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I. VIZIJA 

Jaunimo centras – atvira kaitai, naujovėms neformaliojo vaikų švietimo ir socialines 

paslaugas vaikams, jaunimui ir vietos bendruomenei teikianti 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 kokybė. Dailės, techninės kūrybos, technologijų 

(STEAM) kompetencijų ir saviraiškos plėtojimas. 

Darbo su jaunimu formų įvairovė. 

Žiobiškio turistinės bazės atnaujintų erdvių panaudojimas. 

 

IV. TRUMPA CHARAKTERISTIKA 

Jaunimo centre veikia dailės mokykla, organizuojamas mokinių užimtumas būreliuose, 

vykdomas 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 137 mokiniai. 

Jaunimo centre vykdomas atvirasis darbas su jaunimu. Čia sudarytos sąlygos mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui rinktis, bendrauti, diskutuoti, inicijuoti bei organizuoti renginius ir 

kitas patrauklias veiklas. Atvirajam darbui su jaunimu buvo skirtos 2 metodininkų pareigybės ir 

viena pareigybė įsteigta iš projektinių lėšų. Veiklose dalyvavo 238 unikalūs lankytojai. Jaunimo 

centras yra Europos informacinio tinklo Eurodesk partneris, informuojantis jaunimą apie galimybes 

ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje. 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėtas įgyvendinti mobilusis darbas su jaunimu. Kaimiškoje 

vietovėje gyvenančiam jaunimui nuo 14 iki 29 metų sudaromos sąlygos dalyvauti veiklose, kurios 

vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo 

centrų ar erdvių. Mobilusis darbas vykdomas kaimiškose vietovėse: Panemunyje, Kazliškyje, 

Juodupėje, Didsodėje, Duokiškyje. Veiklas organizavo metodininkas mobiliajam darbui su jaunimu, 

jose dalyvavo 51 jaunuolis. 

2019 m. vasarą buvo organizuotos dienos ir stacionarios stovyklos. Finansuojamos iš 

Rokiškio r. savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programos ir Švietimo mainų paramos 



2 

 

fondo projekto „Tapk 2“. Tikslai – vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas, vaikų ir 

jaunimo socializacijos galimybių plėtojimas vaikų vasaros stovyklose. 

2019 m. Žiobiškio turistinėje bazėje buvo nutiestas pėsčiųjų takas. Įsigytos priemonės ir 

įranga vaikų ir jaunimo užimtumui. Suorganizuota stovykla Lietuvos ir Latvijos projekto partnerių 

dalyviams. Tai įgyvendinta iš vykdomo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos 

projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. 

LLI-317 lėšų. 

2019 m. vykdytas savivaldybės projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi 

galimybių plėtra Rokiškio rajone“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės 

plėtros fondo lėšomis. Iš projekto suremontuotas dailės kabinetas ir 4 kabinetų grindys, 4 mokytojų 

darbo vietos aprūpintos projektoriais, ekranais, kompiuteriais. Įsigyta degimo krosnis. 

2019 m. mokytojai aktyviai dalyvavo projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ 

renginiuose. Suorganizuota buvusių Dailės mokyklos mokinių darbų paroda ir prisiminimų popietė, 

skirta Dailės mokyklos 35-mečiui. Ta proga išleisti atvirukai. Pradinių klasių mokiniams 

organizuoti penkių dienų edukaciniai, meniniai-kūrybiniai užsiėmimai. 

 

V. JAUNIMO CENTRO STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

 

STIPRYBĖS 

Sėkmingai vykdomas atvirasis darbas su 

jaunimu. 

Sertifikuotas metodininkas darbui su jaunimu, 

programos „Erasmus+ JTBA konsultantas.  

Sukaupta projektinės veiklos patirtis. 

Mokytojai – aktyvūs kūrybinėje veikloje, su 

mokiniais reprezentuojantys Jaunimo centrą. 

Renovuoti pastatai, atnaujinta materialinė bazė. 

Vaikų vasaros poilsio organizavimas. 

Parodų organizavimas mokyklų, įstaigų erdvėse. 

SILPNYBĖS 

Mokytojų iniciatyvos stoka, mokytojų amžius. 

Atviro darbo su jaunimu specialistų kaita. 

Mokinių kaita per mokslo metus. 

Mokinių tėvų neatsakingas požiūris į mokesčių 

mokėjimą už mokslą. 

Tarp darbo su jaunimu specialistų nėra išlaikyta 

lyčių lygybė. 

Atvirojo darbo su jaunimu specialistų darbo 

įtampa ir nesaugumas. 

GALIMYBĖS 

Vaikų ir jaunimo užimtumas mokinių atostogų 

metu. 

IT efektyvesnis panaudojimas pamokų metu. 

Saviraiškos poreikio tenkinimas ir plėtojimas. 

Papildomas finansavimas vykdant projektus. 

Techninės kūrybos ir technologijų programų 

plėtra. 

Dalyvavimas konkursuose, projektuose. 

Naujų lankytojų įtraukimas į Jaunimo centro 

veiklas 

Darbo su jaunimu plėtra – mobilusis darbas su 

jaunimu kaimo vietovėse. 

GRĖSMĖS 

Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Pedagoginių krūvių mažėjimas. 

Dailės mokyklos klasių sujungimas. 

Konkurencijos tarp neformalaus švietimo 

teikėjų didėjimas. 

Finansavimo negavimas darbo su jaunimu 

veiklų organizavimui. 

NVŠ programų pasiūlos nebuvimas dėl 

specialistų trūkumo. 

 

VI. METŲ TIKSLAS 

Sudaryti sąlygas įvairių amžių grupių vaikams ir jauniems žmonėms tenkinti saviraiškos 

poreikius, ugdant kūrybinius gebėjimus ir asmenines galias reikalingas šiuolaikiniame gyvenime bei 

pasirenkant profesiją. 

 

VII. METŲ UŽDAVINIAI 

1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. 
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2. Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti saviraiškos erdvės 

nerandantiems jauniems žmonėms įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, 

palengvinant jų integraciją į gyvenamąją aplinką. 

3. Efektyviai panaudoti atnaujintas Žiobiškio turistinės bazės edukacines erdves vaikų ir jaunimo 

užimtumui. 

 

1 metų uždavinys Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Ištekliai, 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

programų parengimas 

finansavimo 

konkursui  

2020 m. 

sausis 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Gautas papildomas finansavimas 

užtikrins dailės mokyklos 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

Mokytojų ir vadovų 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

2020 m. Direktorius, 

mokytojai 

Jaunimo 

centro, 

projektų 

Mokytojai ir vadovai dalyvaus 

seminaruose, mokymuose, 

konferencijose. Taikys 

metodines naujoves, diskutuos 

metodinėse grupėse, analizuos 

savo darbą. Pamokos taps 

efektyvesnės.  

Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Mokinio ir mokytojo 

bendradarbiavimas pamokoje. 

Mokinio saviraiška. Veiklos 

stebėjimas, vertinimas. 

Efektyvesnė pamoka. 

NVŠ programų 

rengimas, teikimas 

akredituoti, grupių 

steigimas 

2020 m. 

II ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ES fondų Padidės programų pasiūla, vaikai 

turės didesnį pasirinkimą, didės 

lankančių mokinių skaičius. 

Programos vykdomos arčiau 

vaikų gyvenamųjų vietovių ar jų 

mokyklose. 

Bendradarbiavimas su 

šalies ir užsienio 

partneriais, gerosios 

patirties sklaida 

2020 m. Direktorius Jaunimo 

centro 

Bendradarbiavimo ryšių 

palaikymas. Mokytojai dalinsis 

darbo patirtimi. Pasikeitimas 

darbų parodomis. 

Dalyvavimas 

tarptautiniuose, šalies, 

rajono konkursuose, 

parodose, projektuose 

2020 m. Mokytojai Jaunimo 

centro, 

projektų 

Įdomesnė veikla, įvairesnės 

mokymo formos ir metodai. 

Mokinio ir mokytojo veiklos 

įvertinimas. Suorganizuotos 

parodos kitų įstaigų erdvėse. 

Informacinių 

technologijų 

panaudojimas ugdymo 

procese 

2020 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai užsiėmimų metu 

naudos IT. Bus motyvuojami ir 

sudominami mokiniai. 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas kitose 

edukacinėse aplinkose 

2020 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai 1 kartą per pusmetį 

organizuoja ugdomąją veiklą 

gamtoje, muziejuose, išvykose, 

bibliotekoje ir kt. skatinant 

mokinių saviraišką. 
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Neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos 

įsivertinimas 

2020 m. 

balandis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintos NVŠ veiklos sritys 

pagal metodiką. Nustatyta būklė, 

prognozuojama kaita. 

Dailės mokyklos 

mokinių darbų 

peržiūra 

2020 m. 

sausis, 

birželis 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgytų kompetencijų įvertinimas. 

Vienos dienos darbų paroda. 

Saviraiškos plėtojimas. 

2 metų uždavinys Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti 

saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms įsitraukti į 

bendruomeninius ir visuomeninius procesus, palengvinant jų integraciją į 

gyvenamąją aplinką. 

Pridedama: 

Atvirojo darbo su jaunimu veiklos planas (1 priedas) 

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos planas (2 priedas) 

3 metų uždavinys Efektyviai panaudoti atnaujintas Žiobiškio turistinės bazės edukacines erdves 

vaikų ir jaunimo užimtumui. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Ištekliai, 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Paraiškų rengimas  

vaikų vasaros   

stovyklų 

organizavimo 

konkursui  

2020 m. 

I, II ketv. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Gautas finansavimas vaikų 

vasaros poilsio stovyklai 

organizuoti. 

Turistinės bazės 

paruošimas vasaros 

sezonui 

2020 m. 

gegužė 

Turistinės 

bazės 

administrato-

rius 

Jaunimo 

centro 

Sutvarkyti kambariai, 

kanalizacija, vandentiekis, 

virtuvės patalpos, aplinka. 

 

Vaikų vasaros 

stovyklų 

organizavimas 

2020 m. 

liepa 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro, 

projektų,  

tėvų 

Vaikai  bus užimti vasarą, 

turiningai ir prasmingai praleis 

laisvalaikį, pailsės, susiras naujų 

draugų, įgys naujų asmeninių   

kompetencijų.  

Mokymų 

organizavimas 

jaunimui 

2020 m. 

liepa 

Metodininkai Jaunimo 

centro, 

projektų,  

tėvų 

Bus organizuojami asmens 

ugdymo, komandinių įgūdžių 

formavimo ir kt. mokymai 

jaunimui. 

Apgyvendinimo 

paslaugų teikimas kitų 

rajono mokyklų 

stovyklautojams 

2020 m. 

II, III 

ketv. 

Turistinės 

bazės 

administrato-

rius 

Paslaugų 

gavėjų 

Vaikai iš kitų mokyklų turės 

galimybę atostogauti pagal 

pageidavimą gaudami 

apgyvendinimo paslaugas. 

 

_____________________________________________________________________________ 

PRITARTA 

VšĮ Rokiškio jaunimo centro tarybos  

2019 m. gruodžio 16 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. 5) 



Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro 

2020 metų veiklos plano 1 priedas 

ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas 

Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms įsitraukti į 

bendruomeninius ir visuomeninius procesus, palengvinant jų integraciją į gyvenamąją aplinką. 

1 uždavinys 

Ugdyti socialinius jauno žmogaus įgūdžius, suteikti erdvę ugdytis ir individualiai augti, skatinti jį prisiimti atsakomybę įvairiose situacijose, 

išbandant skirtingas priemones. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Taikomų darbo su jaunimu metodų 

įvairovė 

Suteiktos galimybės saugiai, 

turiningai leisti laisvalaikį, atvirai 

bendrauti, užsiimti dominančia 

veikla.  

Bendras lankytojų skaičius 

 

6000 

Veiklos vykdomos atsižvelgiant į 

jaunimo poreikius, jo padėtį, 

jaunimo pasiūlytas įgyvendinti 

veiklas, remiantis jaunimo 

padėties tyrimais 

Sprendžiamos jaunimo užimtumo 

problemos. Jaunuoliai turės 

galimybę siūlyti problemų 

sprendimo būdus, darys pokytį 

savo ir bendraamžių 

gyvenimuose. 

Unikalių lankytojų skaičius 250 

Jaunas žmogus motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, skatinamas 

tobulėti, ugdytis verslumo bei 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius 

Jaunas žmogus gebės labiau 

pažinti save, atpažinti savo 

stiprybes, lengviau prisitaikys 

nuolat kintančioje visuomenėje. 

Bus sudaromos sąlygos išsakyti 

nuomonę apie jaunimo centro 

veiklas, siūlyti naujas idėjas.  

Mažiau galimybių turinčio jaunimo 

dalis nuo unikalių lankytojų 

skaičiaus 

20 

Sudarytos sąlygos jaunam žmogui 

įsitraukti į visuomeninę veiklą, 

įgyti socialinius įgūdžius 

ugdančios veiklos vykdymo ir 

organizavimo patirties 

Bus ugdomi jaunuolių socialiniai 

įgūdžiai. Jaunuoliai įgys 

socialnių, organizacinių įgūdžių. 

Jaunimo inicijuotų ir (ar) 

suorganizuotų veiklų skaičius 

4 
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Sudarytos sąlygos į veiklas 

įsitraukti atskirtį savo socialinėje 

aplinkoje patiriančiam ar mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui ir 

skatinti socialinę jo integraciją 

Jaunuoliai turės, kur save 

realizuoti. Išgyvenantys socialinę 

atskirtį jauni žmonės turės, žinos, 

kur kreiptis pagalbos, bus išgirsti, 

suprasti. 

Įgyvendintų projektų, į kuriuos 

buvo įtrauktas jaunimas, skaičius 

3 

Teikiamų paslaugų, padėsiančių 

socialinę atskirtį patiriančiam 

jaunimui reintegruotis / integruotis 

į darbo rinką ir (ar) švietimo 

sistemą, visuomeninį gyvenimą, 

įvairovė 

Jaunuoliai bus skatinami įsitraukti 

į visuomeninį gyvenimą, tobulinti 

įgūdžius, reikalingus integruotis į 

darbo biržą. 

Individualių konsultacijų skaičius 6 

Veiklos, taikomi metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1.   Jaunimo inicijuota veikla 

„Čia ir dabar“. Pool‘o, stalo 

teniso, stalo žaidimai, 

naršymas internete, x-box ir 

kt. 

Susitikimai su bendraamžiais, 

diskusijos, pokalbiai, individualūs 

ir grupiniai užsiėmimai, 

informavimas, konsultavimas, 

turnyrai, protmūšiai, kino filmų 

peržiūros 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

1500 1500 1500 1500 

2. Savęs pažinimo, įtampos 

valdymo, darbo komandoje 

mokymai ir ugdomieji 

užsiėmimai 

Neformalaus ugdymo metodai, 

patirtinis mokymasis, „Peer to 

peer“ metodas, kūrybinės 

dirbtuvės  

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

 
 

 300 300  

3. Socialinių įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai  

Maisto gaminimas, darbas 

grupėse, kūrybinės dirbtuvės, 

rankdarbiai 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

300 300 300 300 

4. Sportinė-sveikatinimo 

veikla (pool‘o, stalo teniso, 

krepšinio 3x3 ir kt.) 

Turnyrai, varžybos, aktyvūs 

užsiėmimai, patyriminiai žygiai 

dviračiais, laipynės medžiais 

 

X 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

300 300 300 300 

5. Sociokultūrinė veikla 

Trakuose 

Edukacinės programos, 

pažintiniai vizitai, pokalbiai, 

susitikimai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

   300 
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6. Akcijos, visuomeniniai 

renginiai (Darom, Šypsenos 

diena, Tolerancijos, 

Tarptautinė savanorių diena 

ir kt.) 

Informavimas, konsultavimas, 

edukaciniai užsiėmimai, veiklos 

pristatymai, neformalių grupių 

pasirodymai 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 100 100 100 

Iš viso (Eur): 2100 2500 2500 2500 

2 uždavinys 

Stiprinti programos vykdytojų, su jaunimu dirbančių asmenų, savanorių, jaunimo lyderių, neformalių grupių atstovų motyvaciją ir kompetencijas. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Taikomų darbo su jaunimu 

metodų įvairovė 

Įgys žinių, kompetencijų, sužinos 

metodų ir taikys žinias praktikoje. 

Darbuotojai padės jaunuoliams 

pažinti save, suvokti, kas patinka, 

atpažinti asmenines vertybes, 

bendrauti, išdrįsti išsakyti savo  

nuomonę. 

Bendras lankytojų skaičius 

 

240 

Veiklos vykdomos atsižvelgiant į 

jaunimo poreikius, jo padėtį, 

jaunimo pasiūlytas įgyvendinti 

veiklas, remiantis jaunimo 

padėties tyrimais 

Jaunuoliai bursis į neformalias 

grupes pagal pomėgius. Mokysis 

pirstatyti save ir savo pomėgius, 

įneš naujų idėjų, įtrauks 

bendraamžius į prasmingą veiklą. 

Unikalių lankytojų skaičius 20 

Jaunas žmogus motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, skatinamas 

tobulėti, ugdytis verslumo bei 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius 

Darbuotojai priims jaunuolius 

tokius, kokie jie yra, nesilaikys 

išankstinių nuostatų, neturės 

reikalavimų, kad jaunas žmogus 

bus aktyvus kokiai nors veilai 

Mažiau galimybių turinčio jaunimo 

dalis nuo unikalių lankytojų 

skaičiaus 

3 

Sudarytos sąlygos jaunam žmogui 

įsitraukti į visuomeninę veiklą, 

įgyti socialinius įgūdžius 

ugdančios veiklos vykdymo ir 

organizavimo patirties 

Turės galimybę savanoriauti 

festivaliuose, akcijose, 

renginiuose. 

Jaunimo inicijuotų ir (ar) 

suorganizuotų veiklų skaičius 

4 

Veiklos, taikomi metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil. Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 
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Nr. I II III IV I II III IV 

1. Vykdytojų, savanorių, 

lyderių dalyvavimas 

kompetencijų kėlimo 

renginiuose 

Seminarai, mokymai, 

konferencijos 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 50 50 50 

2. Neformalių grupių (Dj, 

renginių organizavimo, 

savanorių, ugnies 

žonglierių, šokio) 

užsiėmimai pagal 

pomėgius, dalyvavimas 

visuomeniniuose 

renginiuose 

Savo veiklos pristatymai, 

mokymai, susitikimai, 

pasirodymai bendruomenės 

renginiuose, išvykos, festivaliai 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

400 400 400 500 

3. Vykdytojų, savanorių 

stiprinimo veikla 

Neformalūs susitikimai, 

supervizijos, pokalbiai, 

konsultacijos, atvejo analizės, 

mokymai, darbo grupės, veiklos 

aptarimas 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

100 300 300 100 

Iš viso (Eur): 400 750 750 650 

3 uždavinys 

Plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su jaunimo reikalais susijusiomis, pagalbą teikiančiomis institucijomis, organizuoti veiklas su  kituose 

Lietuvos miestuose, veikiančiais jaunimo centrais 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Taikomų darbo su jaunimu metodų 

įvairovė 

Pasidalins patirtimi vieni su kitais, 

suras bendraminčių, bendraus 

pagal pomėgius. 

Bendras lankytojų skaičius 

 

200 

Veiklos vykdomos atsižvelgiant į 

jaunimo poreikius, jo padėtį, 

jaunimo pasiūlytas įgyvendinti 

veiklas, remiantis jaunimo 

padėties tyrimais 

Ieškos įdomių laisvalaikio 

užimtumo būdų, susiburs naujoms 

idėjoms, tobulins kompetencijas 

pagal pomėgius. 

Unikalių lankytojų skaičius 50 
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Jaunas žmogus motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, skatinamas 

tobulėti, ugdytis verslumo bei 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius 

Mokysis pristatyti save, 

pasidalniti patirtimi su 

bendraamžiais. 

Mažiau galimybių turinčio jaunimo 

dalis nuo unikalių lankytojų 

skaičiaus 

5 

Sudarytos sąlygos į veiklas 

įsitraukti atskirtį savo socialinėje 

aplinkoje patiriančiam ar mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui ir 

skatinti socialinę jo integraciją 

Jaunuoliai išdrąsės, bus sumažinta 

socialinė atskirtis, įgys įgūdžių ir 

gebėjimų, reikalingų 

gyvenimiškose situacijose, 

mokysis reaguoti į tam tikras 

situacijas, ieškoti sprendimo 

įvairiose situacijose. 

Jaunimo inicijuotų ir (ar) 

organizuotų veiklų skaičius 

3 

Veiklos, taikomi metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1. Jaunimo, jaunimo 

neformalių grupių 

susitikimai, dalyvavimas 

Utenos, Kupiškio, 

Ramygalos, Ukmergės 

atvirųjų jaunimo centrų 

renginiuose 

Neformalaus ugdymo metodai, 

diskusijos, pokalbiai, turnyrai, 

protmūšiai, varžybos, 

apsikeitimas patirtimi, 

pasirodymai 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

 
 

 300 300  

2. Atvirųjų jaunimo centrų  

festivalis „Jau jau“ 

Tarptautinės jaunimo 

dienos paminėjimo proga, 

Ukmergėje 

Neformalaus ugdymo metodai, 

pasidalinimas patirtimi, 

diskusijos, pokalbiai, darbas 

grupėse 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

  200  

3. Pyragų diena su Utenos 

atvirojo jaunimo centro 

lankytojais 

Konkursas, neformalaus ugdymo 

metodai, pristatymai, 

prisistatymai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

   220 

4. Turne po jaunimo centrus, 

veikiančius Lietuvoje 

Diskusijos, pokalbiai, socialiniai 

užsiėmimai 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
 

 400   
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5. Akcijos, visuomeniniai 

renginiai (Darom, Šypsenos 

diena, Tolerancijos, 

Tarptautinė savanorių diena 

ir kt.) 

Informavimas, konsultavimas, 

edukaciniai užsiėmimai, veiklos 

pristatymai, neformalių grupių 

pasirodymai 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 150 150 150 

6. 2 dienų savęs pažinimo, 

viešojo kalbėjimo mokymai 

su Skuodo atviruoju 

jaunimo centru 

Neformalaus ugdymo metodai, 

darbas grupėse, pristatymai 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

  500  

Iš viso (Eur):  850 1150 370 

4 uždavinys 

Informuojant ir konsultuojant jaunus žmones, padėti jiems susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų 

priėmimą. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Taikomų darbo su jaunimu metodų 

įvairovė 

Bus suteikta patikima, tiksli 

informacija jauniems žmonėms. 

Bendras lankytojų skaičius 450 

Veiklos vykdomos atsižvelgiant į 

jaunimo poreikius, jo padėtį, 

jaunimo pasiūlytas įgyvendinti 

veiklas, remiantis jaunimo padėties 

tyrimais. 

Jaunas žmogus bus informuotas 

apie jo teises ir pareigas, sužinos 

kaip gali jomis pasinaudoti. Bus 

skatinamas kritinis mąstymas, 

savarankiškas sprendimų 

priėmimas.   

Unikalių lankytojų skaičius 250 

Jaunas žmogus motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, skatinamas 

tobulėti, ugdytis verslumo bei 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius 

Jaunuoliai sužinos apie teikiamas 

paslaugas ir galės jomis 

pasinaudoti, gaus individualią 

konsultaciją, didės jaunų žmonių 

informacinis raštingumas. 

Mažiau galimybių turinčio jaunimo 

dalis nuo unikalių lankytojų 

skaičiaus 

5 

Sudarytos sąlygos jaunam žmogui 

įsitraukti į visuomeninę veiklą, 

įgyti socialinius įgūdžius 

ugdančios veiklos vykdymo ir 

organizavimo patirties 

Jaunuoliai prisidės prie 

informacinių renginių 

organizavimo. Savanoriai bus 

apmokyti Suteikti kokybiškas 

informavimo, konsultavimo 

paslaugas. 

Jaunimo inicijuotų ir (ar) 

organizuotų veiklų skaičius  

4 
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Sudarytos sąlygos į veiklas 

įsitraukti atskirtį savo socialinėje 

aplinkoje patiriančiam ar mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui ir 

skatinti socialinę jo integraciją 

Sužinos įvairių galimybių, kur ir 

ką galima veikti, dalyvauti. 

Jaunuoliai žinos, kur kreiptis, 

iškilus problemoms 

Organizacijos vykdomų viešinimo 

veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, 

skaičius 

4 

Teikiamų paslaugų, padėsiančių 

socialinę atskirtį patiriančiam 

jaunimui reintegruotis / integruotis 

į darbo rinką ir (ar) švietimo 

sistemą, visuomeninį gyvenimą, 

įvairovė 

Socialiniai partneriai bus 

kviečiami prisidėti prie jaunimo 

informavimo, konsultavimo 

veiklas. Jaunuoliai gaus 

kokybiškas, tikslias informavimo 

paslaugas.  

Organizacijos vykdomų viešinimo 

veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, 

skaičius 

2 

Veiklos, taikomi metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1. Jaunimo informavimas ir 

konsultavimas 

Gyvas, nuotolinis jaunimo 

informavimas, konsultavimas, 

individualūs atsakymai į 

užklausas 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

300 300 300 300 

2. Informaciniai renginiai su 

socialiniais partneriais 

Diskusijos, pokalbiai, pristatymai, 

praktiniai užsiėmimai 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

 
 

 100 100  

3. Eurodesk kampanija „Time 

to move“ 

Informaciniai tarptautinių 

partnerių pristatymai, diskusijos, 

pokalbiai, praktiniai užsiėmimai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

   40 

4. Dalyvavimas 

nacionaliniuose 

susitikimuose 

Metiniai tinklo susitikimai, 

mokymai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

   40 

Iš viso (Eur): 300 400 400 380 

____________________________________ 



Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro 

2020 metų veiklos plano 2 priedas 

MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas 

Atsižvelgiant į individualius jaunimo poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymą(-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo 

gyvenamojoje teritorijoje. 

1 uždavinys 

Kurti saugią, atvirą, neįpareigojančią aplinką, supažindinant jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis, ugdant socialinius įgūdžius. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Siekiami veiklų, skatinančių 

jauną žmogų įsitraukti į 

visuomeninę veiklą, rezultatai 

Bus ugdomi socialiniai jauno 

žmogaus įgūdžiai, asmeninės 

kompetencijos. Su jaunuoliais 

dirbama individualiai ir grupėje. 

Supažindinama su pozityviomis 

laisvalaikio leidimo veiklomis. 

Dalyvaus jiems priimtinose veiklose. 

Įsitrauks į bendruomenės gyvenimą. 

Bendras jaunų žmonių, dalyvavusių 

veiklose, skaičius 

320 

Unikalių jaunų žmonių (nesvarbu, 

kiek kartų jis dalyvavo veiklose), su 

kuriais reguliariai (du ir daugiau 

kartų per metinį veiklos plano 

įgyvendinimo laikotarpį) palaikomas 

ryšys, skaičius 

50 

Naujai užmegztų kontaktų skaičius 14 

Vidutinis viename užsiėmime 

dalyvavusių jaunų žmonių skaičius 

6 

Veiklų, nukreiptų į individualų darbą 

su jaunimu skaičius 

10 

Siekiami veiklų, nukreiptų į 

darbą su jaunimo grupėmis, 

rezultatai 

 

Jaunimas bendraus ir 

bendradarbiaus, jungsis bendrai 

veiklai.  Išmoks kartu dirbti,  spręsti 

iškilusias problemas. Įgaus 

komandinio darbo įgūdžių, 

tolerancijos, pagarbos vieni kitiems. 

Veiklų, nukreiptų į darbą su jaunimo 

grupėmis, skaičius  

12 

Siekiami mobiliojo darbo su 

jaunimu komandos išvykų, skirtų 

mobiliajam darbui su jaunimu 

vykdyti, rezultatai 

Jaunuoliai bus supažindinti su 

pozityviomis laisvalaikio leidimo 

veiklomis, įgalinti veikti 

bendruomenėse, užmegztas santykis 

su jaunu žmogumi, informuojami 

Mobiliojo darbo su jaunimu 

komandos išvykų, skirtų mobiliajam 

darbui su jaunimu vykdyti, skaičius 

160 
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apie socialinės, psichologinės ar 

kitokios  pagalbos gavimo 

galimybes, tarpininkaujama. 

Sudarytos sąlygos jaunam 

žmogui įsitraukti į visuomeninę 

veiklą, ugdančią socialinius jo 

įgūdžius 

Jaunuoliams bus suteiktos sąlygos 

saugiai leisti laisvalaikį, atvirai 

bendrauti, būti išgirstam ir užsiimti 

dominančia veikla. Darbuotojams 

padedant, išmoks spręsti 

kasdienybėje iškylančias problemas. 

Neformaliuoju ugdymu paremtos 

veiklos ugdys jaunuolių 

kompetencijas: gebės  pažinti save, 

atpažinti savo stiprybes ir silpnybes, 

prisitaikyti nuolat kintančioje 

visuomenėje. Jauni žmonės bus 

skatinami įsitraukti į patinkančias 

veiklas, tobulins bendravimo, 

bendradarbiavimo ir organizacinius 

įgūdžius, ugdys pasitikėjimą savimi. 

Jauniems žmonėms bus sudarytos 

sąlygos socializacijai. 

Veiklų, ugdančių jauno žmogaus 

socialinius įgūdžius skaičius 

30 

Sudarytos sąlygos į mobiliojo 

darbo su jaunimu veiklas 

įsitraukti atskirtį socialinėje 

aplinkoje patiriantiems ar mažiau 

galimybių turintiems jauniems 

žmonėms, skatinant socialinę jų 

integraciją 

Veikla prieinama kiekvienam 

jaunam žmogui. Sumažės socialinė 

atskirtis, turės vienodas galimybes 

dalyvauti bendruomenės ir 

išvykstamosiose veiklose. Gaus 

reikiamą informaciją.   Jaunuolis 

pasijaus reikalingu. Kilus 

problemoms sužinos kur kreiptis, 

kaip jas spręsti.  

Atskirtį socialinėje aplinkoje 

patiriančių ar mažiau galimybių 

turintiems jaunų žmonių skaičius 

Socialinę atskirtį patiriantys 10, 

mažiau galimybių turintys, 

„įkalinti“ kaime 40 

Sudarytos sąlygos, kad jaunas 

žmogus būtų motyvuojamas 

Jaunas žmogus dalyvaus jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, turės 

Veiklų, kuriose ugdomi verslumo ir 

darbo rinkai reikalingi įgūdžiai, 

10 
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dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, 

skatinamas tobulėti, ugdytis 

verslumo ir darbo rinkai 

reikalingus įgūdžius 

galimybę rinktis iš darbuotojo 

siūlomų veiklų, įgys naujų įgūdžių, 

kuriuos pritaikys bendruomenės 

veiklose. Kūrybinių užsiėmimų metu 

susipažins su amatais, dalyvaus 

mugėse, ugdysis verslumo įgūdžius. 

skaičius 

Veiklos, naudojami metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil

. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1. Žaidimų vakarai (stalo 

žaidimai, žaidimų stalai) 

Susitikimai su bendraamžiais, 

pokalbiai, diskusijos, individualūs 

ir grupiniai užsiėmimai, 

konsultavimas, protų mūšiai, 

informavimas. 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

500 500 500 500 

2. Socialinių įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai 

Darbas komandoje, neformalaus 

ugdymo metodai 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

200 200 200 200 

3. Kūrybinės-meninės 

dirbtuvės. Dekupažas, 

enkaustika, piešimas ant 

gelio plokštės, karpiniai, 

origamis ir kt.    

Individualus, grupinis darbas, 

patirtinis mokymasis 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

200 200 200 200 

4. Maisto gaminimo veiklos Darbas grupėse, komandoje  

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

100 100 100 100 

5. Darbo  komandoje įgūdžių 

formavimo mokymai 

(išvykstamoji veikla) 

Neformalaus ugdymo metodai, 

darbas grupėse, prisistatymai 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
 

 200   

6. Patyriminis žygis  

(išvykstamoji veikla) 

Patirtinis mokymasis, 

neformalaus ugdymo metodai 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

  200  

Iš viso (Eur): 4400 1000 1200 1200 1000 

2 uždavinys 

Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, skatinant jauno žmogaus ir bendruomenės tarpusavio pasitikėjimą, konsultuojant 



4 

 

jaunimą, tarpininkaujant tarp įvairių organizacijų ir institucijų įvairiose jų gyvenimo situacijose. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Siekiami veiklų, skatinančių 

jauną žmogų įsitraukti į 

visuomeninę veiklą, rezultatai 

Darbuotojai, mobiliajam darbui su 

jaunimu, supažindins jaunus žmones 

su  įstaigų ir organizacijų, dirbančių 

su jaunimu veikla. Bendruomenių 

pirmininkai pristatys savo veiklą ir 

planus,  paskatins dalyvauti 

bendruose renginiuose.  Jaunuoliai 

daugiau sužinos, kas veikiama jų 

bendruomenėse, įsitrauks į veiklą. 

Sužinos apie įstaigas ir organizacijas, 

kurios teikia pagalbą jaunam 

žmogui, žinos, kur gali kreiptis 

iškilus klausimams.  

Kartu su socialiniais partneriais bus 

keičiamasi informacija darbo su 

jaunimu klausimais, kartu 

sprendžiamos  jaunimo problemos, 

ieškoma bendrų sprendimo būdų.  

Bendras jaunų žmonių, dalyvavusių 

veiklose, skaičius 

60 

Unikalių jaunų žmonių (nesvarbu, 

kiek kartų jis dalyvavo veiklose), su 

kuriais reguliariai (du ir daugiau 

kartų per metinį veiklos plano 

įgyvendinimo laikotarpį) palaikomas 

ryšys, skaičius 

25 

Naujai užmegztų kontaktų skaičius 6 

Vidutinis viename užsiėmime 

dalyvavusių jaunų žmonių skaičius 

6 

Veiklų, nukreiptų į individualų darbą 

su jaunimu skaičius 

 

Siekiami veiklų, nukreiptų į 

darbą su jaunimo grupėmis, 

rezultatai 

 

Jaunimo grupės prisidės prie 

bendruomenės veiklų, akcijų, 

švenčių, varžybų ir kt. organizavimo 

ir aktyvaus dalyvavimo juose. Bus 

ugdomi organizaciniai, viešo 

kalbėjimo, socialiniai įgūdžiai. 

Veiklų, nukreiptų į darbą su jaunimo 

grupėmis, skaičius  

5 

Darbo su bendruomene siekiami 

rezultatai 

Bendruomenė geriau pažins, jų 

vietovėje gyvenančius, jaunus 

žmones, sužinos jų pomėgius, 

atsisakys stereotipų, sieks įtraukti į 

renginius, bendras veiklas. 

Bendruomenė sužinos apie įstaigas, 

dirbančias su jaunimu, mobiliojo 

darbo su jaunimu svarbą, galimybes 

Darbo su bendruomene skaičius 10 
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jaunam žmogui veikti ir tobulėti savo 

gyvenamoje vietoje, kaip 

bendruomenė gali prisidėti prie jauno 

žmogaus augimo.  

Sudarytos sąlygos į mobiliojo 

darbo su jaunimu veiklas 

įsitraukti atskirtį socialinėje 

aplinkoje patiriantiems ar mažiau 

galimybių turintiems jauniems 

žmonėms, skatinant socialinę jų 

integraciją 

Seniūnijų, kurių teritorijose  yra 

bendruomenės,  socialiniai 

darbuotojai padės išsiaiškinti atskirtį 

socialinėje aplinkoje patiriančius 

jaunus žmones.  Bendrų veiklų 

vykdymas su bendruomene  leis 

labiau pažinti vieniems kitus, bus 

identifikuotos tikslinės grupės. 

Informaciniai renginiai, užsiėmimai 

su pedagoginės-psichologinės 

tarnybos, visuomenės sveikatos 

biuro, užimtumo tarnybos 

specialistais suteiks galimybę 

jauniems žmonėms gauti informaciją 

ir, esant reikalui, pagalbą.  

Atskirtį socialinėje aplinkoje 

patiriančių ar mažiau galimybių 

turintiems jaunų žmonių skaičius 

12 

Sudarytos sąlygos, kad jaunas 

žmogus būtų motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, 

skatinamas tobulėti, ugdytis 

verslumo ir darbo rinkai 

reikalingus įgūdžius 

Veiklų metu jaunuoliai tobulės kaip 

asmenybės, išmoks parengti, 

organizuoti protmūšius, mokysis 

viešojo kalbėjimo, renginių vedimo, 

turnyrų, varžybų organizavimo, taps 

aktyvesni. Mugių, parodų metu  įgys 

verslumo ir darbo rinkai reikalingų 

įgūdžių. 

Veiklų, kuriose ugdomi verslumo ir 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius, 

skaičius 

10 

Veiklos, naudojami metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1. Informaciniai, prevenciniai 

renginiai kartu su 

socialiniais partneriais 

Diskusijos, pokalbiai, pristatymai, 

praktiniai užsiėmimai 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

200 200 200 200 



6 

 

bendruomenėse 

2. Susitikimai su seniūnijų 

socialiniais darbuotojais 

Pokalbis, pristatymai  

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

200 200 200 200 

3. Protmūšiai Valstybinių 

švenčių proga 

bendruomenėse  

Protų mūšis, diskusija  

x 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

200  200  

4. Jaunimo ir bendruomenės 

bendros veiklos, akcijos, 

tradicinės bendruomenių 

šventės, mugės, parodos 

Neformalaus ugdymo metodai, 

pokalbiai, diskusijos, 

pasidalinimas patirtimi, darbas 

grupėse, talka 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 200 200 200 

5. Stalo žaidimų turnyrai, 

varžybos 

Komandinis darbas, žaidimai  

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

x 
 

 300  300 

6. Tarpžinybinis susitikimas 

mobiliojo darbo su jaunimu 

bendruomenėse klausimais 

Veiklos pristatymas, diskusija, 

bendrų tikslų įgyvendinimas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

   100 

Iš viso (Eur): 3300 600 900 800 1000 

3 uždavinys 

Stiprinti darbuotojų komandos, dirbančios mobilųjį darbą su jaunimu, kompetencijas. 

Uždavinio kokybiniai rezultatai  Uždavinio kiekybiniai rezultatai 

Sudarytos sąlygos kelti 

kompetencijas darbuotojams, 

vykdantiems mobilųjį darbą su 

jaunimu, įsitraukiant į vietos 

tarpžinybinį ir tarpsektorinį 

bendradarbiavimą 

Projekto vykdytojai tobulins turimas 

kompetencijas ir sieks įgyti naujų 

JRD ir kitų įstaigų, organizacijų 

organizuojamuose mokymuose. 

Supervizijų metu projekto vykdytojai 

gaus palaikymą,  konsultacinę 

pagalbą, tobulės ir efektyviau dirbs 

su jaunimu. 

Veiklų darbuotojams, vykdantiems 

mobilų darbą su jaunimu, siekiant 

įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir 

tarpsektorinį bendradarbiavimą, 

skaičius 

10 

Sudarytos sąlygos į mobiliojo 

darbo su jaunimu veiklas 

įsitraukti atskirtį socialinėje 

aplinkoje patiriantiems ar mažiau 

Darbuotojų susitikimai su 

specialistais suteiks žinių apie 

atskirtį socialinėje aplinkoje 

patiriančių, mažiau galimybių 

Veiklų, susijusių su atskirtį 

socialinėje aplinkoje patiriančių ar 

mažiau galimybių turinčių jaunų 

žmonių, skaičius 

8 



7 

 

galimybių turintiems jauniems 

žmonėms, skatinant socialinę jų 

integraciją. 

turinčių jaunų žmonių  atpažinimą ir 

įtraukimą į veiklas. Atvejo analizės 

metu, nagrinėjant iškilusiais 

problemas, modeliuojant situacijas, 

darbuotojai įgys naujų kompetencijų.  

Darbuotojai turės galimybę gauti 

psichologo konsultacijas.  

Sudarytos sąlygos, kad jaunas 

žmogus būtų motyvuojamas 

dalyvauti jo poreikius 

atitinkančioje veikloje, 

skatinamas tobulėti, ugdytis 

verslumo ir darbo rinkai 

reikalingus įgūdžius 

Vykdytojai dalyvaus mokymuose, 

dalinsis patirtimi su kitomis 

mobiliojo darbo komandomis, 

sužinos kaip jaunuolius motyvuoja 

kitos komandos, kaip ugdomi 

verslumo įgūdžiai. Įgytas žinias 

pritaikys mobiliajame darbe su 

jaunimu.       

Veiklų, kuriose ugdomi verslumo ir 

darbo rinkai reikalingi įgūdžiai, 

skaičius 

2 

Veiklos, naudojami metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur) 

Eil

. 

Nr. 

Veikla Metodai Ketvirtis Planuojamos lėšos (Eur) 

I II III IV I II III IV 

1. Projekto vykdytojų 

dalyvavimas kompetencijų 

kėlimo renginiuose. 

Seminarai, konferencijos, 

mokymai 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

x 
 

 300  300 

2. Konsultacinė pagalba su 

jaunimu dirbančiai 

komandai, vadovams, 

specialistams 

Neformalūs susitikimai, 

supervizijos, psichologo 

konsultacijos, atvejo analizės, 

mokymai 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

500 500 500 500 

3. Susitikimas su Pakruojo ir 

Zarasų mobiliosiomis 

komandomis 

Pasidalinimas patirtimi, pokalbiai, 

diskusijos 

 

 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

 
 

 300 300  

Iš viso (Eur): 3200 500 1100 800 800 

 

__________________________________ 

 


