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KAS YRA PAS NAUDŲ
PAKETAS?
Tai susisteminta informacija narėms apie PAS
teikiamas paslaugas ir konsultacijas.

INSTRUKCIJA KAIP
NAUDOTIS PAS NAUDŲ
PAKETU:
1. Išsirinkus

paslaugą,

kurią

norite

gauti,

kreipkitės į PAS biuro vadovą Kasparą Vaičelį
el. paštu info@pjos.lt
2. PAS biuro vadovas įsipareigoja į užklausą
atsakyti per 3 darbo dienas.
3. Organizacija, išreiškusi poreikį dėl mokymų,
užklausą datos derinimui privalo pateikti
likus

ne

mažiau

kaip

2

savaitės

iki

mokymams tinkamų datų.
4. Organizacija, išreiškusi poreikį dėl mokymų,
el. paštu turi pateikti: pasirinktą mokymų
temą, mokymų datą, dalyvių skaičių, mokymų
vietą, išskirtinius poreikius (jei tokių yra).
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KONSULTACIJOS
REGISTRŲ CENTRO KLAUSIMAI
Juridinių asmenų registravimo klausimai
Juridinių asmenų duomenų pakeitimo klausimai
Juridinių asmenų dalyvių registravimo klausimai
Įstatų keitimo ir registravimo bei kiti klausimai

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO KLAUSIMAI
Sutarčių, raštų projektų rengimas
Projektų finansinių ataskaitų rengimas
Projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas
Projektų administravimo ataskaitų rengimas
Konsultacijos projektų apskaitos organizavimo
klausimais
Konsultacijos
projektinės
dokumentacijos
surinkimo ir saugojimo klausimais

FINANSINIS RAŠTINGUMAS
Barteriniai
mainai,
metinės
finansinės
organizacijos ataskaitos ruošimas registrų
centrui, 1,2 % GPM
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JST AKREDITUOTOMS ORGANIZACIJOMS
Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) savanorių
veiklos grafikų pildymas, savanoriškos veiklos
planavimas, sutarčių sudarymas, konfliktų
sprendimas tarp savanorio ir priimančios
organizacijos

ORGANIZACIJOMS SIEKIANČIOMS
AKREDITUOTIS
Savanorius
konsultavimas
organizacija

priimančių
kaip tapti

JST

organizacijų
akredituota
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MOKYMAI

EFEKTYVUS ORGANIZACIJOS VALDYMAS
Mokymų tipas:

Mokymų
tikslas:
skatinti
ir
stiprinti
organizacijos veiklos efektyvumą ir našumą.
Mokymų metu supažindinama su žmogiškųjų
išteklių valdymu organizacijoje, mikroklimato
formavimu, lyderių tipais, veiklos plano
sudarymu.

KOMANDOS FORMAVIMAS
Mokymų tipas:

Mokymų tikslas: suteikti komandai žinių ir
praktinių metodų, kurie padėtų suartinti/
sustiprinti komandą bei leistų komandai dirbti
kokybiškiau.
Mokymų metu supažindinama su konfliktų
valdymu
komandoje,
komandos
narių
vaidmenimis
grupėse,
efektyviu
darbu
komandoje.
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JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ
MOKYMAI Mokymų tikslas: supažindinti
Mokymų tipas:

jaunimo
organizaciją su pagrindinėmis jaunimo politikos
struktūromis.
Mokymų metu supažindinama su regionine ir
nacionaline
jaunimo
politikos
struktūra.
Supažindinama
su
savivaldybės
jaunimo
organizacijų tarybos struktūra. Vyksta praktinis
užsiėmimas - savivaldybės jaunimo organizacijų
tarybos asamblėjos simuliacija.

PROJEKTŲ RAŠYMO MOKYMAI
Mokymų tipas:

Mokymų tikslas: supažindinti su
rašymu, vykdymu ir administravimu.

projektų

Mokymų metu supažindinama su pagrindiniais
projektų rašymo principais: tikslai, uždaviniai,
problemos iškėlimas, veiklų organizavimas,
sąmatos planavimas.
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Tel. +37060162235
El.p. info@pjos.lt
www.pjos.lt

