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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, socialinių paslaugų 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. 

Edukacinių vaikų ir jaunimo vasaros ir kitų atostogų metu programų vykdymas. 

 

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 jaunimo centre. 

Jaunimo centre dirba 5 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 1 mokytojas metodininkas, 2 

vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Užsiėmimus lanko 128 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 0,6 

pareigybės įsteigta iš projekto „Rokiškio jaunimo centro veiklos projektas 2020–2021 m.“ lėšų. 

Veiklose dalyvavo 195 unikalūs lankytojai. Jaunimo centras yra Europos informacinio tinklo Eurodesk 

partneris, informuojantis jaunimą apie galimybes, mobilumą Lietuvoje ir Europoje, savanorystę. 

Jaunimo centre vykdomas 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: Kazliškyje, Juodupėje, Kriaunose, Duokiškyje. Veiklose 

dalyvavo 80 unikalių jaunuolių. Veikloms organizuoti skirta 1 metodininko mobiliajam darbui su 

jaunimu pareigybė, 0,5 pareigybės įsteigta gavus finansavimą projektui „Rokiškio jaunimo centro 

mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektas 2020 m.“. 

2020 m. vasarą ir rudenį vaikams bei jaunimui buvo organizuotos stacionarios stovyklos, 

stovyklos-mokymai Žiobiškio bei Telšių jaunimo centro turistinėse bazėse, kaimo turizmo sodybose, 

žygiai baidarėmis ir dviračiais, išvykos bei kitos veiklos. Finansavimas gautas iš Švietimo mainų 
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paramos fondo projekto „Tapk 2“, Rokiškio r. savivaldybės biudžeto ir valstybės dotacijos lėšų 

savivaldybės funkcijoms atlikti.  

2020 m. Žiobiškio turistinėje bazėje buvo įsigytos priemonės ir įranga vaikų ir jaunimo 

užimtumui. 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. 

 

V. JAUNIMO CENTRO STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

STIPRYBĖS 

Mokytojai – aktyvūs kūrybinėje veikloje, su 

mokiniais reprezentuojantys Jaunimo centrą. 

Sėkmingai vykdomas darbas su jaunimu. 

Sertifikuotas metodininkas darbui su jaunimu, 2 

metodininkai baigę JRD organizuojamus 5 

modulių mokymus jaunimo darbuotojams.  

Sukaupta projektinės veiklos patirtis. 

Vaikų ir jaunimo vasaros ir kitų atostogų metu 

edukacinių programų organizavimas. 

Parodų organizavimas mokyklų, įstaigų erdvėse. 

Renovuoti pastatai, atnaujinta materialinė bazė. 

Covid-19 pandemijos laikotarpiu sklandžiai 

pereita prie nuotolinio mokymo. 

SILPNYBĖS 

Mokinių mažėjimas ir kaita per mokslo metus. 

Dalies mokinių tėvų atsainus požiūris į 

mokesčio už mokslą mokėjimą. 

Nėra išlaikyta lyčių lygybė tarp metodininkų 

darbui su jaunimu. 

Mokytojų ir metodininkų darbo įsivertinimas.    

 

GALIMYBĖS 

Mokinių saviraiškos poreikio tenkinimas ir 

plėtojimas sudarant galimybę ruoštis dailės, 

dizaino bei architektūros studijoms aukštosiose 

mokyklose. 

Papildomas finansavimas vykdant projektus. 

IT ir kūrybiniuose procesuose naudojamų 

įrengimų galimybių platesnis panaudojimas. 

Dalyvavimas įvairiuose konkursuose, 

projektuose. 

Darbo su jaunimu plėtra teikiant mobiliojo darbo 

su jaunimu paslaugas kaimiškose vietovėse. 

GRĖSMĖS 

Pedagoginių krūvių mažėjimas ir dailės 

mokyklos klasių sujungimas dėl mokinių 

skaičiaus mažėjimo. 

Konkurencijos tarp neformalaus švietimo 

teikėjų didėjimas. 

Mokinių motyvacijos ir ryšio su mokytojais 

sumažėjimas dėl ilgai užsitęsusio nuotolinio 

mokymo. 

Metodininkų darbui su jaunimu nesaugumas ir 

įtampa darbe. 

 

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, užtikrinant 

ugdymo proceso kokybę. 

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 Žiobiškio turistinės bazės edukacines erdves vaikų ir jaunimo 

užimtumui vasaros ir kitų atostogų metu. 

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

užtikrinant ugdymo proceso kokybę. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

Ištekliai, 

finansavimo 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 
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partneriai šaltiniai 

Formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

programų parengimas 

finansavimo 

konkursui  

2021 m. 

sausis 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Gautas papildomas finansavimas 

užtikrins dailės mokyklos 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

Mokytojų ir vadovų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

2021 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.  

NVŠ programų 

rengimas, teikimas 

akreditacijai ir jų 

vykdymas 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ES fondų, 

valstybės ir 

savivaldybės 

biudžeto 

Padidės programų pasiūla, vaikai 

turės didesnį pasirinkimą, didės 

lankančių mokinių skaičius. 

Programos vykdomos arčiau 

vaikų gyvenamųjų vietovių ar jų 

mokyklose. Programos 

užregistruotos NŠPR, 

suregistruoti visi mokiniai MR. 

Bendradarbiavimas su 

šalies ir užsienio 

partneriais, gerosios 

patirties sklaida 

2021 m. Direktorius Jaunimo 

centro 

Bendradarbiavimo ryšių 

palaikymas. Mokytojai dalinsis 

darbo patirtimi. Pasikeitimas 

darbų parodomis. 

Dalyvavimas 

tarptautiniuose, šalies, 

rajono konkursuose, 

parodose, projektuose 

2021 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 

2021 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Sustiprės mokytojų skaitmeninės 

kompetencijos. Mokytojai 

užsiėmimų metu plačiai naudos 

IT vedant užsiėmimus nuotoliniu 

ir kasdieniu būdu. Bus 

motyvuojami ir skatinami 

mokiniai tenkinti saviraiškos 

poreikius. 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas kitose 

edukacinėse aplinkose 

2021 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai organizuoja 

ugdomąją veiklą gamtoje, 

muziejuose, išvykose, 

bibliotekose ir kt. skatinant 

mokinių saviraišką. 

Neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos 

įsivertinimas 

2021 m. 

balandis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintos NVŠ veiklos sritys 

pagal metodiką. Nustatyta būklė, 

prognozuojama kaita. 

Pedagoginės veiklos stebėsena. 

Dailės mokyklos 

mokinių darbų 

peržiūra, 4 kl. mokinių 

baigiamųjų darbų 

pristatymas 

2021 m. 

sausis, 

birželis 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgytų kompetencijų įvertinimas. 

Vienos dienos darbų paroda. 

Baigiamųjų darbų paroda. 
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Apklausų  

mokytojams, 

mokiniams ir tėvams 

organizavimas 

2021 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išsiaiškinama  nuomonė  

įvairiais klausimais, priimami 

sprendimai esamai padėčiai 

gerinti, spręsti problemoms. 

Stiprinti tėvų, mokinių 

ir mokytojų 

bendravimą, 

informacijos sklaidą 

2021 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sustiprės tarpusavio ryšys, 

daugiau tėvų domėsis vaikų 

užimtumu, lankysis 

susirinkimuose. Stiprės klasės 

vadovo vaidmuo ir atsakomybė. 

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), atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

darbui su jaunimu. 

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos planas (2 priedas), atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

darbui su jaunimu. 

3 metų uždavinys Efektyviai panaudoti Žiobiškio turistinės bazės edukacines erdves vaikų ir 

jaunimo užimtumui vasaros ir kitų atostogų metu. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Ištekliai, 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Paraiškų rengimas  

vaikų ir jaunimo 

užimtumui vasaros ir 

kitų atostogų metu 

finansavimo 

konkursams 

2021 m. 

I, II ketv. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Gautas finansavimas vaikų ir 

jaunimo užimtumui organizuoti 

vasaros ir kitų atostogų metu iš 

įvairių šaltinių.  

Turistinės bazės 

paruošimas vasaros 

sezonui 

2021 m. 

gegužė 

Turistinės 

bazės 

administrato-

rius 

Jaunimo 

centro 

Sutvarkyti kambariai, 

kanalizacija, vandentiekis, 

virtuvės patalpos, aplinka. 

 

Edukacinių programų 

vaikų vasaros ir kitų 

atostogų metu 

organizavimas 

2021 m. 

II, III 

ketv. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro, 

projektų,  

tėvų 

Vaikai bus užimti vasarą ir kitų 

atostogų metu, turiningai ir 

prasmingai praleis laisvalaikį, 

pailsės, susiras naujų draugų, 

ugdysis asmenines   

kompetencijas.  

Apgyvendinimo 

paslaugų teikimas kitų 

mokyklų ar 

organizacijų 

organizuojamų 

edukacinių programų 

stovyklautojams 

2021 m. 

II, III 

ketv. 

Turistinės 

bazės 

administrato-

rius 

Paslaugų 

gavėjų 

Organizacijos ar mokyklos turės 

galimybę organizuodami 

stovyklas gauti apgyvendinimo 

paslaugas. 

_____________________________________________________________________________ 

PRITARTA 

Rokiškio jaunimo centro tarybos  

2020 m. gruodžio 16 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5) 

 


