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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VBIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Roki5kio jaunimo centro 2020 2022 rnetq strateginis planas patvirtintas [{okiSkio rajono savivaldybes
adrninistracijos direl<toriaLrs 2019-10-21 isakymLr Nr. AV-1095 ,,Ddl pritarimo RokiSl<io iaunimo centro
2020-2022 m. strateginiam planui".2021-teii metai buvo anh'ieji Sio plano jgyvendinirno metai.
lgyvendinant nretini vei[<los tiksl4 - sudaryti s4lygas ivairiq auZiaus grupiq vaikams ir jauniems Zmonems
tenkinti saviraiSkos poreikis, ugdant hlrybinius gebeiimus ir asmenines galias reikalingas Siuolaikiniame
gyvenime bei pasirenl<ant profesiiq - buvo iSkelti ir jgyvendinti 5ie LrZclaviniai:
l. Ugdyti ir pl€toti vaikq kompetencijas per savirai5kos poreikio tenkinirn4.
Jaunimo celltle 2021 m. mokiniams buvo sinloma rinktis B sl<irtingas programas: formalqji Svietim4
papildandio dailes pradinio ir pagrindinio ugdymo, ,,Dailes raiSkos", ,,Pynimo i5 vytelitl", ,,A5 ir robotika"
burelius bei vaikq neformaliojo Svietirno programas ,,Robotika", ,,Dailds paZinimas", ,,Pynimo paslaptys"
(spec. poreikiq vail<ams). UZsiemimq metu buvo siekiama dailes, technines kurybos, technologijq (STEAM)
kompeter,cijq ir saviraiSkos pletojimo, integruoto mokymo(-si), padedandio mokiniams fgyjamas Zinias
pLitaikyti prakti5kai, skatinama l<rirybiSkai Zvelgti i patil<etas uZduotis. UZsiemimq metu mokiniai mokesi
dirbti komandoje, kLrrti, bandyti, praktikoje pritaikyti iSmoktas Zinias ir l<antriai siekti bendro tikslo.
I5bandydami daug skirtingq sridirl - mol<slq, technologijas, inZinerij4, menus, mokiniai atrado savo
stipri4sias puses, tenkino savirai5kos poreil<ius, igijo naujq l<ompetencijr"l. Trys NVS programos,
finansuojamos tikslir,emis valstybes le5omis buvo organizuotos ardiau vaikq gyvenarnosios vietos ar
mokyl<los ir vyko Senamiesdio progimnazijo.je, I(avoli5kio mol<yl<loje-darZely.je, Roki5kio pagrindineje
mokyklo.ie. MokiniLl tevams buvo sudaryta galimybe rinktis programas atsiZvelgiant j vykdymo viet4 bei
prograllLl tlukrng.
2021 m. uZsidmimus lanl<e 121 rnol<inys (76 proc. mergaidiq,24 1troc. berniul<q), tai yra 5,5 proc. r'naZiau,
negu 2020 ur. Su mokiniais dirbo 5 mokytojai: I mokytojas ekspeltas, 1 mokyto.jas metodir-rinkas, 2
vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Mokslas jauniuro centre yra i5 dalies mokamas ir yra 6,00-9,00 Eur per
mdn., pril<lausornai nuo uZsiemimq trul<mds. Mokesdio uZ moksl4 jaunimo centre nernol<ejo 4l
Neformaliojo vaikq Svietimo programas, finansuoiamas til<slinemis valstybes leSomis, lankantis mokinys.
I(arantino laikotarpiu nuo mokesdio uZ moksl4 bLrvo atleisti visi mokiniai vadovaujantis RokiSkio r,
savivaldybes tarybos 2020-04-24 sprendimu Nr. "l'S-l0l ,,Del mokesdio uZ moksl4 nefornralio.io vail<t1
Svietimo istaigose nustatylno dalinio pal<eitimo".
I(arantino lail<otarpiu neformalusis 5vietimas buvo jgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo bndu. Ugdymui naudojama pohalbiq programa ,,Zoom" ir Google diskas, skirtas mokiniq
dat'bams l<aupti, uZduotims pateikti. Dirbant nr-rotoliniu blrdu mokytojai tobulino sl<aitmeninio ra5tingumo
kompetenciias, taike .ias ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinitl mokyrro procesui stebeti ir vertinti,
bendradarbiauti sn tevais.

2. Ugdyti

asrnenitres
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RokiSkio.jattnimo celttre 2021 m. buvo teikiamos Sios lraslaugos.launinrui: atvirasis darbas su.j;runir.r.ru,
mobilusis darbas sll jaunilllll,.jaunirno infomravimas, konsultavimas, sociol<ultrlrines paslaugos.
Atvirasis darbas su jaunimu organizuotas siekiant sLrteikti til<slingo, jvairiapLrsio ir saugaus laisvalaikio
galinrybes 14-29 metq .jaunuoliams. Jaunitno centre buvo sudarytos s4lygos jaunimui rinktis, bendrauti,
diskutuoti, iniciiuoti bei organizuoti renginius, lnokymus ir kitas patrauklias veiklas. Para5ytas pro.jektas
,,Roki5kio .jaunimo centro veiklos pro.iektas 2021rn." ir gar"rta 15600 Eur. valstybes biudZeto IeSq Sios
programos lgyvendinimui. Unikaliq lanl<yto.fq skaidius.iaunimo centre -253, nuolatiniLl lankyto.iq - 145,i
veiklas jtraLrl<ti 64 naLrji lankyto.iai. AtsiZvelgus j.jaLrnimo pageidavin-rrs,2021 m. jaunir.r.ro centras dirbo ir
Se5tadieniais. Su.iaunimr"r dirbo 3 metodininkai.
Siekiant uZtikrinti .jaunq Znroniq turiningq laisvalaihj, Lrgdym4(-si) ir socialing integracij4 bei vykdyti
iaunimo lgalinim4 jq gyvenamojoie vietoveje vykdoma kita darbo su .jaunimu tbula - mobilusis darbas.
Sis darbas vykdomas Juodupes, I(azliSkio, Duoki5kio, Panemunelio, I(riaunq (iki balanclZio men.), LaSq
(nuo geguZes iki gruodZio men.) bendruomenese. I(aimiShose vietovese gyvenandiam jaunimui sudarytos
s4lygos rinktis, bendrauti, lsitraukti i veikl4 pagal poreikius jq gyvenamosiose vietovdse. Pagal suderint4
grafikE konkrediomis dienomis ir valandouis atvykstandiai .jaLrnimo darbuoto.jq komandai bendruomenes
suteike patalpas. Veikla bendruotttenese buvo vyl<doma !gyvendinant valstybes biLrdZeto leSornis
finansuojam4 projektE ,,Rol<i5l<io.jaunimo centro mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projel<tas 2021".I!
proiekto le5q buvo jsteigta 0,75 metodininko mobiliajam dalbr,ri su .jaunimu pareigybes. Projekto
!gyvendinimui buvo skirta I6000 Eur. Unil<aliq lankytojq - 154, pastovirl lankytoiq 40. Lyginant su 2020
m. unikalus lankyto.itl skaidius padidejo B0 proc. Su.jar:nimu bendruomenese dirbo 2 rnetodininkai.

Infortlavimas, konsultavimas ir sociokultlrines paslaugos maZiau galimybiq turintieurs .jaunuoliams
teikiamos kompleksiSkai, vykdant atvirEij ir mobilL[! dalbq su.jaunimu, l<uris organizuojantas vadovaLrjantis
Jaunimo reikalq depat'tamento prie SADM rel<omendaci.jomis, teil<iamos paslaLrgos yra itlauktos I Socialiniq
paslaugrll<atalog4 irprisl<iriamas prie socialiniLlpaslaugq teil<imo savivaldybeje.Per202l m. konsultuota ir
infornrLroti l42.jaunuoliai, hampanijos ,,Time to move" metu informaciniuose lenginiuose dalyvavo 72
.jaunLroliai.

I5 viso atvirojo ir mobilio.io darbo su .iaunirlu veil<lose dalyvavo 407 unikalus lanl<yto.iai , dirbo penl<i
darbuoto.lai (du darbuoto.lai idarbinti i5 pro.iektq le5q). Visa veikla vykcloma i5 projektiniq leSq. Savivaldybe
finansuoja 3 metodininkq etatus, priside.jo prie rnobilio.jo darbo pro.jekto 2,2 tul(st. Eur. Didelis demesys
sl<iriarnas metodininktl kvalifil<acijos kelinrui. Metodininkai dalyvavo Jaunimo leil<alq departamento prie
SADM organizuojalnuose mokymuose, intervizijose sLr kitq L,ietuvos jaunimo centru1 clarbuoto.jais,
supervizijose, kuriose sprende darbe su jar.rnLroliais kylandias problemas, darbo komandoje klar-rsimus. I
metodininkas baige 5 modulir.1 kursus.jaunimo darbr-roto.iams (168 val.). Rugsejo 7-15 dienomis 3
metodininkes dalyvavo tarptautiniuose Erasurus + mokyrnuose ,,Coatching Youth to sllccess" Varnoje,
Btrlgariioje. Mol<ymq metu dalyviai, naudoclami jvairius metodus susipaZino su Kroatiios, Bulgarijos,
Turkiios, Rumuniios, Vengriios ir Portugalijos .iaLrnimo centrq darbu, tobulino darbo komancloje igudZius,
numatd pro.iekto tgstinuuro veiklas. lgytos Zinios pritaihontos pral<tiSl<ai.jaunimo centre,
3. Efektyviai panaudoti atnaujintas ZiobiSkio turistinds baz6s edukacines err.lves vzrikq ir jaunimo
uZirntumui vasaros ir kitq atostogq metu.
Tobulinant ugdymo proces4, siel<iant geresnes rnokymo(si) kokybes bei jaunimo uZimtumo buvo
stengiamasi atnauiinti, modernizuoti edukacines erdves ne til< pagrincliniarxe pastate Roki$kyje, bet ir
turistine.j e baze.j e Ziobi5k1,l e.

!021 m. vasal'4 vaihatns buvo ot'ganizirotos 2 stacionarios stovyl<los .launinto centro tLrristine.je baze.ie
ZiobiSky.ie (poilsiavo 60 vaikq),.jaunimLri - .) stovyklos-mol<ymai Ziut<elist<iq poilsiaviete.je, kaimo tLrrizmo
sodybo.ie ,,Vieversynd", KriaunLl bendruourends namuose. Stovyklq-mokyrrtl metu vyko jvairLis uZsiemirrai

su mokymtl vadovais, buvo organizuoiatni Lygiai baidaremis il clviradiais, iSvykos bei lcitos veiklos
Mokymuose dalyvavo 48 iaLrnr"roliai. Finansavimas gautas i5 Svietimo mainq paramos fonclo, Roki5kio r.
savivaldybes biudZeto ir valstybes dotacijos leSq savivalclybes furrkcijol,s atlikti bei Jaunimo centro
projektiniq le5q.
TnristineJe baze.ie strteiktos stovyklq organizavinro paslar.rgos kitoms jstaigolts: Roki5kio ;uozo Tfibelio
progimnaziios, Pandelio gimnaziios. RokiSl<io I<ulturos centro bei VSI
,,Jaunirrro ministerija.,
stovyklauto.iams. Vaikai apgyvendinti renovuotlrose kambaliuose, aprupinti nauiais balclais, patalyne.
Paslaugos suteiktos 117 dalyviq. Rugse.io men.22-23 clienomis poilsiaviete.fe vyko Siaures Rytq
Lietivos
AJC/ AJE, jaunimo darbuotojq susitikim.as, l<urio metu pristatyta RokiSkio jiunimo centro veitita, turistines
bazes galimybes' bendradarbiavirlo su ZiobiSl.io kaimo bencli'uornene patirtis. Vasaros metu
stovyplaviete
buvo uZimta 31 dien4.
15 viso jaunimo centre 2021m. dilbo
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2, darbininkq - 6. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusiq metLl veiklos vertinim4, buvo
skirta vadovams ir specialistanrs, Visi darbuotojai motyvuojami bendromis ne darbinerlis veiklomis,
1S.
lanksdiu darbo grafiku, karieros ir kvalifikaciios tobulinimo gali

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
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vadovauj antis rrertinama,
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Pasiel<ti rezultatai ir.jq rodikliai
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Veiklos
vertinimas atliktas

Sudaryta darbo grupe
veiklos kokybes

veiklos kokybes
isivertinim4 pagal

pagal
rekomenduojam4

f sivertinimui atlikti.
Vertinimas atliktas

Neformalio.jo
vaikq Svietimo ir

metoclil<4

1

.l . Organizr-roti

io teikeiq veiklos

$VS ir

FSPU programq)
pagal visas sritis.

pagal rnetodik4 iki
2021-04-01. Su

neformalioio vaikq
Svietimo kokybes

kokybes
uZtil<rinimo
metodik4.

rodikliq isivertinimo
rezultatais supaZindinta
bendruomene. Parengtas

priemoniq planas
veiklos kokybes
vertinimo iSvadoms
igyvendinti.
1.2,

Mobiliojo

darbo su jaunumu
paslaugq pletra
kaimo
bendruomendse

Teikt mobiliojo
darbo su.jaunimLr
paslaugas kaimo
bendruomendse.

Pasillyti.jaunimLri

I5nagrineta mobiliojo
darbo paklausa 2-3
vietovese il<i 202 I -0430. Pradetos teikti
paslaugos bent 1 kaimo

laisvalaikio

bendruomeneje iki
2021-05-20.Paslaugas

galimybes,

gaus

konsultuoti,

pozityviais lai svalaikio
leidimo blrdais apie 10
jaunuoliq.

turirTingo

informuoti, padeti
lsitraukti j

ir susipaZins

su

Sudaryta darbo grupe 2021-01-19
ir sulrlanuotos veiklos.
SLrdarytos anketos apie
mikroklimat4 iaunimo centre ir
pateil<tos mokiniams,
rurokytoiams ir tdvams,
apibendrintos ir paskelbtos
svetaineje. Apra5ytos visos
!sivertinimo sritys pagal metodik4.

Numatyti stiprieji ir tobulintini
veiklos rodikliai. Veiklos kokybes
rodikliq jsivertinimo rezultatai
paskelbti svetaine.je, su.jais
supaZindinta bendruomend.
Rerrgiant 2022 m. veiklos plan4
atsiZvelsta i tobLrlintinus rodiklius.
ISnagrinetos galimybes paslaugq
teikimui I(riaunose, Panemunelyje
ir La5uose. Del paslaugq
dLrbliavirnosi atsisakyta teikti
paslaugas I(riaunose. Pradetos

teikti mobiliojo darbo paslaugos
Panemunelio ir LaSq
bendruomenese. 1 4 jaunuoliq
susipaZino su pozityviais

laisvalaikio leidimo bDdais,
lsitraul<e

i sihlomas veihlas.

bendruomenes

Nuo

veil<las.

clarbas vykdomas buvo vykdomas
5 vietovese.
Unikaliq lankytojtl slcaidius 154.

gegr"rZes menesio rnobilusis

-

Atnaujinti

Atnaujintos

su socialiniais

bendradarbiavirno
sutartis sr,r

partneriais

!staigomis bei

bendradarbiavimo
sutartys iki 202 1 -09-30.
Suorganizuoti

I .3.Pletoti
bendradarbiavim4

organizaciiomis,

dirbti kartu.

susitikimai ar bendros
veiklos bent su 4

I5.jq j sirilomas veil<las nuolat
lsitraLrl<e 40, dalyvavo stovyklose,
Zygiuose, mokyrluose - 32.
Jaunuoliai buvo skatinami
dalyvauti bendruomeniq Sventese,
tradiciniuose renginiuose, protLl
muSiuose. akciiose. viktorinose.
Sielriant geriau paLinti esaln4
.launimo situacij4 bei ieSkoti
problemLl sprendimo bridq,
dalintis darbo patirtinii 2021 m.
buvo:
I . atnauiintos bendradarbiavimo

siekiant geriau
paZinti esam4
.iaunimo situaci.i4

bei ieSkoti
problemq
sprendimo bfldq,
dalintis darbo

patirtimi

socialiniais partneriais,
pasidalinta darbo
patirtim i. D alyv auta 2-3
tarpZinybiniuose
susirinkimuose,
kuriuose sprendZiami
darbo su jaunimu
klausimai.

sutartys su UZimtumo tarnyba,
Lietuvos probaci jos tarnyba,
Lietuvos .j aunimo organ i zacijtl
taryba, Radvil iSkio r. savivaldybes
Svietirno ir sporto paslaugtl centru,
Ranrygalos hultfiros centru,
RokiSkio r', savivaldybes
visuourends sveikatos centru,
2. sudarytos nau.ios sutartys srr
Roki5kio PASPC, BirZq Svietimo
pagalbos tarnyba, Moletq ir
Elektrenq kult[ros centrais,
RohiSkio profesinio mokynio

centlu, asociacii a,,RokiSkio
mal.nq klubas".
2021-1 1-23 suorganizuotas

tarpZinybinis snsitikimas, kuriame
dalyvavo l7 skirtingq Roki5kio r.
istaigq atstovll. Pristatyta iaunimo
centro veikla, al<centuotas darbas
su.jaunimu, susitarta del bendrq
veiklq organizavimo ir pagalbos
teikiant paslaugas jaunimui.
5 kairno bendruomenese

suorganizuoti susitikimai

su

seniunais, senirinaidiais,
socialiniais clarbuotoj ais ir
bendruomeniq pirmininkais,
aptariant mobilioio darbo sr"r
jauniuru teikiamas paslaugas.
2 kartus per 2021m. buvo
organizuoti susitil<inrai su l(riaunq
senir.-inais del darbo LaSq
bendruomeneie

2. UZduotvs" neivykdvtos ar ivykdytos

i5 dalies dOl numatytu

riziku (iei tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

UZduotys
2.1

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildo

veiklos rezultatan'rs
Poveil<is Svietimo istaigos veiklai
3.1 . Para5iau projekt4 Svietimo mainq paramos fondo
60 rajono vaikr"l tLrriningai buvo uZimti
ei buvo atlikta

1

SVATI

UZduotys / veil<los

administruojamai programai ,,TAPK 2" ir gavau 1e5q
vaikq vasaros poilsiui. Sr.rorganizuotos 2 stovyklos.

3.2. Sutelkiau atviro.jo ir mobiliojo darbo su jaLrnimu
specialistus projektq ra5ymui, aktyviai dalyvavau
pl'ocese, sudariau s4matas

vasaros stovykloj e

ZioUiSt<y.1 e.

Surorganizuotos 2 stovyklos pamainos po 7
dienas. I5 projekto leSq stovykloje fdarbinti

3

pedagogai. SLrteil<ta 95 proc. nuolaida 6 soc.
renrtiniems al turintiems negaliq rajono
vaikarrs. I(itierns stovyklos dalyviams
l<elialapio kaina buvo sumaZinta 30 proc. I5
proiekto gaLrta 3832 Eur.
2021 n.liepos men. para5yti 2 proiektai.
Jaunimo reiltalq departamento prie SADM

direlrtoriaus 2021

- 1 1 -22

isaky mLr Nr.2V-265

Atvirojo darbo su.jaunimu projektLri 20222023 ln'r. skirta maksimali suma po 20 tukst.
Eur, lrielrvieniems metams 2021-12-15

t

isakynru Nr'.2V-310 Mobilioio darbo su

.jaunimu pro.iektui sl<irta 19,776 tukst. Eur.
UZsitikrintas finansavimas veil<lai ir 1,5

darbuotoiu pareigybei finar.rsuoti.
3.3. Suburiau komand4, kartu jsivertinom galimybes ir
pateikiau pra5ym4 Jaunimo reikalq departameutLri prie
SADM del Jaunimo savanoriSl<os tarnybos savanorius
priimandios organizacijos akreditacilos.

Roki5kio jaunimo centrui suteikta 2 metq
pakartotine akleditacija Jaunimo
savanori5kos tarnybos programos
savanoriams priimti. 2021 m. savanori5k4
tarnyba atliko 2 savanoriai.

4. Pakoreguotos prae usiu metu veiklos uZduotys (iei

Siektini rezultatai

UZduotys

tokiu buvo) ir rezu tatai

RezLritatr-1 vertini mo rodikliai
(l<rrriais vadoi rrrjantis vertinanra.

Pasiekti rezultatai ir
.iq rodikliai

ar nustatytos nZduotys ivykdytos)

4.1

4.2.

III

SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS
5. Geb0jimq

atlikti pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
ataskai

ldoma

PaZymimas atitinkamas
langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkiuamai;

3

4
1 . Informacii os ir situaciios valdymas atliekant funkciias
5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu, laiko ir materialiniu) paskirstymas

5.

5.3. Lvdervstes ir vadovav rno efektvvumas
5.4. Zini4, gebejimq
igiidZiq panar-rdojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu
5, 5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis)
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labai gerai
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiekt

YEZU

tat

kdant uZduotis isivertinimas
PaZymimas
atitinl<amas langelis

UZduodiq ivykdymo apra5yrlas

ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos slrtartus vertinimo rodil<lius
6.2.ULduotys i5 esmes lvykdytos arba viena nelvykdyta pagal sLrtartus
vertinimo rodil<lius
6.3. [vykdytane maLiat kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZdLrotys nejvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.1 . Visos r.rZduotys

Labai gerai x
Gerai

n

Patenk namai

E

Nepatenk namai D

tobulinti
7.1.Darbuotoi

irrirlo ir

delegavin"ro

7.2.Veil<1os l<ol<ybes i sivertinimo

Direktore
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