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1. Rokiškio savanorių neformali 

jaunimo grupė

„Atverk duris galimybėms“ www.rjc.lt 100 Įtraukti jaunimą į veiklas, padedant jiems atrasti save bei supažindinant su neformalios veiklos galimybėmis.

Informuoti jaunus žmones apie projektą; Organizuoti savęs pažinimo užsiėmimus, mokymus 

Suteikti galimybę jaunimui susipažinti su neformalios veiklos galimybėmis;  Viešinti projekto rezultatus įvairiose medijose; 

2. Rokiškio jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apvalus stalas“

„100 x 100“ www.apvalusstalas.

lt

20 ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą  ir puoselėti tautiškumą, skatinti jaunimo dalyvavimą ir įsitraukimą į aktyvią 

jaunimo veiklą. Plėtoti veiklas, skatinančias jaunimo pilietiškumą: Formuoti jaunimo pilietiškumo įgūdžius;

• Skatinti jaunimą įsitraukti aktyvią jaunimo veiklą; Ugdyti  jaunų žmonių socialinius įgūdžius ir sudaryti sąlygas 

kokybiškam jaunų žmonių laisvalaikiui.      

3. Pandėlio jaunųjų lyderių klubas "Lyderystės link" www.skpande

lys.lt 

120 Skatinti jaunimo lyderystę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą. 1. Surengti 3 dienų jaunimo mokymus.

2. Organizuoti grupių darbą idėjų paieškoms.3. Praktiškai įgyvendinti pasirinktą idėją Pandėlio miestelyje. 

4. Pristatyti projekto veiklą bendruomenei. 

4. Grožio mokykla „Ne Pėsti“ 20 Ugdyti jaunimo kūrybiškumą, kultūrinės aplinkos suvokimą, skiepyti pagarbą savo krašto istorijai ir kultūrai, skatinti jaunimo 

įsitraukimą į aktyvią visuomeninę veiklą.1. Skatinti socialinę įtraukti ir pilietiškumą;

2. Skatinti jaunus žmones domėtis savo krašto kultūra ir istorija;3. Ugdyti jauno žmogaus saviraišką ir kūrybiškumą;4. Ugdyti  

jaunų žmonių socialinius įgūdžius ir sudaryti sąlygas kokybiškam jaunų žmonių laisvalaikiui;

5. VšĮ "Jaunimo ministerija" "Kurk Rytojų Dabar" www.kurkrytoj

u/mozella

200  Stiprinti ir viešinti savanorystę bei neformalųjį ugdymą Rokiškio mieste:

- informuoti, konsultuoti jaunimą savanorystės tema, suteikti žinių apie savanorišką veiklą, EST 

- organizuoti savanorystės praktiką rajono įstaigose

- paminėti Tarptautinę savanorystės dieną

- pakeisti, papildyti organizacijos įstatus platesnėms veiklos sritims vykdyti

6. Rokiškio rajono mokinių taryba „Aš atsakingas pilietis“ www.rjc.lt 200 stiprinti rajono mokyklų mokinių savivaldų bendradarbiavimo tinklą, suteikti reikiamų žinių ir kompetencijų mokinių 

savivaldos nariai.

- skatinti mokinių domėjimąsi jaunimo galimybėmis ir veiklomis už mokyklos ribų  

-  ugdyti mokinių viešo, argumentuoto kalbėjimo, darbo komandoje bei organizavimo įgūdžius

- supažindinti projekto dalyvius su darbo planavimo, organizavimo, veiklų viešinimo metodais,

 - stiprinti mokyklų mokinių savivaldų bendradarbiavimą (padėti jam atsirasti),

- skatinti mokinių kūrybiškumą (ataskaitos konferencijai rengimas, užsiėmimų planavimas). 

7. Neformali jaunimo grupė 

,,Jaunųjų Lyderių Klubas“

,,Ateities lyderiai“ www.apvalusstala

s.lt 

100 Sudaryti sąlygas Rokiškio rajono jaunimui ugdytis socialinius įgūdžius, kelti kūrybiškumo, verslumo ir lyderystės 

kompetencijas, taip didinant galimybę įsitraukti į darbo rinką.1.   Stiprinti jaunimo verslumą Rokiškio raj., skiriant daugiau 

dėmesio  kūrybiškumo, inovatyvumo, atvirumo naujovėms ir lyderystės ugdymui.2.   Sudaryti  jaunimui socialiai teisingas 

saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.3.  Pristatyti jaunimui pagrindinius gebėjimus, kurie bus esminiai po 5 ar 10 

metų.  

8. Neformali ugnies žonglierių 

grupė "FireAngels"

Ateik, išgirsk ir dalyvauk! www.rjc.lt 100 Per mūsų rengiamus susitikimus ir mokymus skatinti jaunimą įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą, padedant jiems geriau 

pažinti pačius save ir išbandyti savo jėgas mėgstamuose užsiėmimuose.1. Supažindinti jaunimą su ugnies žonglierių grupės 

veikla.2. Organizuoti susitikimus mokyklose, pasidalinti savo patirtimi, mintimis bei patarimais ir įtraukti praktinius 

užsiėmimus.3. Surengti pasirodymus rajono renginiuose

9. Rokiškio Senamiesčio 

progimnazijos mokinių savivalda

"Norim žinoti" www.senamiescio

.rokiskis.lm.lt

125 Ugdyti moksleivių pilietiškumą, motyvaciją ir verslumą, skatinti kurti ir nebijoti klysti. Visuomenine veikla sudominti 

pasyvius, nepaklusnius moksleivius. 1.Apsilankyti LR Prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre

2.Suorganizuoti konferenciją moksleivių motyvacijai bei verslumui ugdyti (Pakviesti pranešimus skaityti žinomus žmones, 

verslininkus); 3.Suorganizuoti kūrybines dirbtuves, į jas įtraukti ir neaktyvius, prastai besimokančius, visuomeninėje veikloje 

nedalyvaujančius moksleivius; 4.Savanoriauti Rokiškio miesto gimtadienio renginiuose, į savanorystę įtraukti neaktyvius  

moksleivius; 5. Viešinti savivaldos bei projekto veiklą.

10. Jaunimo bendrija "Sėlos 

Ramuva"

Iš lempos.. 70 Stiprinti savo krašto pažinimą netradiciškai „kitu kampu“, panaudojant kitų šalių patirtį ir novatoriškas idėjas, 

įtraukiant socialinę atskirtį jaučiančius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones. 1) Parengti eilių apie savo 

kraštą konkursą, naudojant japonų haiku kūrybos žanrą, skatinant toleranciją kitoms kultūroms.

2) Organizuoti baigiamąjį projekto renginį „Vakarienė žaliai“, skatinant jaunus žmones domėtis sveika gyvensena.

11. Neformali jaunimo  grupė "Mes 

jaunimas"

„GREIČIAU, AUKŠČIAU, 

TVIRČIAU“

www.rjc.lt 58 Skatinti jaunimą būti pilietiškais, mylėti ir saugoti gamtą.

1. Skatinti jaunimą įsitraukti į savanorišką veiklą

2. Į projekto veiklas įtraukti nedirbančius, nesimokančius, mažiau galimybių turinčius jaunus žmones

3. Didinti jaunimo supratimą apie globalias problemas

12. Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos jaunųjų ūkininkų 

ratelis "EKO-VITA"

„ Atskleisti sodo paslaptį“ _ 17 Projekto dalyvius nukreipti į socialiai naudingą veiklą, mokyti praktinės žemės ūkio veiklos, ugdyti meilę gamtai ir 

darbui.Suteiksime žinias apie ekologiškų produktų auginimą. Savo aplinkoje įsirengsime augalams auginti ekologišką 

dirvožemį, gaminsime biohumusą, paruošime šildančią lysvę, kur auginsime agurkinių šeimos kultūras.  Auginsime 

ekologiškas  daržoves, uogas ir vaisius, vaistinius augalus.

1130Iš viso 14-29 metų jaunimo:
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