė buvo aplankyta 34056 kartus. Svetainės puslapiai peržiūrėti 79 952 kartus.
Tinklalapyje apsilankė 20 002 unikalūs vartotojai. Svetainėje sulaukiama kur kas daugiau naujų lankytojų nei
sugrįžta senų – 2019 m. į svetainę užsuko 82.71% naujų lankytojų, sugrįžo 17.29% senų lankytojų.
Daugiausiai lankytojų atėjo organiškai iš paieškos svetainių (45.65%) arba tiesiogiai – rinkdami svetainės
adresą (21.58%). Likę lankytojai į svetainę pateko iš socialinių tinklų (18.19%), per nukreipimą iš kitų
interneto svetainių (14.18%), per naujienlaiškius (0.39%).
Deja, nėra galimybės palyginti šių duomenų su 2018 m. rezultatais, nes 2018 m. dalį laiko dėl techninių
kliūčių statistika nebuvo renkama.
Svetainės www.erasmus-plius.lt apžvalga
Per 2019 m. interneto svetainė buvo aplankyta 106 359 kartus, svetainės puslapiai peržiūrėti 322 532
kartus,tinklalapyje apsilankė 48 443 unikalūs vartotojai. Lyginant su 2018 m., rezultatai labai panašūs – 2018
m svetainė buvo aplankyta 107 037 kartus, svetainės puslapiai peržiūrėti 332 274 kartus, tinklalapyje apsilankė
45 939 unikalūs vartotojai. Tai rodo svetainės lankomumo pastovumą.
2019 m., kaip ir 2018 m., svetainėje sulaukta kur kas daugiau naujų lankytojų nei sugrįžta senų – 2019 m.
į svetainę užsuko 79.12% naujų lankytojų, sugrįžo 20.88% senų lankytojų. Kadangi 2020 m. svetainė bus
atnaujinta ir taps patogesne vartotojui, tikimasi sugrįžtančių lankytojų skaičiaus augimo.
2019 m., kaip ir 2018 m., daugiausiai lankytojų atėjo organiškai iš paieškos svetainių (57.92%) arba
tiesiogiai – rinkdamisvetainės adresą (25.09%). Likę lankytojai į svetainę pateko iš socialinių tinklų (8.99%),
per nukreipimą iš kitų interneto svetainių (4.82%), per naujienlaiškius (3.19%).

Svetainės www.solidarumokorpusas.ltapžvalga
Ši svetainė pradėjo veikti 2019 m. kovo 8 d., iki jos paleidimo informacija buvo talpinama Agentūros
svetainėje www.jtba.lt, specialioje skiltyje „Europos solidarumo korpusas“.
Svetainė per 2019 m. buvo aplankyta 4902 kartus. Svetainės puslapiai peržiūrėti 13623 kartus.
Tinklalapyje apsilankė 3072 unikalūs vartotojai.
Svetainėje sulaukiama kur kas daugiau naujų lankytojų nei sugrįžta senų – 2019 m. puslapį užsuko
82.36% proc. naujų lankytojų, sugrįžo 17.64% proc. senų lankytojų.
Daugiausiai lankytojų į svetainę atėjo tiesiogiai – rinkdami svetainės adresą (39.07%) ir iš socialinių
tinklų (35.57%). Likę į svetainę pateko organiškai iš paieškos svetainių (10.75%),naujienlaiškius (7.83%) arba
per nukreipimą iš kitų interneto svetainių (6.79%).
Apibendrinant, lankytojų skaičiaus augimas pastovus, kitais metais bus imamasi priemonių jį dar labiau
padidinti ir suaktyvinti – dedamos nuorodos į partnerių tinklapius, socialinius tinklus, siunčiama tiesiogiai
projektų paraiškų teikėjams, didinamas svetainės adreso matomumas pasitelkiant atributiką, kt.
Įstaigos komunikacijos socialiniame tinkle www.facebook.com/veiklusjaunimasapžvalga
2019 m. pabaigoje Įstaigos paskyra turėjo 10 168 gerbėjus (2018 m. pabaigoje – 9638).
2019 m. buvo publikuoti 125 pranešimai (2018 m. – 141). Pasiektų vartotojų skaičius kito priklausomai
nuo skelbiamų žinučių. Populiariausią žinutę organiškai pamatė 14423 gerbėjai.. Mažiau gerbėjų dėmesio
pritraukiančias žinutes pamato apie 1000 gerbėjų.
Lyginant su ankstesniais metais, mažėja pranešimais pasiekiamų asmenų skaičius, tačiau tą galima sieti
su Facebook algoritmo pasikeitimais, kuriais norima paskatinti pirkti reklamą. Populiariausi pranešimai –
skatinantys įsitraukimą, todėl ateinančiais metais bus ieškoma būdų, kaip šiame kanale daugiau vystyti abipusę
komunikaciją.
Naujienlaiškiai
2019 m. buvo išsiųsta 13 Erasmus+ jaunimo srities naujienlaiškių (2018 m. – išsiųsti 4)5527
prenumeratoriams. Naujienlaiškiais informuota apie artėjančius tarptautinius mokymo, paraiškų dėl projektų
finansavimo teikimo terminus ir pan. 2019 m. kovo 8 d. pradėjus veikti svetaineiwww.solidarumokorpusas.lt
lankytojams buvo suteikta galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Per 2019 m. buvo renkama kontaktų bazė,
naujienlaiškiai nepradėti siųsti.
Žiniasklaidos monitoringas
Kiekvieną dieną gaunamose žiniasklaidos monitoringo ataskaitose pateikiama informacija apie Įstaigos
ir jos administruojamų ES programų atspindėjimą nacionalinėje, regioninėje spaudoje, interneto žiniasklaidoje
bei radijo ir televizijos kanalais.
Per 2019 m. žiniasklaidoje (daugiausiai interneto žiniasklaidoje ir regioninėje spaudoje) paskelbti 470
pranešimų apie „Erasmus+“ jaunimo sritį ir „Europos solidarumo korpusą“ (2018 m. – 365). Pastebima, jog
projektų įgyvendintojai, dalyviai skiria daugiau dėmesio viešinimui – dalijimuisi savo patirtimi. Tačiau tam,
kad tekstai būtų patrauklesni, įdomesni platesnei auditorijai, jais būtų kuriamas atpažįstamumas – reikalingos
Įstaigos viešinimo gairės, mokymai.
Įstaigos inicijuoti ar padėti rengti pranešimai žiniasklaidoje


Sausio 28 d. skaitomiausiame Lietuvoje internetiniame dienraštyje Delfi.lt buvo organiškai išpublikuotas
JTBA paruoštas tekstas apie „Europos solidarumo korpuso“ programos 2018 m. rezultatus.













Nuoroda:https://www.delfi.lt/news/daily/smalsus-ep/jaunimas-naudojasi-neeiline-proga-prisideti-prievietiniu-problemu-sprendimo.d?id=80221285
Vasario 13 d. skaitomiausio Lietuvoje internetinio dienraščio Delfi.lt skiltyje Delfi.tv buvo išpublikuota
laida „EPulsas“, kurioje dalyvavo ir apie „Erasmus+“ jaunimo srities bei „Europos solidarumo korpuso“
galimybes pasakojo direktorė Guoda Lomanaitė. Nuoroda:https://www.delfi.lt/video/aktualijos/epulsasispudingos-tobulejimo-galimybes-apie-kurias-daugelis-lietuviu-ne-nenutuokia.d?id=80360099
Gegužės 15 d. „Nanook“ platformoje buvo publikuota tinklalaidė, įrašyta „Europos jaunimo savaitės“
uždarymo renginio metu. Tinklalaidėje į žurnalisto Karolio Vyšniausko klausimus atsakinėja ir savo
mintimis dalijasi renginio dalyviai – jaunimo lyderiai. Pagrindinė tema – jaunimo dalyvavimas. Nuoroda:
https://nanook.lt/podcast/jaunuju-aktyvistu-balsas/
Gegužės 28 d. Europos Komisijos iniciatyva buvo parengtas vaizdo klipas apie Panevėžyje įgyvendinamą
Solidarumo projektą „Solidarumo kava“. Klipas buvo patalpintas tiek socialiniuose tinkluose, tiek
bendroje Europos Komisijos vaizdinės medžiagos bazėje, kur jį parsisiųsti ir naudoti viešinimui – kaip
Solidarumo projekto gerąją praktiką – gali visos Nacionalinės agentūros. Nuoroda:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-173291
Birželio 26 d. Delfi.lt skiltyje Smalsūs EP buvo publikuotas tekstas apie JTBA organizuotą 4-ąjį Rytų
partnerystės jaunimo forumą. Nuoroda: http://tiny.cc/gd428y
Liepos 4 d. buvo išplatintas ir keliuose internetiniuose portaluose patalpintas pranešimas apie
savanorystės naudą, parengtas
komunikacijos agentūros „Idea Prima“, bendradarbiaujant su
JTBA.https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/savanoryste-lietuvoje-nuo-savirealizacijos-ikilengvatu-mokslams/32926ir
https://www.etaplius.lt/savanoryste-lietuvoje-nuo-savirealizacijos-ikilengvatu-mokslams
Rugpjūčio 14 d. buvo organiškai išpublikuotas JTBA parengtas pranešimas apie savanorę, pasinaudojusią
galimybe gauti papildomą ketvirtį balo stojant į aukštąją mokyklą: čia.
Rugsėjo 20 d. buvo išplatintas ir keliuose internetiniuose portaluose patalpintas pranešimas apie
savanorystės naudą, parengtas
komunikacijos agentūros „Publicum“ bendradarbiaujant su
JTBA.https://www.litas.lt/es-galimybes-keicia-poziuri-jaunuoliai-drasiau-renkasi-laisvusmetus/Pranešimas taip pat buvo cituojamas radijo „Gold FM“ žiniose.
Leidybinė veikla

Agentūra 2019 m. programų, organizuojamų renginių viešinimui, taip pat iš Europos Komisijos gautos
centralizuotai rengtos medžiagos išleido:
 Skrajučių apie jaunimo mainus papildymas. Tiražas 1000 vnt.
 Skirtukai su „Erasmus+“ logotipu. Tiražas 200 vnt.
 Puodeliai su Europos jaunimo savaitės logotipu. Tiražas 55 vnt.
 Telefono laikikliai su Europos jaunimo savaitės logotipu. Tiražas 530 vnt.
 Europos jaunimo savaitės plakatai. Tiražas 402 vnt.
 EK parengtas lankstinukas apie Europos solidarumo korpusą. Tiražas 500 vnt.
 JTBA parengtas lankstinukas apie Europos solidarumo korpusą jaunimui. Tiražas – 300 vnt.
 Brošiūra apie „Youthpass“ pažymėjimą. Tiražas 1000 vnt.
 Servetėlės akiniams „Yra daugiau galimybių nei matai“. Tiražas 250 vnt.
 Rankšluosčiai „Europos solidarumo korpusas“. Papildymas. Tiražas 200 vnt.
 Lankstinukai apie Jaunimo dialogo projektų sėkmės pavyzdžius. Tiražas 200 vnt.
 Fotosienelė su „Erasmus+“ ir šią programą administruojančių įstaigų – JTBA ir ŠMPF – logotipais.
 Marškinėliai „Bėk su Erasmus+“ komandos nariams „We Run Vilnius“ bėgimui. 100 vnt.
 Servetėlių akiniams „Yra daugiau galimybių nei matai“. papildymas. Tiražas 250 vnt.
 EK parengto lankstinuko apie Europos solidarumo korpusą angliška versija. Tiražas 200 vnt.
 Tūrinis infografikas, kuriame pavaizduoti pagrindiniai rodikliai, pasiekti per Agentūros 20 veiklos m.











Abiejų programų – „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ – matomumui užtikrinti skirtas
ritininis stendas. 1 vnt.
Edukacinės tūrinės Lietuvos ir Europos Sąjungos žemėlapių dėlionės. 2 vnt.
JTBA naujai parengtas lankstinukas apie Europos solidarumo korpusą jaunimui. Tiražas – 1200 vnt.
JTBA naujai parengtas lankstinukas apie Europos solidarumo korpuso įdarbinimo ir stažuočių
galimybes organizacijoms. Tiražas – 700 vnt.
Palaidinės „Europos solidarumo korpusas“. Tiražas – 150 vnt.
Medžiaginiai maišeliai „Europos solidarumo korpusas“. Tiražas – 300 vnt.
Lipdukai su „Europos solidarumo korpusas“ internetinės svetainės adresu. Tiražas – 800 vnt.
Darbo kalendoriai Agentūros darbuotojams. 18 vnt.
Popieriniai maišeliai „Europos solidarumo korpusas“. 400 vnt.
Mokymo renginiai

Įstaiga suteikia galimybę Lietuvos jaunimo srities atstovams dalyvauti tarptautiniuose mokymosi
renginiuose užsienyje, organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje ir mokymo seminarus į Lietuvą
atvykusiems tarptautiniams savanoriams. Siekiama, kad šios veiklos prisidėtų prie Programų projektų kokybės
gerinimo, atspindėtų darbo su jaunimu Europoje realijas, skatintų mažiau galimybių turinčio jaunimo
įsitraukimą. Šis bendradarbiavimas vertingas europinių vertybių – tolerancijos, kultūrų dialogo, savanorystės
ir neformaliojo ugdymo principų – sklaidai.
„Erasmus+“ jaunimo srityje2019 m. Agentūra surengė 7 mokymo renginius Lietuvoje 129 dalyviams. Taip pat
„Europos solidarumo korpusas“ Agentūra surengė 23 mokymo renginius Lietuvoje 388 dalyviams.2018 m.
Įstaiga surengė 38 mokymo renginius Lietuvoje 745 dalyviams.
Agentūros bendradarbiavimas su kitomis nacionalinėmis agentūromis
Įgyvendindama abi programas 2019 m. kartu su kitomis nacionalinėmis agentūromis iš Lietuvos Įstaiga
siuntė 110 dalyvių į 58 tarptautinius renginius užsienio šalyse. 2018 m. Įstaiga siuntė 83 dalyvius į 40
tarptautinių renginių užsienio šalyse.
Taip pat Agentūra 2019 m. vykdė kelis didesnės apimties projektus – „Europe goes local“ ir „European
Academy on Youth Work“. Projekto „Europe goes local“ metu vyko tarptautiniai pažintiniai vizitai,
konferencijos, per 3 projekto įgyvendinimo metus parengta ir pristatyta chartija, skirta darbo su jaunimu vietos
lygmeniu kokybei užtikrinti. Su chartija galima susipažinti:https://www.jtba.lt/biblioteka/europine-darbo-sujaunimu-vietos-lygmeniu-chartija/. Projekto „European Academy on Youth Work“koncentruojamasi į darbo
su jaunimu naujoves, inovacijas ir gerąsias praktikas šioje srityje, bei darbo su jaunimu politiką. Daugiau
informacijos apie projektą: https://www.eayw.net/
II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Ataskaitiniais finansiniais metais dalininkų kapitalas nepasikeitė ir metų pabaigoje siekė 57,92 EUR.
III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis
2019 m. Įstaigos „Erasmus+“ programos administravimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

322 232

Valstybės biudžeto lėšos

127 000
Iš viso, EUR 449 232

2019 m. „Eurodesk“ programos įgyvendinimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

28 830

Valstybės biudžeto lėšos

11 000
Iš viso, EUR 39 830

2019 m. Įstaigos programos „Europos solidarumo korpusas“ administravimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

108 142

Valstybės biudžeto lėšos

27 000
Iš viso, EUR 135 142

2019 m. lėšų panaudojimas ES programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai:
Gautas projektų finansavimui

2 977 079,76

Mokėjimai projektų vykdytojams

2 756 410,88

2019 m. lėšų panaudojimas ES programos „Europos solidarumo korpusas“
Gautas projektų finansavimui

1 255 490,00

Mokėjimai projektų vykdytojams

967 075,85

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra įsigijo kompiuterį už 813,83 EUR ir dar vieną nepataisomai
sugedusį ir pilnai nudėvėtą kompiuterį nurašė.
Parduoto ar perduoto ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokytį per ataskaitinį laikotarpį
pridedami 2-ajamepriede.
V. Viešosios įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos (2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita):

Pagrindinės
veiklos
sąnaudos
Darbo užmokesčio, SD, sukauptų
atostoginių ir atostoginių SD
sąnaudos
IT nusidėvėjimas ir amortizacija
Komunalinių paslaugų ir ryšių
sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Transporto sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Paprastojo remonto ir
eksploatavimo sąnaudos

325 283,79
3 443,42
10 749,74
29 537,11
168,47
501,35
2 920,43

tame tarpe:
Erasmus+
VB lėšos
ES lėšos

ESC
VB lėšos
ES lėšos

111325,00

138 452,77

22 456,00

53 050,02

289,74

3 153,68
1000,00

1 982,79

7 766,95
26 201,74

3 335,37

162,97

5,50

501,35

0

2 104,75

815,68

Nurašytų sumų
Sunaudotų atsargų savikaina
Nuomos sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Finansavimo sąnaudos

Viso:

0,29
7 504,49
19 868,04
92 069,00
2 834 304,81
3326350,94

4 965,00

0,29

0

6 931,94

572,55

14 903,04

0

10 710,00

52 998,52

11 000,00

2 705 157,21

138 289,74

2 958 335,21

3 544,00

24 816,48
118 147,60

27 000,00

202 725,99

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Ataskaitinių laikotarpių pradžioje agentūroje dirbo 15 darbuotojų. Ataskaitinių laikotarpių pabaigoje
agentūroje dirbo 17 darbuotojų.
VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Nėra.
VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.
Nuo 2016 m. spalio 4 d. Agentūros vadovo pareigas eina Guoda Lomanaitė. Jai 2019 metais
priskaičiuota 34 961,52 EUR darbo užmokesčio.
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

Guoda Lomanaitė

