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Rokiškis
I. VIZIJA
Jaunimo centras – atvira kaitai ir naujovėms neformaliojo ugdymo ir atviro darbo su
jaunimu įstaiga, sudaranti sąlygas tikslingam, įvairiapusiam ir kūrybiškam vaikų bei jaunimo
laisvalaikio užimtumui.
II. MISIJA
Jaunimo centras – neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaiga, kurios tikslas – tenkinti
viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, jaunimo
socializacijos ir integracijos į visuomenę veiklą.
III. PRIORITETINĖS KRYPTYS
Neformalaus ugdymo programų įvairovė. Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų įgijimas.
Atviras darbas su jaunimu.
Vaikų ir jaunimo užimtumas vasaros ir kitų mokinių atostogų metu.
Edukacinių erdvių ir ugdymosi aplinkos atnaujinimas įgyvendinant projektus.
IV. TRUMPA CHARAKTERISTIKA
Jaunimo centre veikia dailės mokykla, organizuojamas mokinių užimtumas būreliuose,
vykdomas atviras darbas su jaunimu.
Dailės mokykloje mokiniams siūloma rinktis pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas. Mokinių užimtumas vykdomas pynimo iš vytelių, „Aš ir robotika“
būreliuose. Nuo 2015 m. spalio 1 d. vykdomos vaikų neformaliojo švietimo programos,
finansuojamos NVŠ tikslinėmis valstybės/Europos Sąjungos lėšomis. Programos vykdomos arčiau
vaikų gyvenamųjų vietovių ar jų mokyklose: dailės – Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje,
„Pynimo paslaptys“ (spec. ugdymosi poreikių vaikams) – Rokiškio pagrindinėje mokykloje,
robotikos – Rokiškio rajono Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciame centre ir Jaunimo centre.
Jaunimo centre dirba 5 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 1 mokytojas metodininkas, 2
vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Užsiėmimus lanko 144 mokiniai.
Jaunimo centre vykdomas atviras darbas su jaunimu. Čia sudarytos sąlygos mažiau
galimybių turinčiam jaunimui rinktis, bendrauti, diskutuoti, inicijuoti bei organizuoti renginius ir
kitas patrauklias veiklas. Darbui su jaunimu skirtas 1 metodininko ir 2 vyresniojo specialisto
pareigybės (viena pareigybė iš projektinių lėšų), veiklose dalyvavo 259 unikalūs lankytojai.
Jaunimo centras yra Europos informacinio tinklo Eurodesk partneris, informuojantis jaunimą apie
galimybes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje.
2018 m. Jaunimo centre veikė Vaikų dienos centras „Kad būtume drauge“, kurį lankė 40
vaikų. Buvo teikiamas maitinimas, sudarytos sąlygos pamokų ruošai, organizuojamos edukacinės
išvykos. Vyko individualus-socialinis darbas su vaikais, jų šeimomis, pagal poreikį buvo
informuojama ir konsultuojama, organizuojami socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo bei
kūrybiniai užsiėmimai.
Vasarą buvo įgyvendinama Rokiškio r. savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos
programa vaikų vasaros stovyklose. Jos tikslas – vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas
vaikų vasaros stovykloje.
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2018 m. Žiobiškio turistinėje bazėje vyko remontas. Pastate suremontuotos laiptinės, I ir II
aukšto fojė lubos, sienos, grindys. Įsigyti baldai ir įranga dviem poilsio kambariam. Projektas
vykdomas iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 lėšų.
2018 m. IV ketvirtyje pradėtas vykdyti projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi
galimybių plėtra Rokiškio rajone“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis. Iš projekto buvo įsigytos priemonės robotikos užsiėmimams.
V. JAUNIMO CENTRO STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS
STIPRYBĖS
Sėkmingai vykdomas atviras darbas su jaunimu.
Sertifikuotas metodininkas darbui su jaunimu,
programos „Erasmus+ JTBA konsultantas.
Sukaupta projektinės veiklos patirtis.
Dailės mokytojai – aktyvūs kūrybinėje veikloje.
Saviraiškos poreikio tenkinimas ir plėtojimas.
Renovuoti pastatai, atnaujinta materialinė bazė.
Vaikų vasaros poilsio organizavimas.
GALIMYBĖS
Vaikų užimtumas mokinių atostogų metu.
Papildomas finansavimas vykdant projektus.
Patirties sklaida.
Techninės kūrybos ir technologijų programų
plėtra.
Parodų organizavimas mokyklų, įstaigų erdvėse.
Dalyvavimas konkursuose, projektuose.
Naujų lankytojų įtraukimas į atviro darbo su
jaunimu veiklas.

SILPNYBĖS
Neaktyvi centro taryba.
Mokytojų iniciatyvos stoka.
Atviro darbo su jaunimu specialistų kaita.
Mokinių kaita per mokslo metus.
Mokinių tėvų neatsakingas požiūris į mokesčių
mokėjimą už mokslą.
GRĖSMĖS
Mokinių skaičiaus mažėjimas.
Pedagoginių krūvių mažėjimas.
Dailės mokyklos klasių sujungimas.
Konkurencijos tarp neformalaus švietimo
teikėjų didėjimas.

VI. METŲ TIKSLAS
Sudaryti sąlygas įvairių amžių grupių ugdytiniams tenkinti saviraiškos poreikius, ugdant
kūrybinius gebėjimus ir asmenines galias reikalingas dalyvavimui šiuolaikiniame gyvenime bei
pasirenkant profesiją.
VII. METŲ UŽDAVINIAI
1. Ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, užtikrinant neformalaus
ugdymo(si) įvairovę.
2. Organizuoti atviro darbo su jaunimu veiklą, motyvuojant jaunus žmones dalyvauti
konkrečioje jų poreikius atitinkančioje veikloje. Tobulinti su jaunimu dirbančių specialistų
kompetencijas.
3. Organizuoti vaikų poilsį vasarą ir užimtumą mokinių atostogų metu.
4. Atnaujinti edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas įgyvendinant projektus.
Metų uždavinys
Priemonės
Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
programų parengimas

Ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, užtikrinant
neformalaus ugdymo įvairovę.
Laikas,
Atsakingi
Lėšos
Rezultatas, sėkmės kriterijai
terminai vykdytojai ir
(šaltiniai)
partneriai
2019 m.
Mokytojai,
Jaunimo
Gautas papildomas finansavimas
sausis
direktoriaus
centro
užtikrins dailės mokyklos
pavaduotojas
programų įgyvendinimą.
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finansavimo
konkursui
Mokytojų
kvalifikacijos kėlimas

2019 m.

Direktorius,
mokytojai

Jaunimo
centro,
projektų

Pedagoginės veiklos
stebėsena

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas

Jaunimo
centro

Atvirų durų dienos

2019 m.
II ketv.

Direktoriaus
pavaduotojas

Jaunimo
centro

NVŠ programų
rengimas,
akreditavimas, naujų
grupių steigimas

2019 m.
II ketv.

Direktoriaus
pavaduotojas

ES fondų

Bendradarbiavimas su
rajono, šalies ir
užsienio partneriais,
neformaliojo švietimo
mokyklų mokytojais,
gerosios patirties
sklaida
Dalyvavimas
įvairiuose
konkursuose,
parodose

2019 m.

Direktorius

Jaunimo
centro

Renginiai, skirti
Rokiškio dailės
mokyklos 35-mečiui
Buvusių Dailės
mokyklos mokinių
darbų paroda
Metų uždavinys
Priemonės
Specialistų darbui su
jaunimu kvalifikacijos
tobulinimas,
įgalinimas veikti

Saugaus laisvalaikio
galimybių sudarymas:

Mokytojai taikys metodines
naujoves, diskutuos metodinėse
grupėse, analizuos savo darbą.
Pamokos taps efektyvesnės.
Efektyvesnė pamoka. Dienynų
pildymo kokybė. Mokinio ir
mokytojo veiklos įvertinimas.
Bus pristatyta veikla, mokytojai
neformaliai bendraus su tėvais ir
mokiniais.
Padidės programų pasiūla, vaikai
turės didesnį pasirinkimą, didės
lankančių mokinių skaičius.
Programos vykdomos arčiau
vaikų gyvenamųjų vietovių ar jų
mokyklose.
Naujų bendradarbiavimo ryšių
užmezgimas, esamų ryšių
palaikymas. Mokytojai įgys
naujų kompetencijų, įgytas
žinias taikys savo darbe, dalinsis
darbo patirtimi.

Įdomesnė veikla, įvairesnės
mokymo formos ir metodai.
Mokinio ir mokytojo veiklos
įvertinimas. Suorganizuotos
parodos kitų įstaigų erdvėse.
2019 m. Direktoriaus Savivaldybės, 5 dienas vykstantys meniniai,
birželis pavaduotojas
Jaunimo
kūrybiniai užsiėmimai vaikams
centro
ir jaunimui.
2019 m.
Dailės
Savivaldybės, 35-mečio progai paminėti
birželis
mokytojai
Jaunimo
organizuojama darbų paroda ir
centro
buvusių Dailės mokyklos
mokinių ir mokytojų
susitikimas.
Organizuoti atviro darbo su jaunimu veiklą, motyvuojant jaunus žmones
dalyvauti konkrečioje jų poreikius atitinkančioje veikloje. Tobulinti su
jaunimu dirbančių specialistų kompetencijas.
Laikas,
Atsakingi
Lėšos
Rezultatas, sėkmės kriterijai
terminai vykdytojai ir
(šaltiniai)
partneriai
2019 m.
Direktorius
Jaunimo
Specialistai tobulins
centro,
kvalifikaciją JRD
projektų
organizuojamuose mokymuose,
įgys naujų kompetencijų,
profesionaliai taikys atviro darbo
su jaunimu metodus.
2019 m.
Su jaunimu
Jaunimo
Kiekvieną dieną jaunimo centre
dirbantys
centro,
lankysis apie 40 jaunų žmonių,
2019 m.

Mokytojai

Jaunimo
centro,
projektų
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mokymai, konkursai,
turnyrai, varžybos,
šventės, išvykos ir kita
veikla

specialistai

projektų

Grupių pagal
pomėgius užsiėmimų
veikla

2019 m.

Su jaunimu
dirbantys
specialistai

Projektų

Bendradarbiavimas su
rajono, šalies bei
užsienio jaunimo
organizacijomis,
jaunimo centrais,
socialiniais partneriais
Projektų rengimas
Rokiškio rajono
savivaldybės NVO
rėmimo ir kitų
programų
finansavimui gauti
Metų uždavinys
Priemonės

2019 m.

Direktorius,

Jaunimo
centro,
projektų

Paraiškų rengimas
vaikų vasaros
stovyklų
organizavimo
konkursui
Turistinės bazės
paruošimas
stovyklautojų
apgyvendinimui
Stovyklautojų iš kitų
rajono mokyklų,
organizacijų
apgyvendinimas
Vaikų vasaros
stovyklos
organizavimas
Žiobiškio turistinėje
bazėje
Tarptautinė vaikų
vasaros stovykla

metodininkas
darbui su
jaunimu
2019 m.

Metodininkas
darbui su
jaunimu

Jaunimo
centro

kurie saugiai praleis laisvalaikį,
turės erdvę susitikimams su
draugais, saviraiškai, socialinių
įgūdžių ugdymui(si),
bendravimui, meninei veiklai,
informacijos paieškai, buvimui
drauge. Veiklos bus kuriamos iš
pačių jaunų žmonių pasiūlytų
iniciatyvų ir idėjų.
Bus stiprinama neformalių
jaunimo grupių veikla. Susikurs
naujos neformalios jaunimo
grupės.
Bendradarbiavimas su
Radviliškio, Telšių, Panevėžio r.
ir kt. jaunimo centrais.
Dalyvavimas partnerių
organizuojamuose renginiuose.
Pasikeitimas darbo patirtimi.
Bus parengtos ir pateiktos
paraiškos jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybėje
programos finansavimui gauti.

Organizuoti vaikų poilsį vasarą ir užimtumą mokinių atostogų metu.
Laikas,
Atsakingi
Lėšos
Rezultatas, sėkmės kriterijai
terminai vykdytojai ir
(šaltiniai)
partneriai
2019 m. Direktoriaus
Jaunimo
Gautas finansavimas vaikų
II ketv.
pavaduotojas
centro
vasaros poilsio stovyklai
organizuoti.

2019 m.
gegužė

2019 m.
II–III
ketv.

2019 m.
liepa

2019 m.
II ketv.

Turistinės
Jaunimo
bazės
centro
administratorius
Direktorius,
Jaunimo
turistinės
centro
bazės
administratorius
Direktorius,
Jaunimo
direktoriaus
centro,
pavaduotojas, projektų, tėvų
mokytojai
Direktorius

ES fondų,
savivaldybės

Sutvarkyti kambariai,
kanalizacija, vandentiekis,
virtuvės patalpos, aplinka.
Vaikai ir suaugę iš kitų mokyklų
bei organizacijų turės galimybę
atostogauti, pagal pageidavimą
gaudami apgyvendinimo
paslaugas.
Vaikai bus užimti vasarą,
turiningai ir prasmingai praleis
laisvalaikį, pailsės, susiras naujų
draugų, įgys naujų asmeninių
kompetencijų.
Tikslinės grupės dalyvių
integracija, susipažinimas su
liaudies amatais, papročiais.
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Edukacinių
užsiėmimų
organizavimas
mokinių atostogų
metu

Vaikai mokinių atostogų metu
bus užimti nauja edukacine
veikla, daugiau sužinos, patirs
naujų įspūdžių, skatinamas
aktyvumas, glaudesni ryšiai tarp
mokytojų ir mokinių, įdomesnė
veikla.
Atnaujinti edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas įgyvendinant projektus.
2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas,
mokytojai

Jaunimo
centro, tėvų

Priemonės

Laikas,
terminai

Lėšos
(šaltiniai)

Lauko infrastruktūros
įrengimas Žiobiškio
turistinėje bazėje

2019 m.
II ketv.

Jaunimo centro
patalpų remontas

2019 m.

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
Projekto
koordinatorius,
turistinės
bazės
administratorius
Direktorius

Mokytojų darbo vietų
atnaujinimas

2019 m.

Direktorius

ES fondų,
savivaldybės

Baldų ir elektrinės
krosnies keramikai
įsigijimas
Projektų ataskaitų
rengimas ir pateikimas

2019 m.

Direktorius

ES fondų,
savivaldybės

Metų uždavinys

Rezultatas, sėkmės kriterijai

Europos
fondų,
savivaldybės

Įrengti pėsčiųjų takai, pastatyti 6
suoliukai ir šiukšliadėžės.

ES fondų,
savivaldybės

Suremontuotas keramikos
kabinetas, 4 kabinetuose patiesta
PVC grindų danga.
Mokytojai aprūpinti darbo
priemonėmis: kompiuteris,
projektorius, ekranas.
Efektyvesnė pamoka. Mokymosi
užduočių, metodų įvairovė.
Įsigyti baldai dailės kabinetui,
elektrinė keramikos krosnis.

Direktoriaus
ES fondų,
Laiku parengtos ir pateiktos
pavaduotojas, savivaldybės ataskaitos.
buhalteris
______________________________________________________________________________
PRITARTA
VšĮ Rokiškio jaunimo centro tarybos
2018 m. gruodžio 11 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 4)
2019 m.

