PATVIRTINTA
Rokiškio jaunimo centro direktoriaus
2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-94
ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU LANKYTOJŲ
SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) skirtas lankytojų registracijai, duomenų rinkimui, informacijos
naudojimui, rodiklių skaičiavimui.
II SKYRIUS
LANKYTOJŲ SKAIČIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI
2. Lankytojų skaičiavimo tikslas – fiksuoti statistinius lankytojų duomenis.
3. Lankytojų skaičiavimo uždaviniai:
3.1. nustatyti renkamų rodiklių apie lankytojus sąrašą;
3.2. nustatyti renkamų rodiklių fiksavimo būdus;
3.3. numatyti atsakingų asmenų funkcijas.
4. Lankytojų apskaita atliekama vadovaujantis konfidencialumo, savanoriškumo
principais.
III SKYRIUS
LANKYTOJŲ REGISTRACIJA, PATEIKTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS, TVARKYMAS
5. Lankytojai, atvykę į atvirąjį jaunimo centrą pirmą kartą, supažindinami su galiojančia
lankytojų registracijos tvarka, bei informuojami apie lankytojų registravimą.
6. Lankytojų registracija vykdoma šiais būdais:
6.1. lankytoją registruoja tiesiogiai su jaunimu dirbantis asmuo – metodininkas;
6.2. lankytojas registruojasi pats.
7. Lankytojai registruojami lankytojų registravimo žurnale, naudojantis IT priemonių
pagalba.
8. Lankytojų registracijoje fiksuojami šie duomenys – vardas, pavardė ir amžiaus grupė,
kuriai lankytojas priklauso.
9. Duomenys apie lankytojus ir kitus asmenis apibendrinami į skaitinę išraišką pagal
pateiktus rodiklius:
9.1. bendras lankytojų skaičius;
9.2. unikalių lankytojų skaičius, iš jų:
9.2.1. mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius;
9.2.2. lankytojų skaičius pagal amžių (jauni žmonės nuo 14 iki 18 m.);
9.2.3. lankytojų skaičius pagal amžių (jauni žmonės nuo 19 iki 24 m.);
9.2.4. lankytojų skaičius pagal amžių (jauni žmonės nuo 25 iki 29 m.);
9.2.5. lankytojų skaičius pagal lytį;
9.2.6. lankytojų pasiskirstymas pagal tam tikras grupes (nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose nedalyvaujančių, Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
neregistruotų jaunų žmonių, socialinius sunkumus patiriančių, negalią, priklausomybę turinčių
lankytojų skaičius);
9.3. kitų asmenų pagal amžiaus grupę skaičius:
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9.3.1. asmenys iki 14 m.;
9.3.2. asmenys vyresni nei 29 m.
10. Lankytojų registracijos duomenys skaičiuojami kas mėnesį, ketvirtį, kasmet,
apibendrinus to laikotarpio rezultatus.
11. Lankytojų registracija yra sisteminga, tvarkinga ir vykdoma kiekvieną įstaigos darbo
grafike patvirtintą darbo dieną.
12. Apibendrinta lankytojų statistika naudojama:
12.1. lankytojų srauto pokyčiui įvertinti;
12.2. kalendorinių metų rezultatams apibendrinti;
12.3. kitų metų veikloms planuoti;
12.4. informacijai teikti finansavimą skyrusiam subjektui.
13. Už duomenų konfidencialumą atsako tiesiogiai su jaunimu dirbantys asmenys –
metodininkai.
14. Lankytojų registracijos metu surinkti duomenys saugomi remiantis protingumo
principu, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Europos Sąjungos bendrojo
duomenų apsaugos reglamento nustatytai tvarkai.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Aprašas nustato minimalius reikalavimus atvirojo jaunimo centro lankytojų
registracijai, informacijos naudojimui, rodiklių skaičiavimui užtikrinti. http://www.rjc.lt.
16. Aprašas yra įstaigos vidaus dokumentas, kuris yra skelbiamas ir laisvai prieinamas
Rokiškio jaunimo centro tinklalapyje.
__________________________
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Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su
jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos aprašo
1 priedas

Atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičiavimo lentelė (mėnesiui)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
...

Lankytojo vardas,
pavardė

Mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Iš viso
19

_______________________
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31
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Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su
jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos aprašo
2 priedas

Atvirojo jaunimo centro lankytojų duomenys
Eil.
Nr.

Lankytojo vardas, pavardė

Lankytojo amžius

nuo 14 iki
18 m.

1.
2.
3.
...

nuo 19 iki
24 m.

nuo 25 iki
29 m.

Lankytojo lytis

Moteris

Vyras

Nedirbantys,
nesimokantys,
mokymuose
nedalyvaujantys,
Užimtumo
tarnyboje
neregistruoti
socialinius
sunkumus
patiriantys

Mažiau
galimybių
turintys

Kitų asmenų amžius

Asmenys
iki 14 m.

Asmenys
nuo 30 m.
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Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su
jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos aprašo
3 priedas

Atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičiavimo lentelė (ketvirčiui/metams)
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
3.
3.1.
3.2.

Lankytojų duomenys pagal rodiklius
I ketv.

Lankytojų skaičius per ketvirtį
II ketv.
III ketv.

Bendras lankytojų skaičius
Unikalių lankytojų skaičius, iš jų:
Lankytojų skaičius nuo 14 iki 18 m.
Lankytojų skaičius nuo 19 iki 24 m.
Lankytojų skaičius nuo 25 iki 29 m.
Lankytojų skaičius pagal lytį (mot.)
Lankytojų skaičius pagal lytį (vyr.)
Nedirbančių, nesimokančių,
mokymuose nedalyvaujančių,
Užimtumo tarnyboje prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
neregistruotų jaunų žmonių, socialinius
sunkumus patiriančių lankytojų skaičius
Mažiau galimybių turinčių lankytojų
skaičius
Kitų asmenų, pagal amžiaus grupę skaičius:
Asmenys iki 14 m.
Asmenys nuo 30 m.
________________________

IV ketv.

Lankytojų skaičius per
kalendorinius metus

