MŪSŲ ISTORIJA
1989 m. gruodžio 1 d. įkurtas Moksleivių kūrybos ir darbo centras, 1991 m. perėmęs
Rokiškio moksleivių namų funkcijas. Čia veikė aviamodelizmo, automobilizmo, gėlininkystės,
rankdarbių, siuvimo, medžio darbų būreliai.
Direktoriumi 1990 – 1992 metais dirbo Gintautas Šileris, nuo 1993 m. kovo 1 d. –
Nijolė Gužienė.
1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Rokiškio muzikos mokyklos dailės skyrių, jis
prijungiamas prie Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro. Šiuo metu dalis būrelių išnyksta,
naujai įsteigiamos dailės pradinio ugdymo, meninės saviraiškos grupės, bei pynimo iš vytelių,
aksesuarų, floristikos, kompiuterių būreliai. Bendradarbiaujant su Panevėžio darbo rinkos mokymo
centru ir Rokiškio darbo birža buvo organizuojami siuvimo, pynimo iš vytelių, kompiuterių
užsiėmimai bedarbiams.
2008 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centras pertvarkytas į
Viešąją įstaigą Rokiškio jaunimo centrą, įkuriant atvirąjį jaunimo centrą. atvirasis darbas su
jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms,
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos
dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti
kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.
Dirbant su jaunimu, pradėti organizuoti tarptautiniai jaunimo mainai, finansuojami
JTBA programos „Veiklus jaunimas“. Pirmieji – „Take a chance“ („Suteik šansą“) 2010 m., vėliau
– „Old is gold, new is too“ („Sena yra auksas, nauja taip pat“). 2013 m., „Brave Enough to be
Entrepreneur“ („Pakankamai drąsus būti versliu“). 2015 m. 2014 m. vykdytas demokratiškumo
projektas „I see you working“ („Aš matau jūs dirbate“).
2010 – 2012 m. Rokiškio jaunimo centras kartu su Latvijos ir Lietuvos partneriais
įgyvendino Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kūrybinių
industrijų bendros strategijos ir bendradarbiavimo tinklo Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono
sukūrimas". Projekto tikslas - sukurti palankią aplinką kūrybinių veiklų plėtrai Latvijos ir Lietuvos
pasienio regionuose. Projekto metu renovuotas jaunimo centro pastatas (pakeistas stogas, langai,
suremontuoti keturi kabinetai), įsigyta naujos įrangos ir baldų, įkurta meno galerija. Vyko
nemokami keramikos, tapybos ir tekstilės, meninės fotografijos, grafinio dizaino ir verslumo
užsiėmimai vietos bendruomenei. Buvo organizuotas tarptautinis keramikos pleneras „Žemė, ugnis,
vanduo" meno mokyklų mokiniams ir mokytojams.
2011 – 2012 m. kartu su Ukmergės švietimo centru ir Švenčionių rajono Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centru jaunimo centras įgyvendino ŠMPF finansuojamą projektą „Prikelkime
senolių patirtį iš krašto praeities". Įvairių veiklų, ekspedicijų metu vaikai ir jaunimas susipažino su
regiono etnokultūrinėmis vertybėmis, tautodailininkais, kulinarinio paveldo propaguotojais. Buvo
fiksuojama garsinė, vaizdinė, rašytinė informacija, kuri panaudota ruošiant maršrutus-planus, veiklų
aprašus bei regiono tapatumo modelį. Parengtas stalo žaidimas „Keliaukime po Rokiškio rajoną“
2012 – 2014 m. kartu su Plavino (Latvija) meno mokykla įgyvendintas Comenius
Regio partnerystės projektas „Baltų šaknys – baltų kultūros paveldo kūrybiškas panaudojimas
ugdymo procese”. Mokytojai seminaruose, išvykose, praktiniuose užsiėmimuose susipažino su
baltų istorija ir kultūra, keitėsi mokinių darbų parodomis, parengė 3 metodinius leidinius: „Baltų

keramikos tradicija – švilpynė“ ( A. Augutis), „Baltiški ženklai Rokiškio langinėse“ (Ž. Vaičiūnas),
„Pynimas – prosenelių palikimas“ (R. Raišienė).
Nuo 2009 m. pradėtos organizuoti vaikų vasaros stovyklos Žiobiškio turistinėje
bazėje. Teikiamos paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos
programai, Švietimo paramos fondo projektui „TAPK“ papildomam finansavimui gauti.
2013 m. Rokiškio jaunimo centre įkurtas Jaunimo informavimo ir konsultavimo
taškas, bei tapo Eurodesk regioniniu partneriu. Čia teikiamos kokybiškos informavimo ir
konsultavimo paslaugos, vykdomi informaciniai renginiai apie mobilumą, studijas, stažuotes, darbą,
savanorystę, keliones, vykdomos informacinės kampanijos „Dalinkis vasara“, „Time to move“.
2014 m. jaunimo centras tapo akredituota Jaunimo savanorius priimančia organizacija.
2014 – 2016 m. Rokiškio jaunimo centras kartu su Skuodo savivaldybės
administracija vykdė projektą „Skuodo AJC modernizavimas ir veiklų plėtra“, finansuojamą EEE
finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšomis. Vyko jaunimo
susitikimai, bendri renginiai, mokymai savanoriams ir darbuotojams.
Nuo 2015 m., gavus Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio tikslines lėšas buvo
siekiama didinti vaikų, dalyvaujančių NVŠ programose skaičių, organizuoti užsiėmimus arčiau jų
gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos. Naujai įsteigti šie būreliai: „Keramikos meno
pradžiamokslis“ – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriuje, sporto – Žiobiškio
turistinėje bazėje, „Senųjų liaudies amatų“ – Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, dailės –
Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje, „Pynimas iš vytelių “ (spec. ugdymosi poreikių vaikams) –
Rokiškio pagrindinėje mokykloje, gamtos pažinimo – Rokiškio jaunimo centre. 2017 m. pradėjo
veikti „Robotikos“ būrelio užsiėmimai jaunimo centre ir Kavoliškio mokykloje-darželyje,
Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciame centre.
2015 – 2018 m. Rokiškio jaunimo centre veikė vaikų dienos centras „Kad būtume
drauge“, buvo teikiamos kompleksinės paslaugos socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų bei
socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turintiems vaikams, jų šeimos nariams.
2015 – 2018 m. Rokiškio jaunimo centre buvo įgyvendinamas Jaunimo reikalų
departamento prie SADM projektas „Atrask save“. Niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir
mokymuose nedalyvaujantiems
jaunuoliams buvo teikiamos ankstyvosios intervencijos ir
aktyvumo skatinimo paslaugos.
2018 – 2020 m. kartu su Latvijos ir Lietuvos partneriais įgyvendintas Interreg V-A
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Socialinių paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“. Atnaujinta Žiobiškio turistinė bazė, įrengti 2
kambariai neįgaliesiems, lauke sutvarkyta prieiga prie pastato, įrengtas pėsčiųjų takas, įsigyta
įrangos ir priemonių.
2019 m., plečiant darbo su jaunimu formų pasiūlą, pradėtos teikti mobiliojo darbo su
jaunimu pasaugos Rokiškio rajono kaimiškose bendruomenėse. Mobilusis darbas su jaunimu – tai
darbo su jaunimu forma, skatinanti kiekvieną jauną žmogų įsitraukti ir dalyvauti veiklose, kurios
vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, bendruomenėje. Paslaugos
teikiamos 4 kaimo bendruomenėse.
2020 m. Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras pertvarkytas į biudžetinę įstaigą
Rokiškio jaunimo centrą.

