Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo
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Projekto pavadinimas: Pasvalio jaunimo apdovanojimai
Sutarties numeris:ASR-182
1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SANTRAUKA
suorganizuoti renginį – Pasvalio jaunimo apdovanojimus‘20, kurių metu bus
pagerbtos geriausios 2020 metų jaunimo iniciatyvos, gabiausi jaunuoliai bei
kiti asmenys ar organizacijos prisidedantys prie jaunimo politikos formavimo
ir įgyvendinimo, jaunimo ir jaunimo iniciatyvų palaikymo.
Trumpas
Numatoma, jog 2020 m. jaunimo apdovanojimuose bus įteiktos 6
įgyvendinto
nominacijos: „Metų jaunimo organizacija“, „Metų jaunimo iniciatyva“,
projekto
veiklos „Metų jaunimo ambasadorius“, „Metų jaunimo partneris“, „Metų jaunimo
aprašymas
lyderis“, Metų savanoris“. Nominantų atranka bus vykdoma dviem etapais.
Pirmo etapo metu viešai bus paskelbta informacija apie planuojamus
organizuoti Jaunimo apdovanojimus bei atranka apie kvietimą siūlyti
kandidatus minėtoms nominacijoms. Kandidatus siūlyti galės visi: pavieniai
asmenys, organizacijos, neformalios grupės ir kt. Atrinkus kandidatus, antro
etapo metu bus paskelbtas balsavimas, o pasibaigus balsavimui Pasvalio
jaunimo apdovanojimų metu bus paskelbti nugalėtojai – įteiktos padėkos ir
apdovanojimų statulėlės. Apie projektą bus viešinama vietos laikraštyje
„Darbas“, VšĮ Socialinė iniciatyva interneto svetainėje ir facebook puslapyje,
savivaldybės ir kitų įstaigų interneto puslapiuose, per jaunimo organizacijas
ir kt.
Projekto tikslas

2. PROJEKTO VEIKLOS REZULTATAI
(projekto veiklų aprašymo apimtis iki 0,5 puslapio)
Laukti rezultatai
Pasiekti rezultatai
Suorganizuotas jaunimo apdovanojimų Šiuo metu jaunimo apdovanojimai pasiekė 2 etapą,
renginys – 1.
kurio metu vyksta visuomenės balsavimas už
nominacijų kandidatus. Apie renginį paskelbta
https://www.facebook.com/events/292292525439387
. Dėl susiklosčiusios karantininės situacijos ir su tuo
susijusių ribojimų, jaunimo apdovanojimai šiais
metais bus organizuojami nuotoliniu būdu naudojant
Video transliacijas. Biudžete numatytos išlaidos
skirtos meninei daliai atsižvelgiant į susiklosčius
aplinkybes buvo pakeistos galimybių transliuoti

nuotoliniu būdu sudarymui. Šiuo tikslu buvo įsigyta
ZOOM licencija ir kita video transliacijai reikalinga
įranga. Apie pakeitimus 2020-11-24 raštu Nr. SD51/20 buvo informuota Pasvalio rajono savivaldybės
administracija. Buvo gautas V. Stokienės žodinis
sutikimas pakeisti projekte numatytas patirti išlaidas
tomis, kurios šiuo metu yra reikalingos atsižvelgiant į
esamą situaciją. Taip pat kaip numatyta buvo įsigytos
stiklinės apdovanojimų statulėlės. Jos nugalėtojams
bus įteiktos per kurjerį, padėkos raštai dalyviams –
paštu.
į renginio organizavimą įtrauktų savanorių Prie Pasvalio jaunimo apdovanojimų organizavimo
skaičius – 4
prisidėjo ir dar prisidės 4 savanoriai. Vienas savanoris
buvo atsakingas už informacijos surinkimą ir renginio
paskelbimą, kitas – už balsavimo anketos sukūrimą,
padėkų padarymą. Šiuo metu dar du savanoriai
ruošiasi apdovanojimų vedimui nuotoliniu būdu.
Įteiktos 6 nominacijos labiausiai 2020 Nominacijos nugalėtojams bus paskelbtos 2020 m.
metais nusipelniusiems jaunuoliams ar kt. gruodžio 30 d. video transliacijos metu.
Renginio dalyvių skaičius – 130.
Šiuo metu jaunimo apdovanojimuose savo balsą
atidavė 487 dalyviai. Kadangi video transliacija vyks
internetu gruodžio 30 d., todėl galutinis renginio
dalyvių skaičius bus žinomas tik po renginio.
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