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I. VIZIJA
Jaunimo centras - atvira kaital naujovems neformaliojo vaikq Svietimo ir socialines

paslaugas vaikams, jaunimui ir vietos bendruomenei teikianti istaiga, sudaranti sqlygas tikslingam,
ivairiapusiam ir ktirybiSkam vaikq bei jaunimo laisvalaikio uZimtumui.

II. MISIJA
Jaunimo centras - neformaliojo Svietimo ir ugdymo istaiga, kurios tikslas - tenkinti

vie5uosius interesus vykdant Svietimo, kulturing, socialiniq paslaugq teikimo, jaunimo socializacijos ir
integracijos i visuomeng veiklq.

III. PRIORITETINES KRYPTYS
Neformalaus ugdymo programq kokybe. Dailes, technines korybos, technologijq (STEAM)

kompetencijq ir savirai5kos pletojimas.
Darbo su jaunimu formq ivairove.
Edukaciniq vaikq ir jaunimo vasaros ir kitq atostogq metu programq vykdymas.

IV. TRUMPA CHAIL{KTERISTIKA
Jaunimo centre veikia dailes mokykla, organizuojamas mokiniq uZimtumas boreliuose,

vykdomas darbas su jaunimu.
Dailes mokykloje mokiniams siiiloma rinktis pradinio ir pagrindinio formalqii Svietim4

papildandio ugdymo programas. Mokiniq uZimtumas vykdomas pynimo i5 vyteliq, ,,AS ir robotika"
bureliuose. Nuo 2015 m. spalio 1 d. vykdomos vaikq neformaliojo Svietimo programos, finansuojamos
NVS titstinemis valstybes/Europos S4jungos le5omis. Programos vykdomos *iiur ruikq gyvenamqiq
vietoviq ar jq mokyklose. ,,Robotikosoo ir ,,Dailes paZinimooo programos vykdomos Jaunimo centre,
,,Pynimo paslaptys" (spec. ugdymosi poreikiq vaikams) - Roki5kio pagrindineje mokykloje.

Jaunimo centre dirba 5 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, I mokytojas metodininkas, 3
vyresnieji mokytojai. UZsiemimus lanko 121 mokinys.

Jaunimo centre vykdomas atvirasis darbas su jaunimu. diu sudarytos s4lygos maiiau,
galimybiq turindiam jaunimui rinktis, bendrauti, diskutuoti, inicijuoti bei organizuoti renginius ir kitas
patrauklias veiklas. Atvirajam darbui su jaunimu skirta 2 metodininkq pareigybes ir 0,75 pareigybes
isteigta i5 projekto ,,RokiSkio jaunimo centro veiklos projektas 2020-2021 m." le5q. Veiklose
dalyvauja 253 unikalfls lankytojai. Jaunimo centras yra Erropos informacinio tinklo Eurodesk
regioninis partneris, informuojantis jaunim4 apie mobilumo galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir
uZsienyje, vykdantis kampanijas ,,Dalinkis vasarao', ,,Time to moveo'. Jaunimo centre veikia JIK
(Jaunimo informavimo ir konsultavimo ta5kas), kuriame jaunimas konsultuojamas ivairiomis temomis:
laisvalaikio, isitraukimo i visuomeng, jaunq Zmoniq teisiq, savanori5kos veiklos, bei asmeniniais
klausimais.

Jaunimo centre vykdomas mobilusis darbas su jaunimu. KaimiSkoje vietoveje gyvenandiam
jaunimui nuo 14 iki 29 metq sudaromos sqlygos dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno
Zmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje. Mobilusis darbas vykdomas Siose kaimi5kose vietovese:
Kazli5kyje, Juodupeje, DuokiSkyje, Panomunelyje. Veiklose dalyvavo 154 unikalfls jaunuoliai.
Veikloms organizuoti skirta 1 metodininko pareigybe ir 0,75 pareigybes isteigta gavus finansavim4
projektui,,Roki5kio jaunimo centro mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektas 2021m.",
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Jaunimo cerfie 2021 m. dirbo lsertifikuotas metodininkas, 2 metodininkai baigg JRD
organizuojamus 5 moduliq mokymus jaunimo darbuotojams. Rugsejo 7-15 dienomis 3 metodininkes
dalyvavo tarptautiniuose Erasmus * mokymuose,,Coatching Youth to successooVarnoje, Bulgarijoje.

2021 m. vasar4 vaikams ir jaunimui buvo organizuotos stacionarios stovyklos, stovyklos-
mokymai Jaunimo centro turistineje bazdje ZiobiSkyie, ZiutetiStiq poilsiavieteje, Kriaunq
bendruomends namuose, kaimo turizmo sodybose, bei Zygiai baidaremis ir dviradiais, i5vykos, kitos
veiklos. Finansavimas gautas B Svietimo mainq paramos fondo, Roki5kio r. savivaldybes biudZeto ir
valstybes dotacij os le5q savivaldybes funkcij oms atlikti.

V. JALINIMO CENTRO STIPRYBES" SILPNYB ]S, GALIMYBES IR GRESMES
STIPRYBES

Mokytojai - aktyvfls ktirybineje veikloje, su
mokiniais reprezentuojantys Jaunimo centr4.
Sekmingai vykdomas darbas su jaunimu.
Sukaupta proj ektines veiklos patirtis.
Edukaciniq programq organizavimas.
Parodq organizavimas mokyklq, istaigq erdvese.
Renovuoti pastatai, atnauj inta materialine baze.
Covid- 1 9 pandemij os laikotarpiu sklandZiai
pereita prie nuotolinio mokymo.
Bendradarbiavimas ir bendros veiklos su
kaimi5kqjq vietoviq bendruomenemis.
Vykdo mas tarplinybini s ir tarpinstitucini s

bendradarbiavimas.
ZiobiSt io turistines bazdspanaudojimas
stovykloms, j aunimo mokymams,
Darbo laikas priderintas prie mokiniq ir jaunimo
poreikiq

SILPNYBES
Mokiniq maZejimas ir kaita per mokslo metus.
Dalies mokiniq tevq atsainus poZifiris i
mokesdio uZ moksl4 mokejim4.
Nera i5laikyta lydiq lygybe tarp metodininkq
darbui su jaunimu.
Mokytojq ir metodininkq darbo isivertinimas.
Mobiliaj am darbui organizuoti j aunimo centras
neturi transporto.
Nera remejq.
Jaunimo centro vie5inimo stoka.

GALIMYBES
Mokiniq savirai5kos poreikio tenkinimas ir
pletojimas, sudarant galimybg ruo5tis dailes,
dizaino bei architektDros studij oms auk5tosiose
mokyklose.
Papildomas finansavimas vykdant proj ektus.
IT ir ktirybiniuose procesuose naudojamq

irengimq galimybiq platesnis panaudoj imas.
Dalyvavimas ivairiuose konkursuose,
projektuose.

fvairesniq IKT programeliq naudoj imas
nuotolinio darbo metu.
Savanoriq itraukimas I veiklas.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir
vietos verslininkais .

Jaunimo centro pristatymai mokyklose.
Lankstinuko, filmo apie jc suk[rimas.

GRESMES
Pedagoginiq kmviq maZejimas ir dailes
mokyklos klasiq sujungimas del mokiniq
skaidiaus maZejimo.
Konkurencijos tarp neformalaus Svietimo
teikejq didejimas.
Mokiniq motyvacijos ir rySio su mokytojais
sumaZejimas del ilgai uZsitgsusio nuotolinio
mokymo.
Metodininkq nesaugumas ir itampa darbe.
Jaunuoliq maZejimas kaimi5kosiose vietovese.

VI. METU TIKSLAS
Sudaryti s4lygas ivairiq amZiq grupiq vaikams

poreikius, ugdant ktrybinius gebejimus ir asmenines
gyvenime bei pasirenkant profesij 4.

ir jauniems Zmonems tenkinti savirai5kos
kompetencijas, reikalingas Siuolaikiniame
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vrr. MErV uZpevn{Iar
1. Ugdyti ir pletoti vaikq asmenines kompetencijas per savirai$kos poreikio tenkinim4,

uZtikinant ugdymo proceso kokybg.
2. Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padeti savirai5kos erdves

nerandantiems jauniems Zmonems isitraukti i bendruomeninius ir visuomeninius procesus,
palengvinant jq integracij 4 i gyven amq)q aplink4.

3. Skatinti mokytojus, metodininkus kryptingai tobulinti kompetencijas, gerosios patirties
sklaid4, bendradarbiavim4 su tevais ir socialiniais partneriais.

I uidavinys Ugdyti ir pletoti vaikq asmenines kompetencijas per saviraiBkos poreikio
tenkinima, uZtikrinant ugdymo proceso kokvbe.

PriemonOs Laikas,
terminai

Atsakingi
vykdytojai ir

partneriai

IStekliai,
finansavimo

Saltiniai

Rezultatas, sekmes kriterijai

Parenti formalqii
Svietim4 papildandio
ugdymo programas
finansavimo
konkursui

2022 m.
sausis

Direktorius Jaunimo
centro

Gautas papildomas finansavimas
uZtikrins dailes mokyklos
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programq igyvendinim4,

Parengti parai5kas
vaikq ir jaunimo
uZimtumo vasaros ir
kitq atostogq metu
finansavimo
konkursams

2022 m.
I, II ketv.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

Jaunimo
centro

Gautas finansavimas vaikq ir
jaunimo uZimtumui organizuoti
vasaros ir kitq atostogq metu i5

ivairiq Saltiniq.

Parengti NVS
programas, pateikti
akreditacijai

2022 m.
II ketv.

Direktoriaus
pavaduotojas

Valstybes ir
savivaldybes

biudZeto

NemaZes programq pasi[la,
mokiniai tures pasirinkim4.
Programos vykdomos ardiau
mokiniq gyvenamqjq vietoviq ar
jq mokyklose. Programos
uZregistruotos NSPR, mokiniai
suresistruoti MR.

Parengti ir pateikti
parai5k4 Kultfros
paso paslaugq
atrankai.

2022 m.
II ketv.,
III ketv.

Direktoriaus
pavaduotojas,

mokytojai

Zmogi5kieji
iStekliai

AukSta menine ir kulttirine verte.
Taikomi inovatyv[s/interaktyv0s
metodai. Mokiniq kultUrinio
akiradio pletimas. Stiprinamas
kultflrinis identitetas ir
samoningumas

Dailes mokyklos
mokiniq i5vyka po
Auk5taitijos dailes
mokyklas

2022 m,
II ketv.

Direktorius Mokiniq kult[rinio akiradio
pletimas. Stiprinamas kulturinis
identitetas ir s4moningumas,

idomesne veikla
Organizuoti mokiniq
vasaros ir kitq
atostogq metu
stovyklas, edukacines
programas

2022 m.
III ketv.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

Jaunimo
centro,
projektq,
tevq

Mokiniai bus uZimti vasaros ir
kitq metq laikq atostogq metu,
turiningai ir prasmingai praleis
laisvalaiki, pailses, ugdysis
asmenines kompetenciias.

Dalyvauti
tarptautiniuose,
respublikiniuose,
raiono konkursuose.

2022 m. Direktorius,
mokytojai

Jaunimo
centro,

projektq

[domesne veikla, ivairesnes
mokymo formos ir metodai.
Mokinio ir mokytojo veiklos
ivertinimas. Orsanizuotos



parodose, proiektuose parodos kitu istaieu erdvese.

Organizuoti pie5iniq
konkursus, krlrybinius
projektus miesto ir
raiono vaikams

2022 m.
II, IV

ketvirtis

Direktorius,
mokytojai

Jaunimo
centro

Apie dailes mokykl4 suZinos
daugiau mokiniq, jq tevq.
Mokytojai bendradarbiaus su
mokyklu dailes mokytoi ais.

Racionaliai panaudoti
informacines
technologijas ugdymo
procese

2022m. Mokytojai Zmogi5kieji
iStekliai

Sustipres mokyojq skaitmenines
kompetencij os. Mokytoj ai
uZsiemimq metu pladiai naudos
IT vedant uZsiemimus nuotoliniu
ir kasdieniu b[du. Bus
motyvuojami ir skatinami
mokiniai tenkinti savirai5kos
poreikius.

Organizuoti mokiniq
ugdym4 ivairiose
edukacinese aplinkose

2022 m. Mokytojai Zmogi5kieji
iStekliai

Mokytojai organizuoja
ugdomqj4 veikl4 gamtoj e,

muziejuose, i5vykose,
bibliotekose ir kt. skatinant
mokiniu savirai5ka.

Dailes mokyklos
mokiniq darbq
perli|lra,4 kl. mokiniq
baigiamqjq darbq
pristatymas

2022 m.
sausis,
birZelis

Mokytojai Zmogi5kieji
istekliai

[gytq kompetencijq ivertinimas.
Vienos dienos darbq paroda.
Baigiamqj q darbq paroda.

II uZdavinys Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padeti
savirai5kos erdves nerandantiems jauniems Zmonems isitraukti i
bendruomeninius ir visuomeninius procesus, palengvinant jq integracij4 i
syvenamaia aplinka.

Parengti parai5kas,
programas
savivaldybes,
nacionaliniams
finansavimo
konkursams

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas,
metodininkai

Jaunimo
centro

Gautas papildomas
finansavimas sudarys galimybg

ivairesnei jaunimo veiklq
pasifllai.

Veikla,,Cia ir dabar" 2022 m. Metodininkai Zmogi5kieji
iStekliai

Sudaryta galimybe dalyvauti
veikloje studentams
SeStadieniais. Saugi erdve
jaunuoliq laisvalaikiui,
veikimui pagal pome gius,
pokalbiams. Jaunuoliai
priimami ir i veiklas itraukiami
be i5ankstiniq nuostatq.

Sportine -
sveikatinimo veikla
(turnyrai, varZybos,
lauko Zaidimai,
patyriminiai Zygiai

2022 m.
II,rr
ketv.

Metodininkai Projektines
le5os,
x
zmoglsKleJl
iStekliai

Jaunuoliai mokysis bendrauti,
bendradarbiauti, varZytis,
i5bandyti save, tures galimybg
prisideti prie organi zacinit4
darbq.

Ugdomoji veikla uZ
jaunimo centro ribq
(aunuoliq susitikimq
vietose, akciios,

2022 m. Metodininkai Zmogi5kieji
iStekliai

Veiklos vyks ne tik centro
patalpose, bet ir ivairiose
j aunimo susibfirimo vietose,
miesto erdvese. Jaunuoliai
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visuomeniniai miesto
renginiai, festivaliai,
mokymai ir kt.)

tobulins organizacinius,
vieSoj o kalbej imo, solidarumo
kompetencijas.

Socialiniq igudZiq
ugdymo uZsiemimai,
kflrybines dirbtuves

2022 m. Metodininkai Projektines
le5os

Darbuotoj ams padedant j auni
Zmones i5moks sprgsti
kasdienybej e kylandias
problemas. Neformaliuoj u
ugdymu paremtos veiklos
ugdys j aunuoliq socialinius

ig0dZius: jaunimas i5moks
atpai.irfii ir isivardinti savo

stipri4sias ir silpn4sias puses,

prisitaikyti nuolat kintandioj e
visuomeneje.

Neformaliq grupiq,
savanoriq veikla

2022 m. Metodininkai Projektines
le5os

Jauni Zmones veiks grupese
pagal pomegius, tures
galimybg igyvendinti savo
idejas. Stipres jaunq Zmoniq
tarpusavio rySiai.

Eurodesk regionio
partnerio veikla

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas

Zmogi5kieji
iStekliai

Jauni Zmones gaus patikim4
informacij4. Vyks
informaciniai renginiai
mobilumo galimybiq, darbo,
studijq, jaunimo mainq,
savanorystes, staZuotes ir
praktikos temomis. Bus
vykdomos kampanijos

,,Dalinkis vasara*' r,,Time to
movett.

Jaunimo informavimo
ir konsultavimo taSko

veikla

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas

Zmogi5kieji
istekliai

Jauniems Zmonems bus
suteikta patikima, tiksli,
suprantama pagalba, kad galetq
susiorientuoti visuose savo
gyvenimo aspektuose, bus
skatinami savaranki5kai priimti
sprendimus ir kt.

III uidavinys Skatinti mokytoj us, metodininkus kryptingai tobulinti kompetencij as,

gerosios patirties sklaid4, bendradarbiavim4 su tevais ir socialiniais
partneriais

Priemon0s Laikas,
terminai

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai

IStekliai,
finansavimo
Saltiniai

Rezultatas, sekmes kriterijai

Mokytojq,
metodininkq ir
vadovq bendrqjq
dalykiniq
kompetencijq
tobulinimas.

2022 m. Direktorius Jaunimo
centro,

projektq

Darbuotojai dalyvaus
seminaruose, mokymuose,
konferencij ose. Taikys
metodines nauj oves, diskutuos,
analizuos savo darbq. Pamokos
taps efektyvesnes. Bus teikiamos

5
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kokybi5kos paslaugos.

Bendradarbiavimas su

Salies ir uZsienio
partneriais, gerosios
patirties sklaida

2022 m. Direktorius Jaunimo
centro,

projektq

Bendradarbiavimo ry5iq
palaikymas, naujq uZmezgimas.
Pedagogai dalinsis darbo
patirtimi, pasikeis darbq
parodomis. Geruosius
p av y zdLius pritaikys u gdymo
orocese. darbe su iaunimu.

Bendradarbiavimas su
respublikos jaunimo
centrais

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas

projektq Bus keidiamasi patirtimi su

kitais jaunimo centrais. Bus
aplankyti 4 jaunimo centrai.
Gerieji pavyzdZiai bus
pritaikomi darbe su jaunimu,
tobulinama aplinka.

Tarpinstituciniai,
tarpZinybiniai
susitikimai

2022 m. Direktorius Zmogi5kieji
istekliai

B endradabiauj ama teikiant
paslaugas j aunimui, keidiantis
informacij a, ger qa darbo
patirtimi, rekomendacinio
pobfidZio pasifllymais.

Neformaliojo vaikq
Svietimo veiklos

isivertinimas

2022 m.
balandis

Direktorius ZmogiSkieji
iStekliai

[vertintos NVS pasirinkta
veiklos sritis pagal metodik4.
Nustatyta bUkle, prognozuojama
kaita. Pedagogines veiklos
stebesena.

Organizuoti apklausas
mokytojams,
mokiniams ir tevams
aktualiomis temomis

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas

ZmogiSkieji
iStekliai

I5siai5kinama nuomond
aktualiais klausimais, priimami
sprendimai esamai padediai
gerinti, sprgsti problemoms.

Stiprinti tevq, mokiniq
ir mokytojq
bendravim4.
Organizuoti atviry
dury dienas, virtualias
parodas bendruomenei

2022 m, Direktorius Zmogi5kieji
iStekliai

Sustipres tarpusavio ry5ys,
daugiau tevq domesis vaikq
uZimtumu, lankysis renginiuose.
Stipres klases vadovo vaidmuo
ir atsakomybe.

Teikti apgyvendinimo
paslaugas edukaciniq
programq
organizatoriams

2022 m.
II, III
ketv.

Turistines
bazes
administrato-
rius

Paslaugq
gavejq

Organizacijos ar mokyklos tures
galimybg organizuodami
stovyklas gauti apgyvendinimo
paslaugas.

Rengti skrajutes,
lankstinukus,
informacij4 interneto
tinklalapiui,
socialiniams tinklams

2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas

Zmogi5kieji
iStekliai,
projektq leSos

Parengta informacine medZiaga,
i5leisti lankstinukai. Apie
veiklas Zinos bendruomene,
valdZios atstovai, tikslines
grupes, socialiniai partneriai

PRITARTA
Roki5kio jaunimo centro tarybos
2021 m. gruodlio 22 d.
posedZio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5)


